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 Výroční zpráva je zpracována podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 15/2006 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
 

1. Základní údaje o škole 
 
Název Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková 

organizace 
 

Adresa školy: Pod Vinohrady 30, 751 17 Horní Moštěnice 
Charakteristika školy: Základní škola, jejíž součástí je školní družina 

Mateřská škola 
Školní jídelna 
Školní jídelna – výdejna v MŠ 

Zřizovatel školy:             Obec Horní Moštěnice, okres Přerov 
  
Bankovní spojení 1885169309/0800                  provozní účet 
 35-1885169309/0800            mzdový účet 
 107-1885169309/0800          účet FKSP 
  
Kontakty: � Pod Vinohrady 30, 751 17 Horní Moštěnice 

� 581 224 248 základní škola 
� 581 224 258 školní jídelna 
� 581 220 130    I.třída.mateřské školy 
� 581 220 131  II.třída mateřské školy 
� 581 220 133 III.třída mateřské školy 
���� 739 310 468 
� zs@zs.hornimostenice.cz  
� www.zshornimostenice.cz  
 

IČO 70981698 
Součásti školy: Základní škola                       IZO:   102 592 951 
 Mateřská škola                      IZO:   181 001 373 

Školní jídelna                        IZO:   181 001 390 
Školní jídelna-výdejna MŠ   IZO:   181 001 381 

Redizo školy: 600 146 723 
  
Vedoucí pracovníci: ředitelka školy    -  Mgr.Marie Uhlířová 
 zástupce ředitelky pro ZŠ -  Mgr. Karin Miklendová 
Přehled hlavní činnosti 
školy podle zřizovací 
listiny: 

Příspěvková organizace vykonává činnost těchto škol a školských 
zařízení – mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování, 
školní družiny. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004Sb. o 
předškolním, základním a středním vzdělávání ( Školský zákon). 
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2. Přehled učebních plánů 
Vzdělávací programy : Základní škola - č. j. 16847/96-2  
     v 5. ročníku  
 

Společně vše zvládneme -školní vzdělávací program pro základní      
vzdělávání 
v 1.-4. ročníku a v 6.- 9. ročníku 

 Přehled volitelných předmětů: 
        
Informatika v praxi    7.,8.,9. ročník 
Ruský jazyk     7.,8.,9. ročník 

                                               Konverzace v anglickém jazyce                            9. ročník             

Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 5. ročníku  podle vzdělávacího programu Základní 
škola, schváleného MŠMT ČR 30.4.1996 pod č.j. 16 847/96-2 stejně jako v předchozích školních letech. 
Učební plány a osnovy byly rozpracovány podle tohoto vzdělávacího programu.  
1. - 4. a 6.- 9. ročníky  byly vyučovány podle školního vzdělávacího programu Společně vše zvládneme -
školní vzdělávací program pro základní  vzdělávání , aktualizovaném  k 1.10.2010.  

Zdravotní tělesná výchova  se vyučovala jako nepovinný předmět, který absolvovalo 9 žáků 
tělesně oslabených, s vadným držením těla apod. 

Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo dvěma cizím jazykům – angličtině a ruštině. 
Na 1. stupni pracovalo metodické sdružení vyučujících 1.-5. třídy. Na druhém stupni jedno 

metodická sdružení -  společné pro všechny obory. 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
      

Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v průběhu celého školního roku v Základní škole a Mateřské škole 
Horní Moštěnice celkem  19 učitelů, 2 vychovatelky, 1 školník, 5 uklízeček, 4 pracovnice provozu. 
Na 1. stupni vyučuje stále 5 pedagogů a na 2. stupni 9 vyučujících a v mateřské škole 6. 
 
 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví  
 
Věk muži ženy celkem 
21 – 30 let  2 2 
31 – 40 let  5 5 
41 – 50 let 1 14 15 
51 – 60 let 1 6 7 
61 a více let 1 1  2 
Celkem 3 28 31 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví  
 
Dosažené vzdělání muži žena celkem 
základní    
Vyučen  7 7 
Střední odborné 1 9 10 
Vyšší odborné    
vysokoškolské 2 12 14 
Celkem 3 29 31 
 
 
 
Přehled pracovníků podle odborné kvalifikace: 
  
Příjmení a jméno Odborná kvalifikace Učí ve škol. roce 

2010/2011 
Mgr. Skřehotová Eva 1.st. ZŠ 1.ročník 
Mgr. Petrášová Danuše 1.st.ZŠ 2.ročník 
Mgr. Přemyslovská Lenka 1.st.ZŠ 3.ročník 
Mgr. Kalovská Kateřina 1.st.ZŠ 4.ročník 
Mgr. Méreyová Hana 1.st.ZŠ 5.ročník 
RNDr.Sýkora Karel M, Z 6.ročník 
Mgr. Mraznicová Petra Informační a technická 

výchova, Př 
7.ročník,  

Mgr. Ostrčilová Jiřina ČJ, Hv 8.ročník 
Mgr. Opavská Zdenka RJ, Pg,Výchovné poradenství,   

Svět práce 
9. ročník 

Mgr. Pavlíková Petra AJ,1.st ZŠ  
Mgr. Pecová Hana Tv  
Mgr. Zapletal Vojtěch F  
Frélichová Šárka Pedagogické lyceum Školní družina 
Bisová Jiřina vychovatelství Školní družina 
Miklendová Karin Z, RJ Zástupkyně ředitelky 
 
 
 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 

 
Zápis k povinné školní docházce: 

K zápisu přišlo dne 3. února 2011 sedmnáct dětí, z toho dvěma dětem byl povolen odklad povinné 
školní docházky.   
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 1. září 2010 nastoupilo 138 žáků, z toho 66 chlapců a 72 dívek. Škola otevřela devět tříd, 

pět  na 1. stupni, čtyři na 2. stupni. 
Do dvou oddělení školní družiny docházelo  50 žáků. 
Ve školní jídelně bylo přihlášeno průměrně 190 žáků. 
V průběhu školního roku  odešla na jinou školu 1 žákyně. 
V červnu 2011 bylo na škole celkem 137 žáků, z toho 66 chlapců a 71 dívek. 
 

