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Základní charakteristika školy 
 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice  

Sídlo: Karlovice 143, 793 23 

Právní forma: příspěvková organizace 

  

 

Zřizovatel: 

 

Obec Karlovice, okres Bruntál 

793 23 Karlovice 183 

 

Ředitel školy: 

 

 

Zástupce ředitele školy:  

 

 

Mgr. Rostislav Němec  

 

 

Mgr. Martina Brachtlová 

 

 

Školská rada: 

 

Mgr. Kateřina Kočí  

Vladimíra Kujová  

Markéta Peterková 

Tomáš Zahrádka 

Mgr. Martina Hradilová 

Mgr. Martina Brachtlová 

 

Součásti školy 
 

 

Karlovice 143 1. Základní škola 

 2. Školní družina 

 3. Školní klub 

 4. Školní jídelna při ZŠ 

  

Karlovice 92 5. Mateřská škola 

 6. Školní jídelna při MŠ 
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Základní škola: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2018/19 7 119 17 

2019/20 8 130 16,25 

 

 

Školní družina: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2018/19 3 55 18,3 

2019/20 2 50 25 

 

 

Školní klub:  

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2018/19 1 21 21 

2019/20 1 20 21 

 

 

Mateřská škola: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2018/19 2 33 16,5 

2019/20 2 34 17 

 

Datum zařazení do sítě škol: 30. 1. 1996 

 

Poslední změna zařazení do školského rejstříku : 

-   

- navýšení kapacity školní družiny  1. 9. 2016 

- zápis kapacity školního klubu  1. 9. 2016    
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Celková kapacita školy a jejich součástí: 

 

Identifikátor zařízení: 600 131 874 

 

     kapacita  IZO 

 

1. Základní škola   200 žáků  102 008 507 

2. Školní družina   75 žáků  119 500 132 

3. Školní klub    50 žáků  174 101 121 

4. Školní jídelna    250 jídel  102 868 174 

5. Mateřská škola   45 dětí   107 620 316 

 

 

 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: 

 

79-01-C/01 Základní škola; délka vzdělávání 9 r.; kapacita oboru 200 

79-01-B/01; Základní škola speciální; délka vzdělávání 10 r.; kapacita oboru 5 

 

 

Přehled vzdělávacích programů: 

 

ZŠ 1. - 9. roč.  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - „Okno budoucnosti“, 

platnost od 1. 9. 2013 

MŠ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání -  „Cesta za poznáním“ 
 

Školská rada 
 

Dne 16.12. 2004 zastupitelstvo obce Karlovice schválilo zřízení Školské rady  a stanovilo 6 

volených zástupců, dle § 167, odst. 2, zákona č. 161/2004 Sb.. 

Volby členů rady proběhly dle Volebního řádu Školské rady Základní školy a Mateřské školy 

Karlovice, schváleného Radou obce Karlovice dne 13. 1. 2005.  

V termínu 21. 11. 2017 proběhly volby zástupců nezletilých žáků ve školské radě, zvolenými 

zástupci se stali pan Tomáš Zahrádka a paní Markéta Peterková. 

 

Ve školním roce 2019/20 pracovala Školská rada v tomto složení: 

  

1. jmenovaní zástupci zřizovatele:   Mgr. Kateřina Kočí  

       Vladimíra Kujová  

 

2. volení zákonní zástupci nezletilých žáků:  Markéta Peterková 

Tomáš Zahrádka 

 

3. volení pedagogičtí pracovníci:   Mgr. Martina Hradilová  

       Mgr. Martina Brachtlová 
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Záměry a orientace školy: 
- průběžně zkvalitňovat ŠVP na základě vývoje nových trendů ve společnosti 

- hledat nové formy výuky a rozvíjet stávající (např. projektové vyučování, činnostní 

učení) 

- rozvíjet spolupráci s rodiči při školních i mimoškolních akcích 

- výrazně podporovat mimoškolní činnost (akce pro širokou veřejnost, aktivity pro žáky 

se zaměřením na sport a kulturu) 

- průběžně zkvalitnit a rozšířit evaluaci a diagnostiku 

- spolupracovat s jinými školami a organizacemi v oblasti sportu, kultury a vzdělávání 

- doplňovat materiální vybavení školy, využívat možností grantů a výzev ze soukromých, 

státních a evropských zdrojů 

- plně využívat učebnu informatiky a učebnu jazyků, zvyšovat informační gramotnost 

učitelů i žáků, nacházet nové, volně dostupné zdroje.  

