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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:  

 

Dálkový přístup: 

 

Mgr. Bc. Rostislav Němec  

 

 

Mgr. Martina Lex Krejčí 

 

www stránky - zskarlovice.cz 

datová schránka - xu7rie5 

 

Školská rada: 

 

Mgr. Kateřina Kočí  

Vladimíra Kujová  

Markéta Peterková 

Michaela Adámková 

Mgr. Martina Hradilová 

Mgr. Martina Lex Krejčí 

 

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 



 

4 

Základní škola: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2020/21 9 136 15,1 

2021/22 8 136 17 

 

 

Školní družina: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2020/21 2 47 23,5 

2021/22 2 40 20 

 

 

Školní klub:  

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2020/21 0 36 x 

2021/22 0 40 x 

 

 

Mateřská škola: 

 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Ø žáků na třídu 

2020/21 2 35 17,5 

2021/22 2 35 17,5 

 

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. ročník 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 červnu 2021 proběhly online volby zástupců nezletilých žáků ve školské radě, zvolenými 

zástupci se stali pan Tomáš Zahrádka a paní Markéta Peterková. Pan Zahrádka se po krátké 

době svého členství vzdal a v doplňovacích volbách v listopadu 2021 byla zvolena paní 

Michaela Adámková 

 

Ve školním roce 2021/22 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 / Michaela Adámková 

 

3. volení pedagogičtí pracovníci:   Mgr. Martina Hradilová  

       Mgr. Martina Lex Krejčí 
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Personální zabezpečení školy 
 

Údaje o pracovnících školy 

Personální zabezpečení provozu školy je v zásadě stabilní. Nedochází ke zvýšené 

fluktuaci pracovníků. V průběhu jarních měsíců byla zvýšená nemocnost, při které byl 

problém s hledáním zástupů.  

 

 2020/21 2021/22 

Pedagogů celkem: 22 23 

z toho učitelů ZŠ 14 15 

z toho učitelek MŠ   3 3 

z toho  vychovatelů 2 2 

z toho  asistent pedagoga 6 6 

Nepedagogů celkem: 8 8 

z toho ostatní (správní a THP) 4 4 

z toho pracovníci ŠJ ZŠ 3 3 

z toho  pracovníci ŠJ MŠ 1 1 

Zaměstnanců celkem: 30 31 

Pozn. Součet jednotlivých hodnot může být vyšší než celkové číslo, někteří zaměstnanci mají 

dvě smlouvy na zkrácené úvazky. Jedná se o stav v září 2022. 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

Školní rok 2021/22 byl hlavně poznamenán provozem škol v podmínkách epidemie 

koronaviru. Na trhu práce přetrvával nedostatek vysokoškolský vzdělaných zaměstnanců. U 

pedagogických pozic, k jejichž výkonu stačí středoškolské vzdělání, jsme mohli vybírat 

z velkého množství zájemců. Oblast dostatečné kvalifikace a odbornosti učitelů je vnímána ze 

strany vedení školy velmi citlivě. Podporujeme zaměstnance při rozšiřování – doplňování 

jejich vzdělání. V průběhu školního roku tři pedagogičtí zaměstnanci pokračovali ve 

vzdělávání. Ve dvou případech se jednalo o jeho rozšíření o další aprobaci – odbornost, 

v jednom případě se jednalo o doplnění. Ostatní učitelé jsou plně kvalifikováni. Zaměstnanci 
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prošli řadou školení dle svého výběru a doporučení vedení školy tak, aby zvýšili 

konkurenceschopnost naší školy na regionálním trhu. Část školení byla realizována online 

formou.  

 

Typ studia -  Název akce                                Počet zúčastněných PP 

 

Neverbální komunikace dítěte 1 

Nečekaní spojenci - učitelé a rodiče 1 

Řešení mimořádných událostí spojených s agresí  1 

Rozšiřování číselného oboru ve 4. a 5. ročníku 2 

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku 2 

Metodický kurz vedení technických kroužků 1 

Prevence syndromu vyhoření a stresu 1 

Zvládání konfliktů 1 

Chyby vedoucích pracovníků a jejich řešení 1 

Jak sledovat a hodnotit pokroky dítěte  1 

ADHD – metody práce s dětmi a žáky 1 

Talent a co s ním? 1 

Výtvarný nápadník na celý rok 1 

Letní škola učitelů I. stupně 1 

Formativní hodnocení 17 

 

 

Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Cíle dané RVP ZV a ŠVP pro základní vzdělávání pro školní rok 2021/22 byly splněny. 