 

 

 

Počet žáků podle příslušnosti k jednotlivým obcím 

1. stupeň: 

Horní Moštěnice 62 
Beňov 0 
Přestavlky 6 
Přerov 2 
Dobrčice 4 

 
      2. stupeň: 

Horní Moštěnice 42 
Beňov 3 
Přerov 2 
Přestavlky 6 
Dobrčice 7 
Říkovice 1 
Němčice 2 
Stará Ves 1 

 
 

 

Stav žáků školní rok 2010/2011 - září 

ročník celkem chlapci dívky 
1. 13 4 9 
2. 18 8 10 
3. 14 5 9 
4. 15 8 7 
5. 14 6 8 
6. 11 4 7 
7. 22 11 11 
8. 17 11 6 
9. 14 9 5 
celkem 138 66 72 
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Statistika prospěchu školy II. pololetí - školní rok 20010-2011 
 

  
ročník Počet 

žáků 
Prospěli   s 

vyznamenáním 
Počet žáků 

 

 
 

procento 

Prospěli 
 

Počet 
žáků 

 
 

procento 

Neprospěli 
 

Počet žáků 

 
 

procento 

1. 13 13 100 0 0 0 0 
2. 18 13 72 5 28 0 0 
3. 14 13 79 1 21 0 0 
4. 15 11 73 4 27 0 0 
5. 14 9 64       5 36 0 0 

I.stupeň 74 59  15  0 0 
6. 10 3 30 7 70 0 0 
7. 22 7 32 14 64 1 4 
8. 17 5 29 12 71 0 0 
9. 14 3 21 11 79 0 0 

II.stupeň 63 18  44  1  
celkem 137 77  59  1  

 
Statistika chování a absence - školní rok 2010/2011 – II. pololetí 
 
 

ročník Počet 
žáků 

NTU DTU DŘŠ pochvaly Omluvená 
absence 

Počet 
hod/ž. 

Neomluv. 
absence 

Počet 
hod/ž. 

   1.   13  0  0  0 10     535  41,15       0 0,00 
   2.   18  1  0  0 10     582  32,33       0   0,00 
   3.      14  0  0  0 7     873  62,36       0 0,00 
   4.   15  3  1  0 8     680  45,33       0 0,00 
   5.   14   0  0  0 7     717  51,21       0 0,00 
I.stupeň   74  4  1  0 42    3387        0 0,00 
   6.   10  1  0  0  1     582  58,20       0 0,00 
   7.   22  2  1  0  8    1463  76,23 214 9,73 
   8.   17  1  2  0  7    1067  62,76       0 0,00 
   9.   14  0  0  0  4     988  70,57       0 0,00 
II.stup.   64  4  3  0  20   4100  214 9,73 
celkem  137  8  4  0  62    7487       214 9,73 

 
  Snížený stupeň z chování: 

1. stupeň -  jeden žák 
 
Vysvětlivky: 
 
NTU napomenutí třídního učitele 
DTU důtka třídního učitele 
DŘŠ důtka ředitele školy 
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Přijímací řízení na střední školy 
 
 
 
 
Celkem 13 žáků z  IX.A bylo přijato na tyto SŠ a SOŠ: (jeden žák v zahraniční škole) 
 
Název školy Obor Počet 

SŠ-Centrum odb.přípravy tech. - 
Kroměříž 

Instalatér 1 

Střední průmyslová škola - Přerov 
Elektrotechnika-zaměření na automat. 
techniku 

1 

  Strojírenství 1 

  
Elektrotechnika - zaměření na techniku 
počítačů 

1 

SOŠ Šumperk Cestovní ruch 1 

Střední průmyslová škola - Hranice Aplikovaná chemie 1 

SŠ gastronomie a služeb - Přerov Kadeřník 1 

Gymnázium J. Blahoslava a SPgŠ Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 

Gymnázium Jakuba Škody  Gymnázium 2 

SŠ řezbářská - Tovačov 
Umělecko řemeslné zpracování dřeva se 
zaměřením 

2 

Střední škola technická Kouřílkova - 
Přerov 

Instalatér 1 

   
 

 

Vysvětlivky: SŠ – Střední škola 
   SOŠ – Střední odborná škola 
 
 
Na osmiletá gymnázia byly přijaty 2 žákyně z 5. ročníku. 
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6. Údaje o prevenci v oblasti rizikového chování 
 
 

Monitoring rizikových jevů mezi žáky 
 
                                                                   ano/ne                     Jak? např. ankety, dotazníky apod. 

     + hodnotící komentář 

Provádíme monitoring výskytu 
rizikových jevů u žáků: 

  

- užívání návykových látek ano Dotazník, během škol. roku u žáků 2. stupně, rozšířeno 
kouření, zkoušení alkoholu 

- šikana či projevy agresivity ano Dotazník, u žáků 2. stupně zjištěn jeden problém; jeden žák 
na prvním stupni, kterého je potřeba sledovat 

- jiné (jaké): ano Analýza současné situace ve třídách (výchovné a výukové 
problémy, volnočasové aktivity, možnost výskytu rizikových 
jevů), všechny ročníky, během září, provádějí TU, 
vyhodnocuje ŠMP 

- klima třídy, vztahy ve třídě ano Sociometrický dotazník B 3, od 5. do 9. tř., v rámci studia 
ŠMP bezplatné, potvrzení tušených a viděných skutečností 

 
 
 
 Pravidla  
 
                                                          ano/ne                                hodnotící komentář 

Problematika rizikových jevů je 
ve školním řádu školy 

ano Preambule – Deklarace lidských práv, Úmluva o 
právech dítěte 
Ochrana před všemi formami diskriminace, násilí, 
zneužívání, ŠMP, poradenská činnost školy 
Povinnosti žáků – nepřípustné je násilí, ponižování 
apod., dále dostavit se do školy  pod vlivem 
alkoholu, drog aj. – bezodkladné řešení (dechová 
zkouška?), nepřípustné je  užívání  a přechovávání 
drog aj., nošení literatury s pornogr. obsahem, 
obsahem propagujícím hnutí směřující k potlač. 
národnostních a soc. svobod?. 
Služby ŠMP 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků – nenosit 
předměty ohrožující zdraví,?mravní výchovu – 
součinnost PČR 
Zákaz činnosti a propagace politických stran a 
hnutí, zákaz reklamy 

Škola má krizový plán postupu 
v případě výskytu rizik.jevů: 

  

- pro výskyt návykových látek ano Zakomponováno v PPŠ 
- pro případy akutní intoxikace NL ano Zakomponováno v PPŠ 
- pro výskyt šikany mezi žáky ano Program proti šikanování – příloha PPŠ 
- pro jiné (jaké): ne  
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 Financování  PPŠ 
 
                                                             ano/ne                     prostředky byly získané: ano/ne 

Škola žádala o finanční prostředky 
na realizaci preventivních aktivit: 

  

- formou grantů a dotací ne  

- prostřednictvím sponzorů ne  

- z jiných zdrojů (jakých): z 
prostředků 
SRPŠ 

ano 

 
        
 Aktivity pro žáky        
       
       ano/ne            pro ročníky/počet žáků 
Jednorázové akce (prosíme doplnit téma )      
• přednášky: Přestupkové právo, šikana ano  6. a 7. tř./31 
▪ besedy: Trestní odpovědnost dětí a mládeže ano  8. a 9. tř./30 

• Preventivní program -  
Outsider aneb Jak z toho ven 
Petřin příběh 
 ano 

6. a 7. tř./28 
8. a 9. tř./30  
 

• Dopravní výchova – výuka SVČ Atlas 
• Dopravní soutěž  ano 

1. stupeň/74 
4 žáci z 1. st. a 4 žáci z 2. st. 