- včas reagovat na nepříznivé faktory ovlivňující školní klima, zachytit počátky 

patologických jevů 

- DVPP zaměřit na problematiku online výuky a další nové trendy.  

 

Údaje o pracovnících školy 

 2018/19 2019/20 

Pedagogů celkem: 18 21 

z toho učitelů ZŠ 13 14 

z toho učitelek MŠ   3 3 

z toho  vychovatelů 2 2 

z toho  asistent pedagoga 3 5 

Nepedagogů celkem: 8 8 

z toho ostatní (správní a THP) 3 3 

z toho pracovníci ŠJ ZŠ 3 3 

z toho  pracovníci ŠJ MŠ 1 1 

z toho   ostatní MŠ   1 1 

Zaměstnanců celkem: 26 29 
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Pozn. Součet jednotlivých hodnot může být vyšší než celkové číslo, někteří zaměstnanci mají 

dvě smlouvy na zkrácené úvazky. Jedná se o stav v září 2018, v průběhu školní roku došlo 

k několika změnám z různých důvodu např. mateřská dovolená. 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

Školní rok 2019/20 byl hlavně poznamenán uzavření škol způsobené epidemií koronaviru. 

Pro začátek školního roku byl charakteristický na trhu práce nedostatek zaměstnanců, bylo 

velmi obtížné získat kvalifikovaného učitele.  S koncem školního roku jsme si u 

pedagogických pozicích, k jejichž výkonu stačilo středoškolské vzdělání mohli vybírat 

z velkého množství zájemců. Zájem o volnou pracovní pozici učitele byl minimální. Oblast 

dostatečné kvalifikace a odbornosti učitelů je vnímána ze strany vedení školy velmi citlivě. 

V průběhu školního roku jeden pedagogický zaměstnanec dokončil své vzdělání a na jeho 

konci všichni pedagogičtí zaměstnanci byli plně kvalifikováni. Jeden učitel si dalším studiem 

na vysoké škole rozšiřoval svoji aprobaci. Zaměstnanci prošli řadou školení dle svého výběru 

a doporučení vedení školy tak, aby zvýšili konkurenceschopnost naší školy na regionálním 

trhu.  

 

Typ studia -  Název akce                                Počet zúčastněných PP 

 

Individualizace vzdělávání a rozvoj spolupráce pomocí 3D technologií 15 

Bezpečné klima ve škole jako základní předpoklad kvalitní výuky 15 

Výuka v terénu pro II. stupeň ZŠ 1 

Badatelsky orientovaná výuka 1 

Reálie netradičně – Spojené království Velké Británie a Severního Irska 1 

Činnostní učení Čj v 1. ročníku 1 

Financování školství aktuálně 1 

Mateřská škola netradičně, alternativně 1 

Matematika v přírodních vědách 1 

Přípravná činnostní cvičení M a Čj v posledním ročníku MŠ 1 
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Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění dětí na středních 

školách 
 

Zápis k povinné školní docházce  

 

Zápis do I. třídy probíhal v dálkovém režimu. Zúčastnilo se jej 12 dětí, přijato bylo 12 žáků. 

O odklad školní docházky požádal jeden zákonný zástupce. Zápis byl poznamenán uzavřením 

škol.   

Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet 

odvolání 

a) o odkladu povinné školní docházky 1 0 

b) o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

c) o přijetí k základnímu vzdělávání  12 0 

d) o přestupu žáka 22 0 

e) o povolení pokračování v základním vzdělávání 1 0 

f) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  13 0 

g) o povolení individuálního vzdělávání 2 0 

 

Na základě § 165., odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Přijímací řízení: 

 

Přijímací řízení: 

 Povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce 2019/2020 14 žáků v deváté třídě. Jeden 

žák byl přijat na osmileté gymnázium.  

Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení.  