Snažili jsme se zacelit mezeru ve vzdělávání způsobenou dlouhými obdobími distanční výuky 

a karantén a téměř všichni žáci se ve svých výsledcích dostali na svou obvyklou úroveň. 

Dosažení těchto cílů bylo ovlivněno zejména množstvím hodin doučování realizovaných 

z projektů. Tyto možnosti se ale budou postupně snižovat. Jako palčivější problém vnímáme 

přetrvávající nízkou motivaci u některých žáků, kde hrozí problémy a výrazný pokles úrovně 

výsledků vzdělávání v budoucnosti. 
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Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí, umístění dětí na středních 

školách 
 

Zápis k povinné školní docházce  

 

Zápis do I. třídy se zúčastnilo 20 dětí, přijato bylo 20 žáků. O odklad školní docházky 

požádalo sedm zákonných zástupců. Zápis probíhal ve slavnostním duchu, kdy si děti i rodiče 

mohli prohlédnout celou školu, v každé třídě měli připravené úkoly a jejich průvodci byli žáci 

8. a 9. ročníku.   

 

Rozhodnutí ředitele školy Počet Počet 

odvolání 

a) o odkladu povinné školní docházky 7 0 

b) o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

c) o přijetí k základnímu vzdělávání  20 0 

d) o přestupu žáka 14 0 

e) o povolení pokračování v základním vzdělávání 0 0 

f) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  15 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: 

Povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce 2021/2022 15 žáků v deváté třídě.  

 

Škola Obor Počet   

Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál Gymnázium  1 

Gymnázium Krnov Gymnázium  1 

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava-Poruba Gymnázium  1 

Střední průmyslová škola Krnov  Uměleckořemeslné  

 zpracování textilu  1 

Střední odborná škola cestovního ruchu Krnov Cestovní ruch  1 

Střední pedagogická škola a  Předškolní a mimoškolní  

Střední zdravotnická škola Krnov  pedagogika 1 

 Pratická sestra 1 

Střední škola Kostka Vsetín Pedagogické lyceum 1 

Střední škola hotelnictví a služeb a  

Vyšší odborná škola Opava Kadeřník 1 
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Střední odborná škola Frýdek-Místek Opravář zemědělských strojů  1 

Střední odborná škola Bruntál Pečovatelské služby 1 

Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie Bruntál Obchodní akademie  2 

Střední škola designu a módy Prostějov Multimediální tvorba  1 

Střední škola služeb a podnikání Ostrava-Poruba Fotograf 1

   

  

Na SŠ s maturitou bylo přijato 12 žáků, tj. 80%.  

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

Ve školním roce 2021/22 jsme neprováděli testování žáků od společnosti Kalibro. Byli jsme 

povinně testování školní inspekcí u žáků 9. ročníku.  Testování se účastnili i třídy gymnázií, 

z toho důvodu vnímáme průměrné a mírně podprůměrné výsledky jako očekávané a stabilní.  

  9. ročník ČR 

Český jazyk 65% 66% 

Matematika 49% 54% 

 

Podrobnější rozbor úspěšnosti v češtině 
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Podrobnější rozbor úspěšnosti v matematice 

 

 

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. Ve školním roce 2021/2022 jsme byli silně limitováni probíhající 

epidemií 

 

Přehled školních akcí v roce 2021/2022 

 

 

Září 

 Rozloučení s létem 

 Den s malířem 

 

 

Říjen 

 Týden mlsných deváťáků 

 Strašidelné ochutnávání 

 Výlet na noční Bouzov 

 Návštěva jeskyní Na Pomezí 

 

 

Listopad 

 Uspávání broučků 

 Anglické divadlo 

 

Prosinec 

 Mikulášská nadílka 

 Ekologické centru Sluňákov 

 

https://zskarlovice.webnode.cz/news/rozlouceni-s-letem-29-9-2021/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/den-s-malirem/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/vylet-na-nocni-bouzov/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/navsteva-jeskyni-na-pomezi/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/mikulasska-nadilka6/
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Únor 

 Divadlo Opava  

 

 

 

 

Březen 

 Beseda se spisovatelkou 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 Exkurze „Nebojte se sněhu“ 

  

 

