Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Halenkovice
550, PSČ 763 63

Výroční

zpráva

Charakteristika školského zařízení
1. Název školy, sídlo, odloučené pracoviště
Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace,
Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice
2. Zřizovatel, adresa zřizovatele
Obec Halenkovice, Pláňavy 76, 763 63 Halenkovice
3. Právní forma školy (právní subjekt – od kdy, organizační složka obce)
Příspěvková organizace od 1. 1. 2003, IČO 75021331
4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán
PaedDr. Marie Kašíková, telefon 577945756, 776155710
5. Kontakt na zařízení
Mgr. Olga Idesová, tel. 577102602, e-mail: zshal@centrum.cz, www.zshalenkovice.cz
6. Datum zřízení (založení) školy: 1. 9. 1960
datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005
poslední aktualizace v síti: 7. 5. 2018
identifikační číslo ředitelství v síti: IZO 600114180
7. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity
Základní škola 240 žáků
IZO
102319448
Mateřská škola 64 dětí
IZO
107605741
Školní družina 70 žáků
IZO
118500031
Školní jídelna 250 strávníků
IZO
103107363
Školní jídelna – výdejna 64 strávníků
IZO
150073518
8. Základní údaje o škole a o součástech, které sdružuje za školní rok 2017/2018
Počet tříd
/skupin/

1. stupeň
2. stupeň
Školní družina
Školní klub
Mateřská škola
Školní jídelna
Jiné

6
4
3
0
3
0
0

9. Školská rada zřízena: ANO

Počet žáků

121
70
63
0
64
240
0

Počet žáků
na třídu
/skupinu/
20,2
17,5
21
0
21,3
0
0

Přepočtený
počet ped.
pracovníků
/prac. ŠJ/
6
6

Počet žáků
na
pedagogický
úvazek
20,2
11,7

0
5
4,5
0

0
12,8
0
0

Datum zřízení: 28. 11. 2017
Počet členů: 6
Počet jednání: 3
Členové: Mgr.. Radana Dundálková – předsedkyně, František Palla – za zřizovatele
Marta Skýpalová, Veronika Horková – za pedagogické pracovníky
Ing. Pavla Pavelková, Růžena Štulířová – za rodiče
10. Seznam školních nebo občanských sdružení při škole (sdružení rodičů, nadační fond,
sportovní klub, apod.)
SRPŠ – 8. 11. 1991 – změna sdružení na spolek
Vzdělávací programy školy
Vzdělávací
program
ŠVP pro
základní
vzdělávání

„Veselá škola“

V ročnících

Počet žáků

1. – 9.

191

1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: ne
2. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů:
Volitelné:
Nepovinné předměty: náboženství
3. Kurzy k doplnění základního vzdělávání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných
absolventů: ne
4. Mezinárodní spolupráce a programy: ne

Údaje o pracovnících školy:
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:
Počet fyzických osob
21
0

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Přepočtené úvazky
21,54
0

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018:
/U pedagogů důchodového věku je vedle pořadového čísla značka D/
Ped. pracovníci –
pořadové číslo

Pracovní
zařazení, funkce

Úvazek

1

Ředitel

1

2
3D

Zástupce ředitele
Vedoucí učitelka
MŠ

1
1

Kvalifikace,
stupeň vzdělání,
obor, aprobace
VŠ, uč.1.5.ročníku
VŠ, MA, OV
SŠ, uč. MŠ

Počet roků ped.
praxe
39
38
37

4D
5
6
7
8

Učitelka
Učitelka
Kozumplíková
Učitelka
Učitelka

1
1

VŠ, uč. 1.-5.r.
VŠ, uč.1.-5.r.

39
8

1
1

VŠ,uč.1. -5.r.
SŠ-dálkově
studium – 4. r.