▪ jiné akce (kulturní, sportovní): dvakrát divadelní představení Zlín 
                                                  filmové představení H. Moštěnice 
                                                  Evropský den jazyků 
                                                  Florbalové turnaje – okrskové kolo 
                                                  Příroda kolem nás 
                                                  Den stromů 
                                                  Halloween 
                                                  Projektový den Den zdraví 
                                                  Návštěva knihovny 
                                                  Vítání občánků  
                                                  Vánoce, vánoční jarmark 
                                                  Lyžařský kurz 
                                                  Setkání žáků pátých tříd 
                                                  Otevírání jarní brány 
                                                  Velikonoce, velikonoční jarmark 
                                                  Den Země – projektový den 
                                                  Den matek 
                                                  Zájezd Polsko 
                                                  Den dětí – antiolympiáda,               
                                                  Cyklohraní 
                                                  Pozorujeme přírodu 
                                                  Plavecký výcvik 
                                                  Škola v přírodě 
                                                  Zájezd do Anglie ano 

 
5. tř., 2. st./34, 37 
celá škola 
2. stupeň 
vybraní žáci 2. stupně 
celá škola 
celá škola 
1. stupeň 
1. stupeň 
4. tř. 
5. tř. 
celá škola 
2. st. 
5. tř. 
MŠ a 1. tř. ZŠ 
celá škola 
celá škola 
celá škola 
účastníci dopravní soutěže 
celá škola 
 
3. - 5. tř. 
3. - 4. tř. 
2. - 5. tř. 

      zájemci 2. st. 
Dlouhodobé aktivity zakomponované do ŠVP školy      
▪ téma závislosti - návykové látky:    ano  1. - 9.tř. 
▪ šikana:   ano  1. - 9.tř. 
▪ prevence kriminality:    ano  2., 4., 5., 6., 7., 8., 9.tř. 
▪ téma tolerance:    ano  3. - 9.tř. 
▪ téma násilí:    ano  2. - 9.tř. 
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▪ záškoláctví:    ano  6. - 9.tř. 
▪ sekty:    ano  6. - 9.tř. 
▪ extremismus:    ano  8.tř. 
▪ rasismus:    ano  6. - 9.tř. 
▪ jiné: Zdravý životní styl 
         Osobní bezpečí   ano 

 2. - 9.tř. 
1., 3., 5., 7., 8., 9.tř. 

Dlouhodobé programy primární prevence      
▪ projekt Zdravá škola:  ne    
▪ projekt Zdravý životní styl:  ne    
▪ peer program:  ne   
▪ jiné:  
Zdravé zuby 
Dopravní výchova 

ano 
ano 

1.stupeň/76 žáků 
1.stupeň/76 žáků 

Intervenční aktivity   
Jaké: ne  
Volnočasové aktivity    
- pořádané školou – disko tance, florbal, Aj pro 1. a 2. tř., keramika, 
břišní tance, vybíjená, zdravotnický kroužek, dívčí klub, netradiční 
Vv, znakový jazyk, šachový kroužek, stolování – vaření, sborový 
zpěv; spec. péče, logopedie 

ano 
 
 

Od 1. – 9. třídy 
 
 

- pořádané jinými organizacemi, jejichž nabídka byla žákům 
prezentována 

ano 
 

Od 1. – 9. třídy, přehled u ŘŠ a v 
MPP, všechny aktivity cca 70 
žáků 1.st./48 žáků 2.st. 
 

Adaptační programy nebo pobyty ne  
Schránka důvěry ano Pro 1. i 2. stupeň 

Konzultační hodiny pro žáky ano 

I pro rodiče a veřejnost, 
vyvěšeny na webu, na 
nástěnkách, v ŽK 

Školní klub ne  
Informační servis pro žáky:   

- seznámení s  PPŠ   ano 
nástěnka, ústně (na začátku šk. 
roku), v ředitelně školy 

- seznámení s krizovým plánem školy ano 
nástěnka, ústně (na začátku šk. 
roku), v ředitelně školy 

- distribuce tématických informačních letáků, brožur, příruček apod. ano  Pro 1. i  2. stupeň, při besedách 
- poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na 
problematiku zvládání rizikových jevů ano 

Nástěnky pro žáky a pro rodiče; 
ústně, celá škola 

- jiné (jaké):   
 
Zapojení pedagogických pracovníků do PPŠ     
         
A. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence za školní rok: 2010/2011 
         

TYP ŠKOLENÍ 
Organizátor 

 

Délka 
trvání 
(Počet 
hodin) 

Počet proškolených pracovníků 

metodik 
prevence 

výchovný 
poradce 

ostatní 
ped. prac. 

 
Specializační studium  KÚ 

Moravskoslezské-
ho kraje 40 hodin 1  1 

Vzdělávací, výcvikové programy PPP Přerov 24 hodin 1   
Terapeutické výcviky           
Semináře, školení           
Stáže           
Exkurze, konference a další          
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B. Školní metodik prevence rizikových jevů    
         
Školní metodik prevence spolupracuje s:      
                                               ano/ne                          hodnotící komentář  
- výchovným poradcem   ano  Každodenně, bez problémů 
- třídními učiteli   ano  Každodenně, bez problémů 
- vedením školy   ano  Každodenně, bez problémů 
- ostatními pedagogickými pracovníky školy   ano  Dle potřeby, bez problémů 

- Radou školy KRPŠ ano 
Je členem Rady školy, se SRPŠ spolupráce 
prostřednictvím ŘŠ 

- funkčnost užšího realizačního týmu: ředitel 
školy/zástupce ředitele školy, ŠMP, VP, příp. třídní učitelé ano Bez problémů 
- Je metodik prevence současně i výchovným poradcem ?  ne  
         
         
Podmínky pro výkon funkce školního metodika prevence. Má ?                    
         ano/ne                      hodnotící komentář   
- místnost pro konzultace s žáky a rodiči   ano  kabinet 

- vymezené konzultační hodiny   ano 
 jedenkrát týdně, informace na webu a na 
nástěnkách 

- odbornou literaturu, přístup k vyhláškám MŠMT   ano  a možnost zakoupit potřebnou literaturu 
- přístup k PC  ano   v kabinetě 
- přístup k internetu   ano  v kabinetě 
- možnost dalšího vzdělávání s podporou vedení školy   ano   

- možnost předávat informace pedagogickému sboru   ano 
 Ústně; písemně, každý pedagog má svou složku 
s problematikou PRPCH 

  pokud ano jak často :     
  - jednou za měsíc      
  - jednou za tři měsíce      
  - jednou za půl roku      
 - jednou ročně   
 - dle potřeby ano kdykoliv 
         
         
Školní metodik prevence se přímo účastní:               
          ano/ne       Jak?/Jakých? + hodnotící komentář
  

- mapování výskytu rizikových  jevů na škole   ano 

Záškoláctví, šikana, kouření, alkohol, trávení 
volného času – pozorováním, rozhovorem, 
dotazníkem prováděným buď TU nebo ŠMP; ve 
větší míře kouření ve vyšších ročnících, také řada 
mladších žáků zkušenosti (i opakované) 
s alkoholem 