 

 

Škola        Obor    Počet   

Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál   Gymnázium   1 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál Informační technologie 1 

Střední škola průmyslová Krnov    Zpracování dřeva  1 

Střední lesnická škola Hranice    Lesnictví   1 

Střední škola Odry      Kadeřník   2 

Střední odborná škola Bruntál    Opravář motorových vozidel 3 
Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ Opava  Kadeřník   2 

Střední škola průmyslová a umělecká Opava  Strojírenství   1 

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Lesní mechanizátor  1 

   

Na SŠ s maturitou bylo přijato 5 žáků, tj. 38%.  
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

Ve školním roce 2019/20 jsme provedli testování žáků od společnosti Kalibro. Testování 

probíhalo jako každý rok v  5. a 9. ročníku.  Výsledek vnímáme ve srovnání s předchozími 

lety jako očekávaný a stabilní. Oproti předchozím rokům 5. ročník dopadl jako nadprůměrný 

v matematice, průměrný v češtině a mírně podprůměrný v anglickém jazyce. 9. ročník byl 

mírně podprůměrný v anglickém jazyce, průměrný v češtině a mírně nadprůměrný v 

matematice. Výsledek je pro nás o to příznivější, že součástí testování jsou i třídy víceletých 

gymnázií.. 

Srovnání s republikovým průměrem 2019/2020 
 

  5. ročník ČR 9.ročník ČR 

Český jazyk 66,4 66,2 57,1 56,3 

Anglický jazyk 64,1 68 65,3 70,9 

Matematika 63,8 50,5 39,6 36,7 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Hlavním cílem školy v této oblasti je snaha být vnímána jako jeden z leaderů společenského a 

volnočasového dění v obci. Akce pořádané školou mají široký záběr a obecnou veřejností jsou 

vnímány velmi pozitivně.  

 

Přehled školních akcí v roce 2018/2019 

 

Září 

 Den požární bezpečnosti 

 Představení dravých ptáků 

 

 

Říjen 

 Týden mlsných deváťáků 

 Okresní kolo v přespolním běhu 

 Jak přijít penězům na kloub 

 Okresní florbalová liga Bruntál 

 Podzimní strašidelné ochutnávání 

 

Listopad 

 Uspávání broučků 

 Centrum ekologických aktivit Sluňákov 

https://zskarlovice.webnode.cz/news/okresni-florbalova-liga-bruntal1/
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 Halloween 

 Divadelní představení 

 Sázení stromků 

 Florbalový turnaj 

 Pevnost poznání 

 

 

Prosinec 

 Ekologická soutěž 

 Mikulášská nadílka 

 Řemeslo má zlaté dno – soutěž 

 Okresní florbalová liga Bruntál 

 Vánoční vernisáž 

 Vánoční hopsání 

 Řemeslo má zlaté dno 

 

Leden 

 Okresní kolo olympiády v českém jazyce 

 Exkurze v Ostravě - Vítkovicích 

 

Únor 

 Anglické divadlo 

 Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 Okresní kolo olympiády v německém jazyce 

 

Březen 

 Přebor základních škol v lyžování a snowboardingu 

 Exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci 

 Lyžařský kurz mateřské školy 

 

Duben 

 Zápis do I. třídy 

 

Květen 

 Zápis do MŠ 

 

 

 

Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích 

 

Okresní kolo olympiády v jazyce českém, kategorie I., dva žáci, 10. a 30. místo 

Okresní kolo olympiády v německém jazyce, kategorie II. , jeden žák, 2. místo 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kategorie II., jeden žák, 6. místo 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, kategorie I., jeden žák, 6. místo 

https://zskarlovice.webnode.cz/news/mikulasska-nadilka5/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/uspech-zaku-v-soutezi-remeslo-ma-zlate-dno/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/okresni-florbalova-liga-bruntal2/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/exkurze-v-ostrave-vitkovicich/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/lyzarsky-vycvikovy-kurz3/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/lyzarsky-kurz-materske-skoly/
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/20  nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI  