33
6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Učitelka
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Vychovatelka ŠD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,07

19
28
0
18
7
11
10
10
37
17
3

20

Vychovatelka ŠD

1,39

21

Juřenová

1,08

VŠ, NJ
VŠ, TV, ZE
VŠ,DĚ
VŠ,MA, CHE
VŠ, ČJ, DĚ
VŠ, PŘ, PV
SŠ, uč. MŠ
SŠ, uč. MŠ
SŠ, uč. MŠ
SŠ, uč. MŠ
SŠ, vychovatelka/
asistentka
SŠ, vychovatelka,
asistentka
VŠ,vychovatelka,
chůva

3
1

Věková struktura pedagogických pracovníků:
Do 25 let - 0, do 30 let – 2, do 35 let – 0, do 40 let – 2, do 45 let – 5, do 50 let – 1, do 55 let –
1, do 60 let – 2, do 65 let – 5
Průměrný věk pedagogických pracovníků činil: 48,3
Vychovatelky školní družiny:
Do 25 let – 3
Průměrný věk vychovatelek školní družiny: 23,3 let
Odchody pedagogických pracovníků: 1x ukončení dohodou, žádost ze strany zaměstnance
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
v%
Požadovaný stupeň vzdělání 97,5
Aprobovanost výuky
81
Chybí aprobace: AJ, HV

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 10
10
Externí pracovníci 0
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018:
Ostatní pracovníci – pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pracovní zařazení,
funkce
Školník
Topič
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka

Úvazek Stupeň vzdělání, obor

Vedoucí ŠJ, účetní
Kuchařka
Kuchařka
Kuchařka
Kuchařka
Uklízečka

1
1
1
1
1
1

1
0,50
1
1
0,53

Vyučen, klempíř
Vyučen, klempíř
Vyučena
Vyučena, plastikářka
Vyučena, koželužský
chemik
SŠ – obchodně technická
Vyučena v oboru
Vyučena v oboru
Vyučena v oboru
Vyučena v oboru
SPŠ - konzervárenská

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ostatních pracovníků školy:
DVPP je velmi významnou oblastí, do které škola vkládá určitý objem finančních prostředků
z kapitoly ONIV, z rozpočtu obce nebo projektu.
Z ONIV byly hrazeny tyto semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky:
1 společný seminář pro sborovnu v ceně 6 500,- Kč
3 semináře pro pedagogické pracovníky v celkové ceně 2 970,- Kč
Z rozpočtu obce:
Školení pro vedoucí školní jídelny 5 510,- Kč
Z projektu bylo zaplaceno:
Školení pro pedagogické pracovníky v celkové výši 13 980,- Kč.
Finanční náklady na vzdělávání ve školním roce 2017/2018 činily celkem: 28 960,- Kč
Údaje o zařazování dětí a žáků

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2017/2018:
Zapsaní do 1.
ročníku 2017
34

Počet
žádostí o
odklad
4

Výsledky výchovy a vzdělávání

Nastoupili do 1.
ročníku 2017

Zapsaní do1.
ročníku 2018

29

19

Počet
žádostí o
odklad
0

Nastoupí do 1.
ročníku 2018
19

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2017/2018:
Ročník
1.A
1.B
2.
3.
4.
5.
Celkem 1.
stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem 2.
stupeň
Škola celkem

Počet žáků
celkem
15
14
26
25
25
16
121

Prospělo s
vyznamenáním
15
14
22
16
15
9
91

Prospělo Neprospělo Hodnoceno
slovně
0
0
0
0
0
0
4
0
0
9
0
0
10
0
0
7
0
0
30
0
0

18
16
16
20
70

9
10
7
4
30

9
6
9
16
40

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

191

121

70

0

0

V průběhu školního roku zákonní zástupci odhlásili jednu žákyni.