Duben 

 Čarodějnický rej  

 Den Země 

 Divadlo Opava  

 

Květen 

 Ekoprogram "Had není slizký" 

 

Červen 

 Exkurze v ČT Ostrava 

 Dětský den 

 Exkurze do hornického muzea Landek 

 Atletický čtyřboj I. stupně 

 

 

 

 

Účast a výsledky žáků v naukových soutěžích 

 

Okresní kolo - Matematický klokan, kategorie Cvrček – 4. místo 

Okresní kolo soutěže v cizích jazycích - jazyk anglický, kategorie I.B –  3. místo 

Okresní kolo soutěže v cizích jazycích - jazyk anglický, kategorie II.A  –  4. místo 

Okresní kolo biologické olympiády, kategorie C – 3. a 6. místo 

Krajské kolo biologické olympiády, kategorie C – úspěšný řešitel 

Okresní kolo Olympiáda v českém jazyce, kategorie I. – 1. a  19. místo 

Krajské kolo Olympiáda v českém jazyce, kategorie I. – 11. místo 

 

 

https://zskarlovice.webnode.cz/news/divadlo-opava-babicka-drsnacka/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/beseda-se-spisovatelkou/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/lyzarsky-vycvikovy-kurz4/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/exkurze-nebojte-se-snehu/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/carodejnicky-rej-v-1-a-2-tride/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/den-zeme2/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/divadlo-opava-babicka-drsnacka/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/ekoprogram-had-neni-slizky/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/exkurze-v-ct-ostrava/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/detsky-den2/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/exkurze-do-hornickeho-muzea-landek-v-ostrave-aneb-jak-chlapci-ze-7-tridy-sfarali-do-hloubky-622-m-za-15-s/
https://zskarlovice.webnode.cz/news/atleticky-ctyrboj-i-stupne3/
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/22  byla v termínu 11. 10. 2021 až 13. 10. 2021 provedena kontrola ze 

strany ČŠI, Inspekční zpráva je přístupná jak na stránkách ČŠI i na stránkách školy. 

Závěry 

 Vývoj školy 

 - Škola se soustředila na podporu zážitkového učení, badatelské výuky a polytechnických 

činností. 

 - Posílily se kompetence pedagogů v práci s informačními technologiemi. 

 - Vzdělávání v mateřské škole se zaměřilo na obohacení vzdělávacích aktivit, vhodnou 

motivaci k probíhajícím tématům a diferenciaci náročnosti činností podle individuálních a 

věkových předpokladů dětí. 

 - V mateřské a základní škole se podstatně zlepšily materiální podmínky pro vzdělávání. 

Silné stránky  

- Efektivní způsob práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami výrazně 

snižuje riziko školní neúspěšnosti. 

- Pozitivní klima školy a vstřícný přístup všech pracovníků k dětem i žákům přispívá ke 

klidnému průběhu vzdělávacích činností během celého dne. 

- Spolupráce s partnery a zapojení školy do projektových aktivit trvale rozšiřuje možnosti 

působení na osobnostní rozvoj dětí i žáků a nabídku vzdělávacích aktivit.  

- Činnostní učení a rozvoj praktických dovedností žáků i dětí je podpořeno i materiálním 

vybavením a modernizací inventáře pomůcek. 

 - Systematické a promyšlené preventivní aktivity doplněné pestrou nabídkou volnočasových 

aktivit příznivě ovlivňují nízkou míru projevů rizikového chování žáků. 

 Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 

- Děti v mateřské škole nebyly důsledně vedeny k sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení 

směřujícímu k posilování jejich komunikační obratnosti a sebedůvěry. Hodnocení pedagogy 

bylo pouze popisné bez zpětné vazby k dětem.  

- Záznamy o dětech neposkytují dostatečné informace sledování pokroků každého dítěte 

vzhledem k jeho individuálním a věkovým schopnostem, pedagogická diagnostika není 

průběžně aktualizována a učitelky ji nevyužívají k plánování systematických kroků 

směřujících k rozvoji dětí. 

- V rozvržení vyučovacích hodin schází ponechání dostatečného časového prostoru pro 

závěrečné zhodnocení a sebehodnocení žáků. 
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- V části výuky převažuje frontální způsob komunikace se žáky, schází větší pestrost ve 

využívaných metodách. 

