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I.
Základní údaje o škole
Škola:
Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ: 70 992 916
Části školy:
Základní škola se školní družinou, mateřská škola, školní jídelna
Zřizovatel:
Obecní úřad Bezměrov
Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž
Ředitelka školy:
Mgr. Alena Botková
Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Vaculíková
Výchovný poradce: Mgr. Alena Botková
Kontakty:
Telefon: ZŠ 573 362 066 ŠJ,MŠ 573 362 076
E-mail: zsbezmerov@volny.cz
www.skolabezmerov.cz
mssj.bezmerov@seznam.cz
Školská rada:
Předseda: Hana Stratilová
Členové: Tomáš Krupař, Mgr. Pavlína Vaculíková)
(Školská rada byla zřízena dne 1. 5. 2005. První školská rada po sloučení škol - byla zvolena 4. 10.
2011)
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II.
Charakteristika základní školy:
Základní škola je organizovaná jako malotřídní s 1. až 5. postupným ročníkem ve třech třídách.
V tomto školním roce nastoupilo k 1. září 50 žáků, v průběhu roku se jeden žák odstěhoval. Jeden
žák je integrovaný, při práci mu vedle učitele pomáhá asistent pedagoga.
Vzdělávací program je realizován v prostorné dvoupodlažní budově ZŠ. V přízemí se nachází
šatna, jídelna a tělocvična se sprchami a sociálním zařízením. V 1. patře školy jsou tři kmenové
učebny, kabinet, sborovna, počítačová učebna, školní družina, učebna výtvarné výchovy,
posluchárna s knihovnou a sociální zařízení.
V kmenových třídách jsou lavice s nastavitelnou výší stolů a židlí dle platných hygienických norem.
Prostorné učebny jsou vybaveny kobercem pro odpočinek i vzdělávání. Ve všech učebnách je nový
nábytek a v kmenových třídách jsou interaktivní dataprojektory s notebookem. Jsou zrenovované
podlahy a nové dveře, všechny třídy mají v zadní části místnosti koberce.
Klademe důraz na zajímavost výuky a individuální přístup, proto je často využívána PC učebna, kde
jsou aktualizované a doplňované výukové programy. Také množství počítačů pro žáky se zvyšuje.
V tomto školním roce měli žáci možnost pracovat na 11 stolních počítačích a jednom notebooku.
Charakteristika mateřské školy:
Vzhledem k tomu, že počet dětí výrazně klesnul, měla mateřská škola ve školním roce 2016/17
jednu třídu – Koťátka. Třídu navštěvovalo 26 dětí v jedné třídě (Koťátka). I nadále je zachována
zřizovatelem udělená výjimka v počtu dětí na 28 v jedné třídě.
Třída je složená s dětí různého věku (zpravidla 3 – 6 let). Jedno dítě je integrováno, pracuje dle
IVP. V MŠ pracují 2 učitelky a 1 asistent pedagoga.
Vstupní prostory do školky jsou i společným prostorem pro výdej stravy cizím strávníkům.
Mateřská škola je chodbou propojena s vývařovnou ŠJ a dveřmi s prostorem ZŠ, kde využívají
rozlehlou tělocvičnu.
Všechny prostory MŠ jsou zrekonstruované a vybavené novým nábytkem. Upraven je i vstupní
prostor MŠ. Novou podobu má herna i ložnice pro děti.
Součástí MŠ je školní zahrada, která je nově vybavena zastíněným pískovištěm, multifunkčním
hřištěm a houpadly tak, aby splňovala kritéria z hlediska bezpečnosti dětí, tabulemi pro možnost
malování dětí křídami, stoly a lavicemi, zastíněnými slunečníky. Odstraněna byla původní
skluzavka, která již nesplňovala kritéria pro bezpečnost a byla nahrazena hracím prvkem se
skluzavkou, šplhací zdí, šplhadlem. Zabudovaná byla dvojkladina.

III.
Vzdělávací programy školy
Mateřská škola pracovala dle nově vytvořeného programu ŠVP PV „Duhový svět.“ .
Základní škola pracovala dle ŠVP ZV „ Školáčci“, který byl projednán pedagogickou radou a
schválen školskou radou 17.6.2013 s platností od 1. 9. 2013.
ŠVP jsou doplněny a zpestřeny řadou projektů, z nichž některé probíhají ve škole základní i
mateřské. (Chraňme naše lesy, Jablíčkové království, Setkávání, Zdravý týden, Mikulášský den,…)
Součástí vzdělávacího programu je výuka plavání nejen ta základní, ale všichni žáci v průběhu 1.
stupně ZŠ absolvuji i předplavecký výcvik a rozšiřující plavání. 10 týdnů tedy jezdí celá škola
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v rámci hodin TV plavat. Možnost předlaveckého výcviku mají i děti MŠ, zpravidla od 5 let.
V tomto školním roce jsme navíc v MŠ nabídli i možnost saunování. Tato nabídka se setkala
s velkým zájmem a kladnou odezvou u rodičů dětí.
Školní družina pracovala dle vlastního ŠVP, který navazoval a doplňoval na ŠVP ZV.