- řešení rizikových jevů ve škole   ano 

Pohovorem s žákem, s rodiči, zápisem – TU, VP, 
ŘŠ - nekázeň, nevhodné chování; fyzické 
napadnutí mimo školu předáno PČR 

- spolupráce s externími odbornými zařízeními   ano 
 SVP Přerov - doporučení, PPP Přerov – 
vyšetření, kontroly 

- jednání s rodiči   ano  Třídní schůzky, pohovory 
- spolupráce s oblastním metodikem prevence   ano  Metodické semináře, emailový kontakt 
- preventivních činností ve výuce ano  V rámci výuky svých předmětů 

- preventivních aktivit, které jsou součástí dlouhodobých 
projektů 

Dle 
možnos
tí 

Podle možností v rozvrhu, jinak zpětná vazba 
s TU nebo konkrétním vyučujícím v dané hodině 
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Spolupráce s rodiči v rámci PPŠ              
              ano/ne               Jak? + hodnotící komentář 
1. Aktivní spolupráce s rodiči      
- přímá účast v PPŠ  ne   
- školní akce (z oblasti prevence) určené pro rodiče s 
dětmi   ne   
- přednášková činnost (besedy, workshopy, přednášky pro 
rodiče)  ne    
- účast školního metodika prevence na třídních schůzkách   ano  Individuální pohovory dle potřeby 
- jiné (jaké):   
2. Informační servis pro rodiče     

- seznámení s PPŠ  ano 
 Ve školním řádu (na webu), v ředitelně školy, 
nástěnka ŠMP pro rodiče a veřejnost 

- seznámení se školním řádem  ano 
 Webové stránky, nástěnka pro rodiče, 
v každé třídě, v ředitelně 

- poskytnutí adresáře poskytovatelů služeb zaměřených na 
problematiku zvládání rizikových jevů  ano 

 Nástěnka ŠMP pro žáky a nástěnka pro 
rodiče 

- distribuce tématických informačních letáků, brožur, 
příruček apod. ano V rámci besed a přednášek pro žáky 
- seznámení s krizovým plánem školy ano Nástěnka, v ředitelně školy 
 
Spolupráce s institucemi a organizacemi      
         
využíváme ano/ne  forma spolupráce a její zhodnocení 

PPP OK  ano 
Návrhy na vyšetření, kontrolu, integrovaní a 
zohledňovaní žáci, vzdělávací programy pro pedagogy 

SVP Resocia   ano 
Doporučení rodičům žáka, telefonický kontakt, pozitivní 
vliv, návštěva ve škole 

Policie ČR   ano Beseda 

OSPOD (sociální kurátoři)  ano 
Problémový žák, problémová rodina, osobní kontakt,  
výborná spolupráce; beseda   

SPC    ne    
Probační a mediační služba   ne    
Odborníci   ano Školní psycholog, pravidelné návštěvy každý měsíc 
Nestátní zařízení (občanská sdružení) – jaká?   ano  
Občanské sdružení Cyklo škola 
Sdružení D Olomouc  
 Církevní dětský domov Emanuel,  
                   Stará Ves ano 

Cyklohraní 
preventivní program 
žák je umístěn v zařízení 
 

SVČ Atlas a Bios Přerov  ano Dopravní soutěž, výuka dopravní výchovy 
      
Hodnocení efektivity realizace  PPŠ 
                                                                 ano/ne                                  hodnotící komentář 
Vyhodnocujeme uskutečňované 
preventivní aktivity – jejich dopad 

  

- formou dotazníku Dle 
potřeby 

 

- formou anket Dle 
potřeby 

 

- formou pozorování ano Většinou dostačující 
- formou rozhovoru s účastníky ano Většinou dostačující 
- formou hospitace garanta ano ŠMP, ŘŠ, zástupce ŘŠ, dle možností 
- jiné (jaké):   
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ZÁVĚR  
 
Konkrétní výsledky Preventivního programu školy (PPŠ) 
      
Podařilo se: 
1. Rozšířit nabídku volnočasových aktivit, do kterých se zapojili téměř všichni pedagogové.  
  
2. Uskutečnit plánované akce pro žáky na 1. i 2. stupni. 
3. Stmelovat kolektivy, řešit společně problémy – TU. 
 
Nepodařilo se:        
1. Zapojit více rodiče do PPŠ.  
2. Zapojit školu do dlouhodobějšího programu (peer program). 
 
Klady a zápory při realizaci  PPŠ 
      
Kladné připomínky 
1. Začátek společného specializačního studia ŠMP a pedagoga z 1. stupně, které by mělo zajistit větší 
spolupráci mezi 1. a 2. stupněm. 
2. Dobrá spolupráce mezi školním psychologem, výchovnou poradkyní a metodikem prevence. 
3. Dobrá spolupráce mezi pedagogy, TU a vedením školy. 
 
Záporné připomínky:        
 1. Malý zájem rodičů o práci pro školu – na 1. stupni mají rodiče ještě větší zájem, který ale postupně na 
2. stupni  klesá. 
   
 
Co vyplývá z hodnocení PPŠ jako hlavní cíl pro jeho další směřování ? 
   
1. Pokračovat ve vytváření bezpečného prostředí pro děti, budovat atmosféru vzájemné důvěry a 
tolerance. 
 
2. Poskytovat dětem dostatek příležitostí k mimoškolnímu vyžití, nedávat prostor k problémům ve 
volných hodinách (vybudování školního klubu). 
  
3. Zapojovat rodiče do aktivit v rámci prevence rizikových jevů, zpřístupnit PPŠ na webových stránkách. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 
Období:  Název vzdělávacího projektu 

září 

Výtvarná výchova nově, ale jak? 
Angličtina pro nejmenší 
Keramika 
Personální řízení 
Jak učit vzdělávat oblast člověk a jeho svět 
Papírový scrapbooking 

říjen 

Písničky, hudba, pohyb 
Les ve škole, škola v lese 
Odměna a trest 
Dysortografie 
Obecné zásady sestavování zdravého jídelníčku 
Slovní úlohy – žádný problém 
Kukuřičné šustí a sláma 
ŠVP máme a co dál 
Problémové dítě v předškolním věku 
Stimulace profesního potenciálu výchovných 
pracovníků Olomouckého kraje 
Prohlubování znalostí vyučujících Tv 

listopad 

Vánoční čarování 
Trojrozměrné výtvarné práce 
Partnerství VŠ, SŠ a ZŠ pro prezentaci potenciálu 
technických oborů a kariérového uplatnění absolventů 

prosinec Škola bez šikany 

 
leden 

Personální řízení 
Aktivní metody ve výuce angličtiny 
Účetnictví 

únor 

Porada vedoucích školních jídelen 
Leaderem uvnitř aneb…. 
Instrumentální hrátky 
Aktuality v hospodaření a účtování příspěvkových 
organizací…. 