Počet žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018:
Gymnázium
8leté
přihláš přija
ení
tí

6leté
přihláš
ení

přija
tí

4leté
Přihláš
ení
1

přija
tí
1

SOŠ včetně
konzervatoří
Přihláš přija
ení
tí
10
10

SOU, U
Přihláš
ení
9

OU, PrŠ
přija
tí
9

Přihláš
ení
0

přija
tí
0

Žáci měli možnost navštěvovat přípravku k přijímacímu řízení, kde s vyučujícími matematiky
a jazyka českého procvičovali problémové úlohy a řešili testy. Rodiče byli písemně
informováni o této možnosti.
Hodnocení výsledků výchovného působení:
Problematika výchovného poradenství na škole byla rozdělena mezi dvě výchovné
poradkyně. Byla jmenována výchovná poradkyně pro 1. stupeň a výchovná poradkyně pro 2.
stupeň a kariérní poradenství.
Problematika volby povolání se nevyučovalo jako samostatný předmět, ale byla rozvržena do
řady vyučovacích předmětů. Probíraná témata odpovídala Metodickému pokynu MŠMT
z ledna 2001. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoci jim při
rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a
odborných učilišť a jejich oborů., Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních
schůzkách byli o problematice informováni rodiče. Pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad
práce Zlín, který žáci navštívili v doprovodu výchovné poradkyně.

Žáci při svém rozhodování využívali programy na počítačích nebo internet – webové stránky
portálu www.zkolacz, kde našli podrobné informace o přijímacím řízení a termíny dnů
otevřených dveří na jednotlivých školách. Všichni žáci byli přijati na vybranou školu, mají
ukončenou povinnou školní docházku a odevzdaný zápisový lístek na střední škole, kterou
budou v příštím školním roce navštěvovat.
Aktivní spolupráce probíhala s odborem sociálně právní ochrany dětí MĚÚ Otrokovice.
V průběhu školního roku 2017/2018 se uskutečnila pracovní porada výchovných poradců na
Krajském úřadě ve Zlíně, dále pracovní setkání ředitelů škol v rámci OSPOD Otrokovice a
porada výchovných poradců základních škol Zlínského kraje na Krajském úřadě Zlín.
Během školního roku proběhlo několik jednání vedení školy, výchovného poradce a rodičů
v záležitosti nevhodného chování jejich dětí.
Výsledky prevence sociálně patologických jevů:
Na začátku školního roku vypracoval preventista spolu s vedením školy plán preventivních
opatření pro školní rok 2017/2018:
 vést žáky k naplňování zásad zdravého životního stylu
 vést žáky k vzájemné toleranci
 všechny vzdělávací aktivity směřovat k výchově ke zdraví a k životu bez návykových
látek
 vést žáky k odmítání rasismu a xenofobie
 vést žáky k odpovědnosti za svoje chování a jednání
 formovat u žáků pozitivní postoj k životu
 včas diagnostikovat případné sociálně patologické problémy mezi žáky
Ve školním roce 2017/2018 se dařilo propojovat preventivní program s výukou, informovat
žáky o zásadách zdravého životního stylu a nabízet žákům aktivity, které umožňují
smysluplné využití času i mimo v době mimoškolního vyučování – viz. Soutěže a přehlídky.
Stále však přetrvávaly problémy ve vztazích mezi žáky v některých třídách, projevy
nekamarádského chování, posmívání, zesměšňování, vulgarita, nerespektování autorit,
závislost na mobilních telefonech.
Preventivní programy:
 Školní divadlo – nacvičení divadelní pohádky
 Dětská policie – dopravně výchovná akce ve spolupráci s Policií ČR
 Výlet do pohádky – akce pro děti a rodiče ve spolupráci se SRPŠ
 Dětský karneval a dětská diskotéka za dohledu ped. pracovníků a ve spolupráci se
SRPŠ
 Sběr papíru a akce „Hliník pro charitu“
Pochvaly a ocenění
46 žáků obdrželo knižní odměnu za prospěch, reprezentaci školy, sběrovou činnost – hrazeno
z finančních prostředků SRPŠ
1 žákyně věcný dar – nejlepší žák školy – cenu věnoval starosta Obce Halenkovice
21 žáků obdrželo pochvalu třídního učitele – panel cti
Napomenutí a důtky
Napomenutí třídního učitele – 9 žáků – drobné přestupky proti školnímu řádu
Důtka třídního učitele – 12 žáků – neslušné chování, neplnění školních povinností