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

V rámci celoživotního učení se škola snaží prezentovat jako donátor vhodných prostorů a 

případně učitelů. V systému celoživotního vzdělávání se snažíme spolupracovat se všemi 

aktivními subjekty. Na škole pravidelně probíhaly keramické dílny pro dospělé, které jsou 

velmi oblíbené. Ve školním roce 2019/2020 neproběhly ve škole žádné vzdělávací kurzy. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Na škole působí Českomoravský odborový svaz pracovníků školství s minimálním počtem 

členů. Mezi další partnery zajisté patří Obec Karlovice, Komunitní škola Karlovice, 

Kominíček Karlovice, Sokol Karlovice, Klub přátel Základní školy a Mateřské školy 

Karlovice, Air Force Karlovice, Základní škola a Mateřská škola Široká Niva, Základní škola, 

Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna Vrbno pod Pradědem a SDH Karlovice 

 V rámci možností školy se snažíme spolupracovat s maximálním počtem organizací 

působících na území Karlovic a blízkém okolí.  

S naším zřizovatelem, obcí Karlovice, si vycházíme vstříc v efektivním využívání omezených 

lidských a prostorových zdrojů. 

Se Sokolem Karlovice je základem spolupráce vzájemné využití sportovišť a samozřejmě žáci 

školy jsou členy oddílu. 

Velmi dobře je nastavena spolupráce s oddílem florbalu AIR FORCE, který taktéž využívá 

školní tělocvičnu a je schopen zorganizovat celodenní turnaje pro žáky okresu Bruntál. 

I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s Dětským domovem ve Vrbně pod Pradědem. 

Věříme, že vzájemná informovanost, spolupráce při sportovních a kulturních akcích, společné 

řešení vzniklých problémů je a nadále bude součástí spolupráce. 

Většina společných aktivit je tradičně směřována do jarních a letních měsíců, bohužel 

omezení života společnosti se promítlo i do této oblasti.

http://sdhkarlovice.wstranky.cz/
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Základní údaje o hospodaření školy 2019 

Výnosy                                                      Kč 

Celkové výnosy, z toho: 18 207 390,81 

Příjmy z vedlejší činnosti (pronájem tělocvičny a ubytovny, 

příjmy ze stravného CS) 320 422,00 

Dotace ze státního rozpočtu 12 673 517,00 

Dotace od zřizovatele (Obec Karlovice) 1 987 000,00 

Čerpání fondů 0,00 

Příjmy z transferů 2 405 948,02 

Ostatní příjmy ( školné, příjmy ze stravného) 820 043,60 

Kladný bankovní úrok 460,19 

  Náklady                                                      Kč 

Náklady celkem, z toho: 18 091 113,28 

Náklady z vedlejší činnosti (energie, spotřební materiál, 

výdej potravin CS) 278 794,50 

Nákup drobného dlouhodobého majetku 1 146 474,54 

Mzdové náklady 9 875 382,00 

Pojistné + FKSP+ ONIV 3 418 648,00  

Výdaje na učební pomůcky ze školného 374 659,70 

Ostatní materiál, drobný majetek 555 318,34 

Výdaje na opravy a udržování 394 986,10 

Náklady na el. Energii 303 968,80 

Náklady na palivo 110 553,80 

Vodné 11 821,20 

Cestovné 15 296,00 

Odpisy 311 011,00 

Výdej potravin 654 063,42 

Nákup služeb 640 135,88 

Kurzové ztráty 0,00 

  Hospodářský výsledek                                Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 74 650,03 

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 41 627,50 

Hospodářský výsledek z prostředků ze SR 0,00 

Celkový hospodářský výsledek 116 277,53   

  Zpracovala: Eva Pijáková 

 Pozn: CS - cizí strávník, SR – státní rozpočet, ŠJ – školní jídelna, FKSP - fond kulturních a sociálních 
potřeb, ONIV – ostatní neinvestiční výdaje ze SR, např. výdaje na nákup učebních pomůcek, 
školení zaměstnanců, vyplácení náhrady mezd za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti, 
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání. 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Název projektu Částka Schválen 

Otevřená škola Karlovice 5 280 650 Kč Ano 

Šablony II ve škole v Karlovicích 1 353 352 Kč Ano 

Ano Karlovice 12 500 Kč Ano 

Obnova vybavení školní kuchyně a školní jídelny 603 131 Kč Ve schvalování 

 

Zhodnocení a závěr 
 

Východiskem pro všechny aktivity školy je platnost hlavního cíle – podpora vzdělávacích 

procesů a získávání nových zájemců. Neboť jen spokojení žáci a učitelé mohou odvést 

kvalitní práci, která nemůže být širokou veřejností nepovšimnuta. 