březen 
Etická výchova 
Neklidné dítě 

duben 

Šité korálky 
Dysgrafie – specifická porucha učení 
Práce s pohádkou 
Malba na sklo 

květen 
Malování na obličej 
Motýlí louka 

červen  
červenec  

srpen Konstruktivní komunikace, organizace tématických dnů 
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8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

Akce školy 

 
Září 13.09. - fotografování třídních kolektivů  
 26.09. - Evropský den jazyků 
 29.09. - Vítejte zpátky ve škole (akce firmy Podravka) 
Říjen 04.10. - sběr papíru 
  - fotografování (I.třída jednotlivci a III. třída) 
  - centrum Mateřinka 
 04.10.-15.10. - Malý zahradník (projektové dny celé MŠ) 
 06.10. - dopravní výchova Atlas Přerov (I. a II. třída) 
 07.10. - dopravní výchova Atlas Přerov (III. a IV. třída) 
 12.10. - Příroda v našem okolí (akce školy a spolku Zahrádkářů) 
 13.10. - Úřad práce (exkurze IX. třídy) 
  - turnaj ve florbale 
 19.10. - dopravní výchova Atlas Přerov (IV. a V. třída) 
 26.10. - Den stromů 
Listopad 01.11. - centrum Mateřinka 
  - Halloweenský rej 
 02.11. - Meopta Přerov (exkurze IX. třídy) 
 04.11. - O hudebních nástrojích (divadlo MŠ) 
 10.11. - Sága o světe zvaném Island (zeměpisný pořad) 
 11.11. - Hledání skřítka podzimníčka - MŠ 
 16.11. - Prezentace středních škol - Městský dům Přerov (IX. třída) 
 22.11. - Perníkový týden v MŠ 
 29.11. - Dějepisná olympiáda - školní kolo 
 30.11. - Šikana, kyberšikana (beseda 6.,7. ročník) 
  - Olympiáda v českém jazyce školní kolo 
Prosinec 06.12. - centrum Mateřinka 
  - Čertění malých čertíků v MŠ 
 08.12. - Shrek (filmové představení –ZŠ) 
 14.12. - Vánoční koncert Pavla Nováka (celá MŠ) 
 16.12. - Vánoce, Vánoce přicházejí (akce ZŠ a MŠ) 
 20.12. - Polízanice malé čarodějnice (divadelní představení MŠ) 
Leden 03.01. - centrum Mateřinka 
 04.01. - Divadlo Zlín 
 12.01. - Trestní odpovědnost (beseda 8. a 9. ročník ZŠ) 
 17.01. - Sněhulákoviny (projektový týden MŠ) 
 18.01. - Škola nanečisto (MŠ Sluníčka v I. třídě ZŠ) 
 28.01. - Pythagoriáda (okresní kolo – zástupci V. třídy) 
Únor 21.02.-25.02. - lyžařský výcvikový kurz 
 22.02. - Putování s muzikou (divadelní představení MŠ) 
 24.02. - karneval v MŠ 
  - Den zdraví – 1. stupeň ZŠ 
Březen 07.03. - centrum Mateřinka 
 14.03. - Vypálení Javoříčka (beseda 9. ročník) 
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 15.03. - Jak Matěj vysvobodil vítr (divadlo MŠ) 

  
- vědomostní soutěžní dopoledne (5. ročník +žáci Staré Vsi a  
  Beňova 

 21.03. - okresní kolo Olympiády v českém jazyce 
 22.03. - Mushera - projížďky na saních taženými psy (celá MŠ) 
 23.03. - Otevírání jarní brány( akce celé MŠ) 
  - C est la vie (kariérní poradenství 8. ročník) 
Duben 04.04. - centrum Mateřinka 
 05.04 - zahájení plaveckého výcviku pro III. a IV. třídu 
 06.04. - Člověk v tísni (kariérní poradenství 9. ročník) 
 08.04. - Úklid Zámecké zahrady (9. ročník) 
 12.04. - Outsider (beseda 6.,7. ročník) 
  - Petřin příběh (beseda 8.,9. ročník) 
 19.04. - Velikonoční jarmark v KD 
 20.04. - Malý čaroděj (divadlo MŠ) 
 29.04. - Den Země 
Květen 02.05. - centrum Mateřinka 
 03.05. - Den matek (MŠ Koťata, Berušky) 
 05.05. - Den matek v KD 
 10.05. - Den matek (MŠ Sluníčka) 
 11.05. - Archimediáda (fyzikální soutěž) 
  - Divadlo Zlín 
 12.05.-14.05. - zájezd Polsko - Rudniki 
 16.05. - dopravní výchova Atlas Přerov ( I. II.. třída) 
 17.05. - dopravní výchova Atlas Přerov (III.,IV. třída) 
 18.05. - dopravní výchova Atlas Přerov ( V. třída) 
 19.05. - Zpívanky – ZOO v MŠ 
 23.05.-26.05. - sběr papíru 
 25.05. - kreslíme s p. Dostálem (1. stupeň ZŠ) 
Červen 01.06. - Dětský den (netradiční olympiáda) 
  - Cyklohrátky – Šela  Sport 
 05.06.- 06.06. - Pozorování přírody  
 06.06. - centrum Mateřinka 
 07.06. - ZOO Lešná – výlet MŠ Koťata 
 08.06. - ochrana člověka za mimořádných okolností (projektový den) 
 09.06. - Ekotým  na Sluňákově 
  - hrad Bouzov - výlet MŠ Sluníčka + I. třída 
 13.06.-17.06. - škola v přírodě 
 15.06. - Cesta za pokladem (MŠ Berušky) 
 20.06. - zájezd Anglie 
 22.06. - rozloučení se školním rokem u Koťat 
 24.06. - Řezbářské dny v Tovačově (8. ročník) 
  - relace školního rozhlasu (9. ročník) 
 29.06. - slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku 
 30.06. - slavnostní ukončení školného roku 2010/2011 
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Soutěže 
 
Datum Název soutěže Místo konání Umístění 
22.09.2010  O pohár 

primátora 
Přerov 4. a 8. místo 

14.10.2010  Florbal - OFC Horní Moštěnice 6. místo 
09.11.2010 Slavíci z Přerova Přerov Stříbrné a bronzové 

pásmo 
29.11.2010 Dějepisná 

olympiáda 
Horní Moštěnice Školní kolo 

30.11.2010 Olympiáda v ČJ Horní Moštěnice Školní kolo 
22.12.2010 Pythagoriáda Horní Moštěnice Školní kolo 
28.01.2011 Pythagoriáda Přerov  10.-15., 20.-28. místo 
15.03.2011 Naší přírodou Přerov - kvalifikace  1.,2.,3. místo 
18.03.2011 Matematický 

Klokan 
Horní Moštěnice 
 

1. místo v kraji – 
kategorie Cvrček 

21.03.2011 Olympiáda v ČJ Přerov  21 – 23. místo 
08.04.2011 Dopravní soutěž Přerov 5. místo 
19.04.2011 Naší přírodou Přerov - finále 2. a 4. místo 
29.04.2011 Dopravní soutěž Přerov 2. místo 
11.05.2011 Fyzikální 

olympiáda - 
Archimediáda 

Přerov 6. místo 

13.05.2011 Mladý zdravotník Přerov 6. a 7. místo 
18.05.2011 Dopravní soutěž Lipník nad Bečvou 3. místo 
 
 
Volný čas mohli žáci trávit v zájmových kroužcích organizovaných školou, jejichž seznam je uveden 
v příloze. Nabídka zájmových aktivit je pestrá a žáci jí hojně využívají. Další údaje jsou uvedeny 
v tabulce. 
 