Důtka ředitele školy – 2 žáci – ubližování spolužákům
Snížený stupeň chování
V průběhu školního roku 2017/2018 dostal jeden žák 7. ročníku za soustavnou nekázeň,
vulgaritu a konflikty se spolužáky.
Neomluvené hodiny za školní rok 2017/2018:
Ve školním roce 2017/2018 neměl žádný žák neomluvené hodiny
Údaje o žácích se zdravotním postižením:
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2017/2018
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami
učení
Vývojová porucha chování
Lehké mentální postižení

Ročník
0
0

Počet žáků
0
0

0
0
4., 6.

0
0
3

3.
2

1
1

U žáka s vývojovou poruchou chování byl stanoven asistent pedagoga po celou dobu
vyučování a u žáka s lehkým mentálním postižením pouze v hlavních předmětech. Žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami měli vypracován individuální vzdělávací plán.
Soutěže a přehlídky v jednotlivých třídách ve školním roce 2017/2018
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:
Září:







Návštěva knihovny v Napajedlích – 6. ročník
Přespolní běh „Trnavský běh“ – 5. – 9. ročník
Výchovně vzdělávací jazykový pobyt Hastings 8. a 9. ročník
Dětská policie 4. ročník
Sportovní dopoledne na hřišti ve Spytihněvi
„Hasík“ – návštěva členů hasičského sboru

Říjen:







Beseda o školství „Ema má mísu“ 7. ročník
Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky
Dopravní hřiště v Otrokovicích 4. ročník
Dopravní nástěnková soutěž 3. ročník
Divadelní představení Zlatovláska v Napajedlích
Kulturní vystoupení „Zpívání o podzimu“ 1. ročník

Listopad:
 Zahájení činnosti pěveckého sboru 3. – 9. ročník
 Školní kolo dějepisné olympiády
 Zlínský VORVAŇ
 Školní kolo olympiády v českém jazyce
 Návštěva obecní knihovny s programem „Svět čar a kouzel“ 5 ročník
 Výstava českých korunovačních klenotů na zámku ve Zlíně 4. ročník
 Den otevřených laboratoří SPŠ Otrokovice 8. ročník
 Slavnostní předání Slabikáře v místní knihovně
Prosinec:
 Okresní kolo dějepisné olympiády
 Pěvecké vystoupení pro obecní úřad 3. – 9. ročník
 Vánoční výstava v muzeu v Přerově
 Lidové zvyky 6. a 7. ročník
 Po stopách Habsburské monarchie – vánoční Vídeň 8. – 9. ročník
 Výroba vánočních přání
 Vánoční turnaj v přehazované dívek
 Vánoční turnaj v basketbalu chlapců
 Pečení perníčků ve cvičné kuchyni 5. ročník
 Vánoce na zámku v Přerově 5. ročník
 Vánoční výstava v Muzeu Napajedla 4. ročník
 „Tučňáci na arše“ představení v Městském divadle Zlín 4. ročník
 Mikulášská nadílka
Leden:
 Beseda v knihovně Halenkovice spojená s výtvarnou výstavou 8. – 9. ročník
 Okresní kolo olympiády v českém jazyce
 „Ať žije Večerníček“ výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně 4. a 5. ročník
 Školní kolo matematické olympiády 5. – 9. ročník
 Okresní kolo matematické olympiády 5. ročník
 Taneční soutěž na školní diskotéce 8. ročník
Únor:








Pěvecké vystoupení při prezentaci školy 3. – 9. ročník
Exkurze do Osvětimi a Krakova 9. ročník
Jarní turnaj ve vybíjené 3. – 6. ročník
Školní kolo zeměpisné olympiády 6. – 9. ročník
Lyžařský kurz 7. ročník
Školní kolo v recitaci 5. – 9. ročník
Plavecký výcvik 1. – 3. ročník

Březen:
 Jarní turnaj ve vybíjené 3. – 6. ročník
 Okrskové kolo v recitaci ZŠ Tlumačov
 Výtvarná soutěž „Okno do světa“




Matematický klokan 2. – 9. ročník
Recitační soutěž Pohořelice 2. – 4. ročník

Duben:
 Pěvecká soutěž v Napajedlích 2. – 5. ročník
 Pouťový přespolní běh 1. – 9. ročník
 KOVO ZOO Staré Město u Uherského Hradiště 3. a 4. ročník
 Pythagoriáda – školní kolo 5. – 8. ročník
 Školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
 Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v Napajedlích
 Setkání s ilustrátorem na besedě s názvem „Jsem čtenář“ 1. ročník
Květen:
 Exkurze do Kroměříže 8. a 9. ročník
 Okresní kolo ve vybíjené
 Školní vlastivědný zájezd do Brna 6. – 7. ročník
 Beseda s Policií ČR na téma „Na internetu bezpečně“ 5. ročník
 Císař Karel IV. Přijíždí na zámek Vizovice 4. a 5. ročník
 Dětská policie 4. ročník
 „Malý detektiv“ - spolupráce s místní knihovnou 4. ročník
 Pythagoriáda okresní kolo 6. a 7. ročník
 Školní divadlo 8. ročník
 Pěvecká soutěž na 2. ZŠ Napajedla 2. – 5. ročník
Červen:
 Exkurze na Modrou a Velehrad 6. – 7. ročník
 Okrskové kolo ve vybíjené ve Žlutavě
 Dvoudenní výlet na Mikulčin vrch 8. a 9. ročník
 Beach Volleyball, hotel Malina Napajedla 9. ročník
 Školní výlet VIDA park Brno
 Školní výlet do DINOPARKU Vyškov 4. ročník
 Dopravní hřiště Otrokovice 3. ročník
 Dopravní hřiště Otrokovice 4. ročník – průkaz cyklisty
 Plavecký závod „Stříbrný věnec“ 3. ročník
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Významné mimoškolní aktivity pedagogů: vedení kroužků, šablony – projekt
 Doučování žáků
 Klub logiky – šablony
 Zapojení do pracovních skupin MAP Otrokovice
Pedagogové pracovali v těchto občanských aktivitách:
- Sbor proobčanské záležitosti – příprava vystoupení k vítání občánků, setkání seniorů,
rozsvícení vánočního stromu
Významné mimoškolní aktivity žáků:
 Sběr druhotných surovin – zakoupení školní potřeb a pracovních sešitů pro žáky






Účinkování na stanovištích tradiční akce „Výlet do pohádky“
Nácvik školního divadla
Nácvik předtančení na Rodičovský ples
Reprezentace školy a obce ve sportovních soutěžích – florbal, fotbal, biatlon