Základní škola a Mateřská Karlovice poskytuje základní vzdělávání s cílem utvářet 

samostatné myšlení žáků, podněcovat jejich vůli a schopnosti. Snahou je zapojit žáky do 

mimoškolní činnosti, vést je k vhodnému využití volného času. Vychovávat žáky k vzájemné 

toleranci, pomoci, zdravému životnímu stylu. Snažíme se zavádět moderních metod výuky a  

zapojit do činnosti školy širokou veřejnost a získat její všeobecnou podporu. Spolupráce 

s Obcí Karlovice je nedílnou součástí našeho výchovného a vzdělávacího programu. 

Závěrem můžeme konstatovat, že školní rok 2019/20 byl výrazně poznamenán dlouhodobým 

uzavřením škol. Dálkovou výuku všichni učitelé a naprostá většina žáků zvládli. Velice 

obtížné bylo vyrovnat se s novými podmínkami a neustále se měnícími hygienickými 

požadavky. 

  

Pracovníci byli seznámeni s výroční zprávou školy dne 21. 9. 2019 

 

Školská rada schválila výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Karlovice dne: …….. 

 

 

Zpracoval: Mgr. Rostislav Němec 

          ředitel školy  

                 

 

Na vědomí: Obec Karlovice   1x 

  Školská rada    1x 

  ZŠ a MŠ Karlovice   1x 
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Seznam příloh: 

Statistika prospěchu žáků ve školním roce 2019/20 

Zpráva výchovného poradce,  

Zpráva o činnosti mateřské školy 
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Statistika prospěchu žáků ve školním roce 2019/20 
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Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce   

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo devítiletou školní docházku 14 žáků.  Všichni žáci byli 

přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na obor s maturitní zkouškou byli přijati 4 žáci, na 

učební obor 10 žáků.   Při výběru vhodného typu střední školy byly žákům poskytnuty 

veškeré informace a materiály. Jako každý rok jsme se zúčastnili veletrhu středních škol 

Artifex v Bruntále. Byly zde prezentovány střední školy  z  okresu Bruntál, Opava a 

Olomouc.  Žáci 9.třídy měli naplánovanou návštěvu IPS Bruntál. Vzhledem k uzavření škol 

z důvodu koronavirové epidemie se tato návštěva neuskutečnila 

Před podáním přihlášky na střední školu měli žáci možnost při výběru budoucího povolání 

konzultace s výchovnou poradkyní. Této možnosti hojně využívali nejen oni, ale i jejich 

zákonní zástupci.  Na třídních schůzkách byli zákonní zástupci seznámeni  s celým procesem 

přijímacího řízení a byli jim umožněny individuální konzultace s výchovnou poradkyní.  

 

V únoru měli žáci 5. a 9. ročníku možnost zkusit přijímací zkoušky nanečisto pomocí testů 

Kalibro. Po vyhodnocení těchto testů společností Kalibro byli naši žáci hodnoceni v lepším 

průměru zúčastněných základních škol z celé České republiky.   

Byly řešeny případy výchovných problémů. Šlo o nevhodné chování mezi spolužáky, jeden 

případ záškoláctví, jeden případ požití alkoholu před vyučováním. Všechny tyto případy byly 

ihned řešeny a konzultovány se zákonnými zástupci. Výchovná opatření řešila pedagogická 

rada.    

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými 

centry. Žákům s podpůrnými opatřeními 2. – 3. stupně byly poskytovány pomůcky a 

pedagogická intervence dle jejich individuálně vzdělávacích plánů.   

 

 

Zpracovala: Mgr. Martina Brachtlová, výchovný poradce 



 

17 

Příloha č. 3 

Zpráva o činnosti mateřské školy 

Ve školním roce 2019/2020 bylo v MŠ zapsáno k 30. 9. 2019 34 dětí. 