Zájmové kroužky: 

Zájmový kroužek počet účastníků 
Dívčí klub 9 
Hra na flétnu, zpěv 13 
Šachový kroužek 15 
Florbal 25 
Individuální péče o děti se SPUCH 5 
Břišní tance 14 
Stolování, vaření 24 
Netradiční výtvarná výchova 8 
Logopedická prevence 11 
Kroužek anglického jazyka 8 
Sborový zpěv 16 
Kurz psaní všemi  10-ti na PC 21 
Znakový jazyk 13 
Zdravotnický kroužek 9 
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Vybíjená 13 
Keramika 42 
Dance Stars 13 
Disko tance 8 

 
 
 
Základní škola má tělocvičnu, která i v tomto školním roce byla využívána i místními sportovními 
oddíly. 
Zdravotní tělesná výchova se soustředila na nápravu 9 zdravotně oslabených žáků.  
Lyžařský výcvikový kurz se letos uskutečnil ve Ski areálu Marta na Prostřední Bečvě.  
Plavecký výcvik absolvovalo letos  29 žáků 4. a 3. ročníku.                                             
Žáci jsou vedeni k třídění odpadu.   
Naši žáci se zapojili do vědomostních soutěží ve školních i okresních kolech některých olympiád – 
úspěšní byli zejména v soutěži Naší přírodou a v Dopravní soutěži. 
Naši žáci i učitelé se podíleli i na kulturním a sportovním životě vesnice. 
 
V průběhu celého školního roku přispívali žáci i vyučující svými články, básněmi i výtvarnými dílky do 
Moštěnského zpravodaje. 
Program Školní mléko byl obohacen o nabídku mléčných jogurtů. Distribuce byla  zajištěna péčí paní 
učitelek . 
Program Ovoce do škol  - škola se zapojila do tohoto projektu od května, organizováním projektu jsme 
zajistili dětem snadnější přístup ke zdravému životnímu stylu 
Projekt SEVER  
Pod názvem projektu "SEVER školám, školy sobě" se skrývá spolupráce s brněnskou Lipkou, školským 
zařízením pro environmentální vzdělávání. Součástí projektu je vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti environmentální výchovy a vybudování školní zahrady, na které máme v plánu zřídit dvě 
venkovní učebny, kde budou moci žáci se svými učiteli trávit hodiny přírodopisu, výtvarné výchovy, 
matematiky a další. Díky velikosti a rozmanitosti naší zahrady vzniknou koutky, kde bude žákům 
ukázáno, v jakých podmínkách mohou vyrůstat rostliny. 
Program Ekoškola 
V letošním školním roce jsme se zapojili do programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je snížit  
ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšení prostředí ve škole i jejím okolí. 
 
 
 
 
 
Práce školní družiny            
           
      Pravidelně jednou za měsíc jsme uskutečňovali vycházky po vesnici s důrazem na bezpečnost na ulici, 
vhodné chování na veřejnosti a v obchodech znalost hodnoty peněz. Formou hádanek, soutěží a 
didaktických her se zejména slabší žáci připravovali na vyučování. V zájmových činnostech žáci 
pracovali ve skupinkách na různých úkolech, které odpovídaly jejich schopnostem, nadání a talentu. 
 
V rámci programu ŠD probíhaly různé soutěže: 
Soutěživé hry v  tělocvičně a na školním hřišti- vychovatelky dětem připravily mnoho pohybových 
soutěží a her.  Děti mohly prokázat svou dovednost a obratnost. 
Připravili a nacvičili jsme s dětmi vystoupení pro veřejnost – Rozsvícení vánočního stromečku a 
vystoupení ke Dni matek, uspořádali družinový karneval.  Školní družina pokračovala v pitném režimu.  
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 Integrovaní žáci, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou  
 
     Ve škole byli  4 integrovaní žáci, z toho  jednoho  žáka  měla ve speciální péči  paní učitelka 
Ostrčilová - 2. stupeň a 3 žáky paní učitelka  Skřehotové – 1. stupeň.   
Za celý školní rok 2010/2011 bylo vyšetřeno 27 žáků na PPP v Přerově. Vyučující, kteří vedou nápravu 
poruch, zpracovali individuální výukové plány. Ostatní vyučující byli seznámeni s výukovými problémy 
těchto žáků a preferují individuální přístup. Rodiče těchto žáků jsou pravidelně informováni o změnách a 
případných zlepšení. 
      
 
Školní parlament 
 

Žákovský parlament na naší škole pracuje ve složení: Tomáš Čulík a Petr Odložil z 5. třídy, 
Veronika Görögová a  Anna Ostrčilová  z 6. třídy, Veronika Michálková a Stanislav Spáčil ze 7. třídy, 
Ilona Jančíková a Mirek Petřík z 8. třídy a Diana Neradilová a Tomáš Vrána z 9. třídy.  

Měli bychom se scházet jedenkrát za měsíc, což se nám víc dařilo plnit v prvním pololetí tohoto 
školního roku. Od listopadu jsme chystali z podnětu školního parlamentu mikulášskou nadílku pro celou 
školu, mateřskou školu a jídelnu. Tato práce děti bavila a přistupovaly k ní velmi zodpovědně.  
V druhém pololetí jsme se scházeli jen sporadicky a nikdy z podnětu žáků. Děti nemají potřebu něco řešit 
v rámci svých třídních kolektivů, většinou mají výhrady k organizačním záležitostem chodu školy nebo 
k průběhu vedení hodin některými vyučujícími, tuto problematiku lze jen těžko v rámci školního 
parlamentu řešit.  

Po celý rok jsme společně pracovali na školním časopisu Smajlík, do jehož přípravy je ale také 
potřeba děti popostrčit, zejména vyzdvihuji práci Michaely Ostrčilové. Také Tomáš Čulík se zapojil, ale 
spíš svou vlastní individuální akcí. Celkově je stále třeba děti směrovat do týmové práce, samy od sebe 
nemají potřebu pracovat ve skupině a společně něco připravovat.  