Spolupráce školy a dalších subjektů
TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice, SDH, Modeláři – Drakiáda, SRPŠ – Výlet do
pohádky, ZUŠ Napajedla – detašované pracoviště, obor hudební a výtvarný
Zřizovatel školy: Obec Halenkovice jako zřizovatel školy se staral zejména o materiální a
provozní zabezpečení školy. Představitelé obce byli zváni na významné školní akce. Nejlepší
žákyně školy obdržela cenu od starosty obce.
Z finančních prostředků zřizovatele se ve školním roce 2017/2018 realizovaly následující
akce:
 Rekonstrukce školní jídelny
439 721,- Kč
 Oprava oken v tělocvičně
10 500,- Kč
 Úprava dvora v mateřské škole
2 909,- Kč
 Malování
29 428,- Kč
 Koberec do školní družiny
26 500,- Kč
 Lavičky auto do MŠ
17 255,- Kč
 Lehátka do MŠ
8 430,- Kč
 Venkovní žaluzie do školní družiny
79 031,- Kč
 Klimatizace do školní družiny
29 334,- Kč
 Klimatizace do mateřské školy
39 293,- Kč
 Nákup dvou skartovaček
6 389,- Kč
 Škrabka na brambory
26 523,- Kč
 Regály do školní kuchyně
21 562,20 Kč
Celkové náklady činily
736875,20 Kč
SRPŠ zakoupilo ze svého rozpočtu a předalo jako dar zřizovateli následující majetek:
Školní potřeby a pracovní sešity pro žáky
40 000,- Kč
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, testování žáků
Ve školním roce 2017/2018 neproběhlo žádné testování žáků.
Mateřská škola
Mateřská škola v Halenkovicích je trojtřídním předškolním zařízením s celodenním provozem
od 6.00 hod. do 16.00 hod. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla
šesti let. Tři třídy mateřské školy „ Koťátka“, „ Sluníčka“ a „ Berušky“ se nachází v budově
1.stupně základní školy. MŠ má samostatný vchod opatřený zabezpečovacím zařízením.
Mateřská škola se nachází v blízkosti centra obce, zároveň je v bezprostředním okolí
mateřské školy les, školní zahrada, školní hřiště. Podmínky okolí nabízejí všestranné vyžití.
Děti v mateřské škole mají k dispozici velké třídy, rozdělené na hrací centra, kde probíhají
činnosti dle požadavků rámcového vzdělávacího programu, dále jídelní část, která slouží pro
stravovací účely. Děti mají k dispozici plně vybavené dětské umývárny, WC a prostorné šatny

pro tři třídy. Strava pro děti je do MŠ dovážena ze školní jídelny při ZŠ Halenkovice
v uzavřených nerez várnicích a ihned vydávána strávníkům v MŠ. Škola neustále pracuje na
zlepšení podmínek dětí i zaměstnanců, udržuje a zvelebuje prostředí školy, pečuje o vztahy
uvnitř i vně školy a klade důraz na osobnostně sociální výchovu dětí a jejich vzdělávání dle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
V mateřské škole se vzdělává ve třech věkově smíšených třídách celkem 64 dětí. Kapacita MŠ
byla po celý školní rok naplněna na 100%. Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo MŠ 16
předškoláků, z toho 3 s odkladem školní docházky. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
proběhlo 9.5.2018. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podali zákonní zástupci 17
dětí, z nichž 16 bylo přijato k předškolnímu vzdělávání. V MŠ v současnosti není integrováno
žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.
Počty tříd a dětí:
Třída „ Sluníčka “

16 dětí / 2 - 3,5 leté /

Třída „ Koťátka “

25 dětí / 5 – 7 leté /

Třída „ Berušky “

23 dětí / 3,5 – 5 leté /

Podmínky pro vzdělávání:

Podmínky ke vzdělávání jsou v mateřské škole velmi dobré. Také spolupráce se zřizovatelem
a finanční i další podpora z jeho strany vyhovuje našim potřebám. Při práci s dětmi byly
uplatněny nové a zajímavé formy, metody a nápady ve všech oblastech vzdělávání. Prostory
MŠ nabízí dětem pohybové i herní vyžití a zřízená dětská centra slouží nejen ke hře, ale i
k výchovně vzdělávací práci. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem a hračkami i
didaktickými pomůckami, které jsou průběžně dle nabídky doplňovány. O výzdobu tříd se
starají paní učitelky společně s dětmi.
Provoz školy byl přerušen v době vánočních svátků od 23.12.2017 – 2.1.2018 a v době
hlavních školních prázdnin od 16.7. do 17.8.2018.
Materiální podmínky v MŠ:

Materiální podmínky pro vzdělávání v mateřské škole jsou vyhovující – škola byla komplexně
zmodernizována před 8 lety.
V letošním školním roce jsme žádné zásadní opravy budovy neprováděli. Pro vzdělávání
dvouletých dětí, které byly v letošním školním roce přijaty, jsme zajistili dovybavení třídy pro
jejich herní aktivity. Byly zakoupeny hračky, jednoduché didaktické pomůcky, knížky,
leporela,stavebnice.
Vytvořili jsme pro tyto nejmenší děti šatničku v blízkosti jejich třídy z kanceláře vedoucí
učitelky a na umývárně jsme pro dvouleté děti zabudovali malý dětský klozet.
Výchovná činnost u dvouletých dětí byla personálně posílena funkcí chůvy . Její přítomnost
umožnila vzdělávání dětí nejmladší věkové skupiny.

Výchovně vzdělávací činnost:
Mateřská škola pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Svět je velká
skládačka“, jehož základem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání / dále
jen RVP PV /, který je základním pedagogickým dokumentem, který zajišťuje kvalitu
vzdělávání v jakémkoli předškolním vzdělávacím programu. ŠVP PV je průběžně aktualizován
a doplňován dle našich potřeb. Cílem tohoto vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší
podmínky pro přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého
dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a možnostmi. Vzdělávací nabídka byla
rozmanitá, vedla děti k osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Děti si podle
svých možností osvojovaly základy klíčových kompetencí, které jsou zakotveny v RVP PV.
Pro letošní rok jsme vytvořili čtyři základní integrované bloky společné pro všechny třídy – Co
všechno ti dává příroda; Putování zimní krajinou; Poznej a chraň; Léto plné zážitků; Tyto
bloky byly doplněny projekty : Tajemství světa knížek a Ze všeho jde něco vyrobit.
K naplnění cílů těchto bloků si každá třída voli vlastní cestu v podobě tematických celků a
projektů a to po důkladném zhodnocení podmínek třídy. Obsah jednotlivých témat směřoval
k naplnění dílčích cílů stanovených RVP PV. Jednotlivé tematické celky byly po jejich
ukončení evaluovány a byly stanoveny případná opatření do dalších navazujících tematických
bloků. Název tématu napovídá o jeho obsahu.
Vývoj jednotlivých dětí byl zaznamenáván do diagnostických archů. Každému dítěti bylo
vedeno portfolio formou pořadače, které obsahuje základní údaje o dítěti, vývoj kresby,
pracovní listy, výtvarné práce, případné postřehy učitelky a záznamy komentářů dětí.
Portfolio si předškoláci po ukončení docházky do MŠ odnášejí domů.

Spolupráce s rodiči a činnost Spolku rodičů
Spolupráce s rodiči probíhala na úrovni konzultací k vývoji dítěte, dále pak formou třídních
schůzek, dílniček, odborné přednášky, akcí pro rodiče a děti. Informace byly rodičům
předávány i neformálním způsobem, např. při předávání dítěte. K prohloubení spolupráce
školy s rodičovskou veřejností MŠ prezentovala svou činnost na webových stránkách školy ,
Halenkovickém zpravodaji a to především formou krátkých informačních sdělení a formou
fotogalerie. Rodiče i veřejnost tak měla možnost prostřednictvím fotografií nahlédnout do
činnosti školy. Ve škole pracuje Spolek rodičů, který ve spolupráci se školou organizuje
mimoškolní aktivity pro rodiče a děti – hudební odpoledne, rozsvěcování vánočního stromu
v obci, karneval, sportovní odpoledne, Výlet do pohádky.
Škola organizuje tradiční společné akce, které si získaly oblibu mezi rodiči.
K nejvýznamnějším patří: podzimní tvořivé dílničky, uzavírání podzimní přírody, besídky pro
rodiče, dny otevřených dveří v MŠ, oslava Dne dětí, rozloučení s předškoláky, odborně
zaměřená tematická setkávání s rodiči. Rodičům jsme také pro děti nabídli tyto kroužky :
cvičení pro nejmenší děti v tělocvičně ZŠ, centrum pro děti maminek na MD, logopedickou
péči a kurz grafomotoriky.