Počet tříd: 2  

 I.třída:  12 dětí  

 II.třída: 22 dětí   

 

Učitelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu „Jsme součástí přírody“, jehož 

hlavním cílem je všestranný harmonický rozvoj dítěte tak, aby se umělo orientovat v okolním 

světě a bylo připraveno na vstup do 1. třídy. 

 

Akce pro děti: 

září a říjen: 

-  účast na výrobě draka s nejdelším ocasem  za účelem zápisu do knihy rekordů. Naše školka 

přispěla částí ocasu v délce 10m 

 

listopad: 

- projektový den „uspávání broučků“ – společné odpoledne s rodiči, při kterém si děti 

vyrobily lampiony pro broučky a poté se všichni zúčastnili lampionového průvodu na hřiště 

 

prosinec: 

- návštěva dětí z mateřské školy z Karlovy Studánky s divadelním pásmem o čertech 

- výlet vlakem do Bruntálu podívat se na vánoční strom a navštívit dětskou hernu Puzzlík 

- Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše s čerty v naší školce, přednášení básniček  

- Překvapení pod stromečkem – zpěv koled a rozdávání dárků u vánočního stromečku, 

posezení s rodiči a společné vyrábění vánočních dekorací a dárečků 

 

leden:  

- Loutkové divadélko ze Šternberku, pohádky O neposlušných kůzlatech, Jak kočička 

s pejskem pekli dort a O červené Karkulce 

 

únor: 

- lyžařská školička pro předškoláky na Annabergu 
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březen: 

- v rámci projektového dne jsme navštívili hasičskou zbrojnici ve Vrbně pod Pradědem 

 

Od 19. Března do 22. Května byla školka z důvodu koronavirové epidemie uzavřena 

V té době jsme připravovali pro děti balíčky s výtvarným materiálem, zábavnými pracovními 

listy a nějakou velikonoční dobrotou  

 

červen: 

- výlet autobusem  do Karlovy Studánky v rámci projektového dne „příběh vody“ 

- zábavné dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí  na zahradě MŠ  

 

srpen: 

- odpoledne rodičů s dětmi, táborák s opékáním špekáčků, společné hry, občerstvení 

připravené dětmi, seznámení se s novými dětmi, které nemohly přijít do školky na zápis, 

rozloučení s předškoláky 

 

  

Akce ve spolupráci se ZŠ: 

Uspávání broučků – lampionový průvod vesnicí 

Mikuláš v MŠ 

Vánoční vernisáž 

Zpívání na schodech 

 

Akce pro rodiče a spolupráce s rodiči: 

Třídní schůzky pro rodiče předškoláků 

Vyrábění lampionů, účast na lampionovém průvodu 

Spolupráce při výzdobě školního plotu 

Vánoční vystoupení, posezení a tvoření dětí s rodiči 

Táborák k ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky na zahradě MŠ 

 

Z důvodu epidemiologických opatření se letos nekonala školní akademie, Den dětí a Den 

obce 
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     V rámci zlepšení materiálních a hygienických podmínek školy byla provedena kompletní 

výmalba a dezinfekce celé budovy. Ve II. třídě došlo k úpravě prostoru pro hru, byl odstraněn 

radiátor a herna byla vybavena novými skříněmi. Velkým přínosem bylo nainstalování 

interaktivní tabule pro výuku dětí. Nové skříně byly pořízeny také do jídelny a bylo nutno 

dokoupit další stůl se židlemi. Byly zakoupeny další hračky vhodné pro dvouleté děti a 

didaktické pomůcky pro děti připravující se na školní docházku. Dále jsme upravili a vybavili 

starším nábytkem venkovní kuchyňku a zakoupili několik nových vozítek. Nové nádobí pro 

děti, hrnce, robot, lednice a další drobné vybavení bylo pořízeno také do kuchyně. 

Velkou akcí byla výmalba školního plotu pohádkovými motivy, za kterou patří poděkování 

paní učitelce R. Urbanové.  Teď už naši školku nikdo nepřehlédne. 

 

Zpracovala: Irena Czaschová 

 

V Karlovicích 29. 9. 2020    

 

 