Celkově by bylo třeba více práci školního parlamentu stmelit a nějakým způsobem žáky 
„vyprovokovat“, aby přicházeli se svými nápady jak obohatit školní práci (a tím nejsou míněny materiální 
záležitosti, jako např. nové šatny nebo sociální zařízení na druhém stupni).  
Schránka důvěry: Za celý školní rok byla využita jednou v nepreventivní záležitosti. 
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Hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy 
 
Základní údaje o mateřské škole 
 
Název školy- Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace 
Právní forma – příspěvková organizace 
Adresa školy –    Mateřská škola         Pod Vinohrady 32   751 17 Horní Moštěnice 
                         Odloučené pracoviště Pod Vinohrady 30, 75117 Horní Moštěnice 
Telefon – Mateřská škola       1.třída Sluníčka  581 224 130 
                                               2. třída Koťata    581 224 131 
                                               3. třída Berušky  581 224 133 
E-mail – ms@zshornimostenice.cz 
Zřizovací listina – č. j. 2058/2002 
IČO – 70981698 
Zřizovatel – Obec Horní Moštěnice IČ : 00301264 
Kapacita MŠ – 74 dětí 
Vedoucí pracovníci – ředitelka školy - Mgr. Marie Uhlířová 
                                   Zástupce ředitelky pro MŠ -  Marta Bradáčová 
 
 Podmínky k předškolnímu vzdělávání 
 
Od 1. 7. 2008 jsme se spolu se ZŠ a ŠJ staly jedním právním subjektem „ Základní  škola a Mateřská 
škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace“, pod vedením paní ředitelky Mgr. Marie Uhlířové. 
Během těchto 3 let naše MŠ prošla velkými změnami ve vybavenosti prostorů školy. Byly nově vybaveny 
prostory obou tříd, heren. Byla pořízena nová lehátka pro odpolední odpočinek dětí, nově 
zrekonstruovány prostory dětských šaten a spodní vstupní chodby vyzdobeny dřevěnými ručně 
malovanými dekoracemi. 
Nově vybavené prostory školy ocenily nejen učitelky, děti, ale i rodiče a návštěvy MŠ. 
Během letních prázdnin – měsíce července a srpna 2010 byla v prostorách školní družiny vybudována 
nová 3. třída MŠ Berušky (pro zvýšený zájem rodičů při březnovém zápise dětí na školní rok 2010 – 
2011), kapacita naší MŠ byla rozšířena na 3 třídy s možností umístění  74 dětí. 
 
 
 Průběh a výsledky předškolního vzdělávání 
 
Našim hlavním záměrem, kam kolektiv pedagogů i ostatních pracovníků školy směřuje svou činnost, je 
motto „Mějme se rádi a buďme všichni kamarádi aneb Školka plná pohody“. 
Veškeré aktivity a činnosti naší MŠ jsou proto uskutečňovány vždy v duchu společného hesla našeho 
ŠVP „ Školka plná pohody aneb Rok v MŠ“. 
Za poslední roky došlo u nás v MŠ k velkému posunu ve vzájemné spolupráci celého kolektivu učitelek. 
Společně uč. plánují, ale i realizují chod MŠ. 
Dobrým výsledkem jsou například společné projektové dny a týdny dětí MŠ, dětí ZŠ a MŠ, dětí a rodičů, 
dětí a veřejnosti (- akce Ježek Bodlinka,Malý zahradník,Strašidelné odpoledne s rodiči, Drakiáda, 
Perníkový týden, Mikuláš, Vánoční zvonkování, Zimní olympiáda, Psí spřežení, Karneval v MŠ, 
Sněhulákoviny, Rej čarodějnic,Velikonoční jarmark, Plavání, Návštěva u hasičů a v Hanácké Kyselce, 
Společná pěší túra do Dobrčic, Výlet na ranč Kostolany, Společné ukončení školního roku spojené 
s pasováním školáků, atd. ) . 
Velmi se nám také osvědčilo naše centrum „Mateřinka“ pro děti a jejich maminky na mateřské dovolené, 
které splnilo naše představy a vytýčené cíle = usnadnění adaptačního procesu dítěte při vstupu do MŠ. 
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Podpora školy dětem(žákům), spolupráce rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, dětí, rodičů a dalších  
osob na předškolní vzdělávání 
 
Barevně sladěné dětské prostředí motivuje učitelky i děti k radostnějšímu plnění vytýčených cílů a 
záměrů našeho ŠVP – vše ve spolupráci dětí – učitelek – rodičů – ZŠ, ŠJ, ŠD – veřejnosti = společné 
projekty MŠ , společné pracovní dílničky s rodiči (akce Kouzelné deštníky, Dlabání dýní- Hledání skřítka 
Podzimníčka, “Halloweenský rej“, Drakiáda, Zdobení perníků ,Vánoční zvonkování, Karneval- 
Pyžamový bál, Velikonoční jarmark, Oslavy dne matek, MDD, Loučení se školáky ,atd.), společné 
pracovní dopoledne dětí MŠ a ZŠ (- akce „Přípravka do školy“, Otvírání jarní brány, Svátky jara- 
Velikonoční jarmark,Dramatizace pohádky Koblížek, Společný výlet na Bouzov, Exkurze žáků 9. Třídy 
v MŠ – v rámci volby povolání, atd. ), společné akce s veřejností –Velikonoční jarmark, Vystoupení pro 
důchodce v kulturním domě Horní Moštěnice. 
Všechny tyto aktivity byly uskutečňovány za spolupráci všech učitelek MŠ a ZŠ,  ale i za dohledu či 
materiální pomoci vedení školy a pomoci rodičů (veřejnosti). 
Za pomoci vedení školy a zřizovatele MŠ – vedení obce Horní Moštěnice, které nám pomohlo částkou 
50 000 Kč na dovybavení 3. třídy Berušky se v rámci možností vybavila i tato nově zbudovaná třída MŠ. 
Naším úkolem do budoucna je a bude neustále pracovat na zvelebování prostor tříd Berušek a pokračovat 
v rozšiřování vybavenosti této třídy. 
 
 
 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP 
 
Aby byla zajištěna kvalitní personální práce pedagogů, uč. se neustále sebevzdělávají, navštěvují dle 
svého výběru a možností nabízené odborné semináře, konzultují svou práci s uč. jiných MŠ. 
Uč. Fešarová dokončila dálkové studium na SPgŠ Přerov a získala potřebnou kvalifikaci pro výkon 
profese učitelkyMŠ . 
Nekvalifikovaná uč. Vl. Uhlířová započala patřičné studium oboru učitelky  MŠ v září 2010 na SPgŠ 
Přerov (dálkové studium). 
Výuku  v 3. třídě Berušek zajišťují uč. Krejčí a Vokáčová. 
 