Chodili jsme za kulturou a „ kultura “ za námi – navštěvovali loutková představení, zábavné
pořady pro děti, výchovné koncerty v ZUŠ a další. Na veřejnosti, v rámci vesnice, se naše
mateřská škola prezentovala programem u příležitosti vítání malých občánků v naší obci a při
setkávání seniorů .
Od 2. pololetí jezdilo 38 dětí do Plavecké školy v Uh. Hradišti. Závěr roku byl slavnostně
zakončen rozloučením s předškoláky. V posledním týdnu školního roku jelo 17 dětí na školu
v přírodě do Velkých Karlovic.
Každoročně se zapojujeme do charitativní činnosti Fondu SIDUS. Finanční částkou, kterou
uhradí rodiče dětí a zaměstnanci školy, přispíváme na rozvoj a provoz dětských nemocnic
v České republice.
I v letošním roce se MŠ zapojila do preventivního screeningového vyšetření zraku
předškolních dětí Prima Vizuz a obdržela certifikát o aktivním zapojení do projektu, který
včas odhaluje vznik očních vad u předškolních dětí .
Z grantu školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2018 získala MŠ dotaci 10 000,- Kč na
projekt: Sportovní prvky pro rozvoj pohybu dětí.

Závěr výroční zprávy
Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a většina úkolů
byla splněna. Výuka probíhala ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání – „Veselá škola“ .
Škola v průběhu roku plnila úkoly z Výzvy č. 02_16_022 pro podporu škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ s názvem Projektu „Veselá
škola“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské do
základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Realizace
projektu byla zahájena 1. 1. 2017 a bude ukončena 31. 12. 2018. Celkové výdaje činí
940 314,- Kč. Škola si vybrala následující šablony: doučování žáků, klub zábavné logiky,
vzdělávací programy pro učitele, chůva pro děti v MŠ, odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
V průběhu celého školního roku žáci získávali potřebné znalosti o vztazích člověka
k přírodě a k životnímu prostředí v rámci environmentální výchovy, která se promítala do
mnoha akcí školy i do mnoha vyučovacích předmětů. Žáci sbírali starý papír, třídili odpad,
sbírali hliník. Pracovníci školy vedli všechny žáky k péči o životní prostřední, k šetření vodou,
elektrickou energií a ostatními materiály.
Škola byla zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol.
Školní družina pracovala podle svého vzdělávacího programu „Správný kluk a správná
holka“. Školní družina pracovala ve třech odděleních při počtu 63 dětí. Provozní doba ranní
družiny byla v době 6.00 – 7.30 hodin a odpolední družina probíhala v době 11.30 – 16.00
hodin. V průběhu školního roku připravily vychovatelky školní družiny mnoho akcí.
Ve školním roce 2017/2018 /duben 2018/ vyhlásila Obec Halenkovice, zřizovatel školy,
konkurzní řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ Halenkovice. Do výběrového řízení se přihlásili
celkem čtyři uchazeči. Sedmičlenná výběrová komise doporučila zřizovateli po provedeném
výběrovém řízení s uchazeči přijmout PaedDr. Marii Kašíkovou. Zřizovatel s návrhem

souhlasil, a tak od 1. srpna začala pracovat ve funkci ředitelky halenkovické základní a
mateřské školy PaedDr. Marie Kašíková, první žena v této funkci v celé historii
halenkovického školství.
Výroční zpráva byla zpracována v souladu s § 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 7 vyhlášky č.
15/2005 Sb., - v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Datum zpracování výroční zprávy: září 2018
Datum projednání na pedagogické radě: 24. 9. 2018
Datum schválení školskou radou: 1. října 2019

Razítko a podpis ředitelky školy