- Kontrolní systém není zaměřen na pravidelnou revizi dokumentů školy, které poskytují 

rodičovské veřejnosti informace o podmínkách a průběhu vzdělávání. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

- Zaměřit se na poskytování zpětné vazby k práci dětí a žáků, zařazovat vzájemné hodnocení a 

podporovat formativní hodnocení pro zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Zaměřit 

se na časové rozvržení aktivit ve výuce, věnovat více prostoru pro závěrečné shrnutí a 

zhodnocení hodiny. 

- Analyzovat dosavadní systém získávání informací o výsledcích vzdělávání dětí v mateřské 

škole a zacílit jej tak, aby poskytoval dostatek informací o jejich vývoji v oblasti citové, 

rozumové, tělesné, interpersonální či sociálně-kulturní. 

- Zpestřit způsob výuky v základní škole přiměřeným střídáním činností a uplatňováním 

netradičních a inovativních výukových metod. 

- Poskytnout žákům dostatek příležitostí pro přímou práci s informačními technologiemi a pro 

vyhledání informací z různých zdrojů. 

- Zamezit možnému přístupu žáků do méně přehledných míst v budově základní školy. 

- Vyhodnotit aktuálnost zejména dříve vydaných dokumentů, provést příslušné úpravy a 

nastavit pravidla pro monitoring této oblasti. 

- Usnadnit zájemcům a veřejnosti přístup k informacím o koncepci rozvoje školy. 
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Základní údaje o hospodaření školy 2021 

 

Výnosy 

                                                            Kč 

Celkové výnosy, z toho: 21 872 265,20 

Příjmy z vedlejší činnosti (pronájem tělocvičny a ubytovny, 

příjmy ze stravného CS) 315 909,00 

Dotace ze státního rozpočtu 17 313 785,00 

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

Čerpání fondů 500 399,00 

Příjmy z transferů 1 025 150,20 

Ostatní příjmy ( školné, příjmy ze stravného) 729 759,70 

Kladný bankovní úrok 262,30 

  Náklady 

                                                    Kč 

Náklady celkem, z toho: 21 783 771,80 

Náklady z vedlejší činnosti (energie, spotřební materiál, 

výdej potravin CS) 295 781,60 

Nákup drobného dlouhodobého majetku 345 253,79 

Mzdové náklady + zákonné pojištění 18 117 276,32 

Spotřeba materiálu (spotřeba potravin, učební pomůcky, 

kancelářské potřeby, čistící prostředky, uhlí) 1 550 285,48 

Výdaje na opravy a udržování 228 196,42 

Náklady na el. Energii 275 362,30 

Vodné 16 015,90 

Cestovné 3 903,00 

Odpisy 367 506,00 

Nákup služeb 584 190,99 

Kurzové ztráty 0,00 

  Hospodářský výsledek                           
                                                                                                                          Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 68 366,00 

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti 20 127,40 

Hospodářský výsledek z prostředků ze SR 0 

Celkový hospodářský výsledek 88 493,40 

Pozn: CS - cizí strávník, SR- státní rozpočet 
 
Zpracovala: Eva Pijáková 
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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 III ve škole v Karlovicích 653 157 Kč Ano 

 

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 moderní metody 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 2021/22 byl výrazně poznamenán epidemií 

koronaviru. Velice obtížné bylo vyrovnat se s novými podmínkami a neustále se měnícími 

hygienickými požadavky. 

  

Pracovníci byli seznámeni s výroční zprávou školy dne 27. 9. 2022 

Školská rada schválila výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Karlovice dne 

11.10.2022 

 

 

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 2021/22 

Zpráva výchovného poradce,  

Zpráva o činnosti mateřské školy 
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Statistika prospěchu žáků ve školním roce 2021/22 
 

 

I. pololetí 
 
 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr 

1.A 9 0 0 1 

2.A 13 0 0 1 

3.A 10 0 0 1 

5.A 16 3 0 1,33 

6.A 20 10 0 1,31 

7.A 10 10 1 1,55 

8.A 11 10 0 1,45 

9.A 9 5 0 1,33 

Celkem 98 38 1 1,26 

 
 
 
 

II. pololetí 
 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Průměr 

1.A 9 0 0 1 

2.A 12 2 0 1,13 

3.A 10 0 0 1 

5.A 12 8 0 1,35 

6.A 20 10 0 1,33 

7.A 10 11 0 1,41 

8.A 14 7 0 1,34 

9.A 11 4 0 1,28 

Celkem 98 42 0 1,23 
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Příloha č. 2 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce   
 

Ve školním roce 2021/2022 ukončilo devítiletou školní docházku 15 žáků.  Všichni 

žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na obor s maturitní zkouškou bylo přijato 

12 žáků, na učební obor 3 žáci.  Při výběru vhodného typu střední školy byly žákům 

poskytnuty veškeré informace a materiály. Vzhledem ke koronavirové epidemii se nemohl 

konat veletrh středních škol Artifex a žáci se nemohli účastnit ani pravidelné návštěvy IPS 

Bruntál. 