 
 Úroveň výsledků práce školy 
 
Kam budeme směřovat naši výchovnou činnost? 
Nadále budeme prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci celé MŠ, abychom vytvářeli a vystupovali jako 
jeden celek.  
SPOKOJENÉ UČ. = SPOKOJENÉ DĚTI = SPOKOJENÍ RODIČE ! 
 Budeme se držet našich vytýčených cílů a plánů ku prospěchu a spokojenosti dětí, rodičů, uč. a přátel 
školy. 
Rovněž budeme pokračovat v modernizaci vybavení prostor školy ( umývárny, vstupní chodby, herny, 
obnovy dětských lůžkovin, rozšiřování didaktických pomůcek, dovybavenost třídy Berušek).  
Budeme neustále opakovaně apelovat na odstranění nedostatků a chybějících částí výbavy-nezbytné 
chránící dodělávky vybavení školní zahrady + terénu okolo průlezek. 
Za splněné považujeme odstranění nedostatků, na které jsme opakovaně poukazovali = dovybavení oken 
chránícími sítěmi – zvýšený výskyt vos, nově vyměněný písek v dětském pískovišti, zakrytí pískoviště, 
nové ochranné kryty topení. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí  

 
Ve školním roce 2010/2011 provedla Česká školní inspekce na škole inspekční činnost a to  
ve dnech   26.4. -  28.4. 2011. Výsledky šetření jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 
 
 Viz příloha  
 

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových  a mezinárodních 
programů  
 
V rámci spolupráce MAS- Podhostýnská se žáci naší školy  účastnili projektu „Poznávejme svět kolem 
nás“, realizovaný v rámci dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Překračujeme hranice. 
Žáci naší školy odjeli do polských Rudnik , kde je čekal sportovně cyklistický program.  Projeli si naučné 
cyklostezky, prezentovali své obce, zasoutěžili si.Vše probíhalo v přátelské atmosféře. 
 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání 
 
1 pedagog zahájil Specializační studium pro koordinátory EVVO  
1 pedagog zahájil Specializační školení vedoucích pracovníků – Personální řízení 
1 pedagog pokračuje ve studiu Speciální pedagogiky předškolního věku 
 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
 Nebyly žádné realizovány. 
 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi při plnění úkolů 
ve vzdělávání, dalšími partnery 
 
 Spolupráce s odborovou organizací 

 
Na naší škole fungovala odborová organizace do 31.1.2011.  
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Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy 
 
           Ve školním roce 2010/2011 SRPŠ  zorganizovalo zajímavé akce.(např. Den dětí - zájezd do 
Lednice, Rozsvícení obecního vánočního stromečku,….)Sdružení rodičů a přátel školy zakoupilo 
keramickou pec, platilo dopravu na školní výlety,  plavání,  lyžařský kurz i školu v přírodě. Již tradičně 
byli obdarováni naši nejmenší – prvňáčci, jako památku na svůj první den ve škole. 
Oceněni byli  vítězové  soutěží, ve sběru druhotných surovin, sportovních či uměleckých soutěží, které 
škola pro děti připravovala v průběhu roku. SRPŠ se podílelo i na financování cestovného žáků na 
sportovní soutěže a další akce reprezentující školu. Výbor SRPŠ při svých schůzkách vždy přizval vedení 
školy a přednesl náměty a připomínky pro další práci školy. 
 
 
 Spolupráce se Školskou radou  
 
           Školská rada zasedala v průběhu školního roku třikrát a projednávala významné dokumenty školy,  
výroční zprávu , potřeby školy, byla schválena aktualizace školního řádu. Jednání jsou věcná a 
konstruktivní. Hlavní snahou je zajistit optimální podmínky rozvoje školy a rozpracovat některé podněty 
vzešlé z jejího provozu. Schůzí Školské rady se účastní pravidelně téměř všichni členové a v případě 
závažných bodů jednání bývá k zasedání přizvána také ředitelka školy. Byly vytvořeny webové stránky 
Školské rady, prostřednictvím kterých mohou rodiče vyjádřit své připomínky, dotazy či náměty k činnosti 
školy.   
 
 Spolupráce se zřizovatelem 
 
           Zřizovatel -  obec Horní Moštěnice a škola - mezi oběma složkami dochází  k aktivní spolupráci. 
Budovy školy a školní prostory jsou neustále modernizovány  a přizpůsobovány moderním trendům. Ve 
školním roce 2010/2011 začala rozsáhlá investiční akce“ Snížení energetické náročnosti budov  ZŠ a MŠ  
Horní Moštěnice.“ 
Proběhla výměna oken, střešní krytiny a zateplení budov. Zřizovatel se v rámci dotací z fondu EU 
významnou měrou podílel na celé akci. 
 
 Spolupráce s rodinou  
 
Veškeré výchovné problémy, které by mohly ohrozit žáka, případně jeho okolí, byly řešeny s rodiči.     
Rodina byla vždy včas  informována o nežádoucím chování a společně jsme se snažili o nápravu. 
Rodičům bylo umožněno navštěvovat akce pořádané školou, například „Vánoční jarmark“, „ Den 
otevřených dveří - Velikonoce“ atd. Během školního roku  jsme řešili s rodiči minimum  případů 
ohrožujících konkrétního žáka či jeho okolí. 
 
 Žákům byla nabídnuta možnost navštěvovat řadu kroužků, většinou pod vedením učitelů, kde mohli 
aktivně trávit volný čas. Vedoucí kroužků mohli svým působením včas postřehnout případné nežádoucí 
projevy ve škole. Atmosféra důvěry, kterou prosazujeme, je velmi cenná v době, kdy se spousta dětí 
uzavírá. 
Formou veřejné pochvaly, veřejného ohodnocení jsme se snažili, aby i děti problémové měly pocit 
úspěšnosti a důležitosti.  
Vzhledem k tomu, že jsme venkovská škola, máme celkem dobrý přehled o postavení žáka ve školním či 
třídním kolektivu. Třídní učitelé se snažili o nápravu především formou třídnických hodin, společných 
akcí, skupinových prací v hodinách, sportovních akcí, vždy však citlivě, aby se problémy ještě 
neprohloubily.  
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 Spolupráce s místními společenskými složkami 
 
 MO Českého svazu chovatelů  
 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice 
 Sbor dobrovolných hasičů 
 Myslivecké sdružení Šance 
 Český červený kříž 

 
                Škola oslovuje při realizaci některých svých akcí i místní spolky, které se tak aktivně zapojí do    
                     dění ve škole a zároveň prezentují svojí činnost. 
                     Letos jsme uspořádali akci „Příroda kolem nás“ spojenou s výstavou ovoce, zeleniny,  
                     zahrádkářských produktů a ochutnávkou moučníků, které připravily obětavé maminky se svými  
                     dětmi. Žáci přispěli svými výrobky. Přidali se i chovatelé, kteří se svými mazlíčky rovněž sklidili  
                     velký úspěch. Ke spolupráci jsme přizvali místní chovatele i o Velikonocích, kdy nám předvedli  
                     výstavku mláďátek domácích zvířat. 
                     Tradičně spolupracujeme s hasiči. Žáci tak získají důležité informace o práci hasičů, mohou si  
                     prohlédnout hasičskou zbrojnici, hasičský vůz. 
                     Nově jsme zahájili spolupráci s Mysliveckým sdružením a Českým červeným křížem. 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Zpracovala Mgr.  Marie Uhlířová 
                                                                                                                                                      ředitelka školy 

   
 
 
 
 
V Horní Moštěnici 30.09.2011  
 