 

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 byly jim umožněny individuální konzultace s výchovnou 

poradkyní.  

 

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

nevhodné chování k vyučujícím, neomluvené hodiny. 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, předmět speciálně pedagogické péče a pedagogická intervence dle jejich 

individuálně vzdělávacích plánů či doporučení.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Martina Lex Krejčí, výchovný poradce 

 



 

19 

Příloha č. 3 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy  
 

Ve školním roce 2021/2022 bylo v MŠ zapsáno  k 30.9.2021  40 dětí. 

 

Počet tříd: 2  

 

I. třída: 22 dětí 

II. třída : 18 dětí  

 

Učitelky pracovaly podle školního vzdělávacího plánu ,, Jsme součástí přírody´´ jehož 

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

světe a bylo připraveno na vstup do 1. třídy. 

 

Akce pro děti: 
 

Listopad:  

 

- uspávání broučků 

- svatý Martin – jízda na koni 

- chata Bařina – projektový den mimo školu (beseda s lesníky) 

- vánoční focení  

 

Prosinec:  

 

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

II. Vánoční zdobení a pečení  - společné pečení jablečného závinu a cukroví  

III. Překvapení pod stromečkem – zpěv koled a rozdávání dárků u vánočního stromečku 

 

Únor:  

 

- Olympijské hry v MŠ 

- maškarní rej  

 

Březen:  

 

- projektový den ve výuce – návštěva městské knihovny ve Vrbně pod Pradědem 

- projektový den - ,, výlet za kulturou´´ - divadélko Ententýky 

- návštěva základní školy v Karlovicích  

 

Duben:  

 

- oslava Dne Země 

- projektový den - ,, Velikonoční tvořeníčko´´ 

- návštěva základní školy v Karlovicích – velikonoční vyrábění 

- Velikonoční stezka podél řeky  

- Čarodějnický rej  
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Květen:  

  

IV. Den matek – besídka v MŠ  

V. Draví ptáci v ZŠ  

VI. projektový den - ,, Co se děje v trávě´´ - návštěva SVČ 

VII. projektový den - ,, Výlet za kulturou´´ - Slezské divadlo Opava 

VIII. projektový den ve výuce – Cannisterapie  

IX. školní výlet do Vrbna pod Pradědem  

X. Společné focení a focení předškolních dětí na tablo 

 

Červen:  

 

XI. Den dětí – zábavné dopoledne v MŠ  

XII. projektový den - ,, Příběh vody ´´ - Karlova Studánka  

XIII. školní výlet na rašeliniště Rejvíz 

XIV. projektový den v ZŠ - ,, VČELIČKA´´ 

XV. vystupování na Dnech obce   

XVI. návštěva základní školy v Karlovicích – beseda pro předškolní děti  

XVII. projektový den mimo školu – chata Bařina (beseda s lesníky) 

XVIII. Slavnostní vyřazování předškoláků, vystupování na školní akademii 

 

Srpen:  

 

- Projektový den - ,, Kouzla kolem nás – Příběh vody´´ - návštěva Balneoparku v Jeseníku  

( Priessnitzovi lázně)  

 

 

Akce ve spolupráci se ZŠ:  

 

návštěva a beseda pro předškoláky na ZŠ  

uspávání broučků, lampiónový průvod  

slavnostní vyřazování předškoláků  

vystupování na školní akademii a Dnech obce  

projektový den - ,, Včelička´´ 

 

 

Akce pro rodiče a spolupráce s rodiči:  

 

- Projektový den – ,,Velikonoční tvořeníčko´´ 

- Velikonoční stezka podél řeky  

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

- Zahradní piknik s rodiči  na zahradě MŠ  

 

 

 

 

Zpracovala: Tereza Brachtlová  

 

V Karlovicích  19. 9. 2022 
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