Zájmové vzdělávání
Při škole pracovala 2 oddělení školní družiny. ŠD je vybavena zrenovovaným nábytkem, žáci mají
k dispozici koberec k hrám, množství her a stavebnic, při svých aktivitách využívají také
posluchárnu s televizí, tělocvičnu, přilehlé venkovní hřiště, popř. zahradu MŠ, kde je možno např.
opékat.
Práce byla zaměřena na rozvoj osobnosti žáka a jeho schopnosti učení. Pravidelně byly zařazovány
didaktické hry, soutěživé hry, dramatizace nebo četba. V hlavních zájmových činnostech byly
rozvíjeny výtvarné, pracovní, tělesné a komunikační dovednosti žáka. Součástí činnosti školní
družiny byl rozvoj základních kulturně společenských postojů a návyků dítěte. Zábavnou formou
byla ve školní družině probírána témata jako jsou např. dopravní výchova, pravidla slušného
chování, zdravý životní styl, první pomoc při drobných poraněních, čísla tísňového volání, vztahy v
rodině, vztahy mezi dětmi ve škole, ekologická výchova atd. K pravidelným aktivitám patřil pobyt
v přírodě, pohybové hry v tělocvičně nebo příprava družinové svačinky.
Činnost oddělení se částečně překrývala s ohledem na odchody žáků do zájmových kroužků
v prostorách školy.
Žáci byli také seznamováni s dopravní tematikou v rámci dopravní výchovy, ekologií v rámci
celoročního projektu Ekohrátky a se základy společenského chování (koutky vaření, návštěva
kulturních akcí), na činnost školy žáci navazovali v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
K nejzajímavějším aktivitám patřily např. hodiny vaření, bleší trhy, různé stezky do přírody ,
airtrack nebo vzdělávací programy v Podzámecké zahradě Kroměříž.
V rámci zájmové činnosti byly ve školní družině vedeny 2 kroužky: kroužek anglického jazyka pro
1. a 2. ročník a sportovní kroužek pohybových her pro 1. – 5. ročník
Obsah vzdělávání ve školní družině je plně v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu
Školáčci, na který navazuje a zároveň vhodně doplňuje a rozšiřuje obsah výuky.
Režim školní družiny je upraven ve Vnitřním řádu školní družiny. Ze školní družiny jsou žáci
uvolňováni do zájmových kroužků (viz. Přehled zájmových útvarů)

IV.
Personální údaje
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017

Pedagogové ZŠ
Pedagogové MŠ
Asistent pedagoga

Ped. pracovníci
- poř.číslo
1

počet fyzických
osob
5
2
2

přepočtené
úvazky
4,6
2,0
1,75

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

ředitelka

1,0

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor,
aprobace
PdF- učitelka pro l.st.

Roky ped.
praxe
32
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2

učitelka 1.st.

1,0

3

učitelka l.st.

0,95

4

učitelka 1.st.
vychovatelka ŠD
učitelka 1.st.
vychovatelka ŠD
učitelka MŠ
učitelka MŠ

0,409
0,3
0,227
0,71
1,0
1,0
1,0
0,75

5
6
7
8
9

asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

PdF- učitelka pro l.st.
SPgŠ.- uznána kvalifikace uč pro
1.st.
SPgŠ - nekvalifikovaná
SPgŠ- vychovatelství
SPgŠ- nekvalifikovaná
SPgŠ- vychovatelství
SPgŠ- učitelství pro mat.školy.
SPgŠ- učitelství pro mat.školy
Vysokoškolské studium AP
SPgŠ- učitelství pro mat.školy

8
27
20
28
18
22
26
4
7
35

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků - nepodařilo se zajistit plnou kvalifikovanost pedagogů v ZŠ
(jde o částečný úvazek).

Provozní zaměstnanci ve školním roce 2016/2017:
Počet fyzických osob
4

Výše úvazku celkem
3,625

Výše úvazku - škola
1,625

Výše úvazku - ŠJ
2,0

Počty strávníků ve školní jídelně
Základní škola
Mateřská škola
Zaměstnanci
Cizí strávníci
Celkem
Kapacita školní jídelny

50
26
13
18
107
150

´

V.
Organizace vzdělávání

Počet tříd
/ročníků

Počet žáků,
(dětí)
k 1.9.2016

Počet žáků
(dětí) na třídu
/ročník

Přepočtený
počet
ped.prac.
/prac.ŠJ/

Mateřská
škola
Základní
škola
Školní
družina

1

26

26

2,0

5/3

50

16,66/10

3,586

1

43

21,5

1,303

2. stupeň

x

x

x

x

Školní jídelna

x

76

x

2,0

Mateřská škola má od obce jako zřizovatele schválenou výjimku v počtu dětí mateřské školy na
dobu neurčitou (maximální počet dětí v jednom oddělení 28). Vzhledem k tomu, že je ve třídě
integrovaný žák je třída naplněna do počtu 26.
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Ve školním roce 2016/17 měly třídy ZŠ k 1.9.2016 následující rozvržení:
I. třída
1. ročník
počet žáků: 12
12
II. třída
2. a 3.ročník
počet žáků: 16 + 6 22
III. třída
4. a 5.ročník
počet žáků: 5 + 11 16
celkem žáků
50

Přehled zájmových útvarů:
Pohybové hry
Kroužek Aj-přípravný
Kroužek Aj
Logopedie

Jana Jurtíková
Jana Jurtíková
Lenka Michajlovičová
Dagmar Štěbrová

Externě vedené zájmové útvary:
Náboženství
Keramika
Zobcová flétna
Klávesy
Kroužek vědeckých pokusů
Anglický jazyk (MŠ)

p. Blešová
Marie Beránková
D-Music Kroměříž
D-Music Kroměříž
Kroužky Zlín
Kroužky Zlín
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Učební plán
Ročník
Vyučovací předmět
1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

9
7+2

9
7+2

8
5+3

7
5+2

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

Matematika

4

5
4+1

5
4+1

5
4+1

5
4+1

-

-

-

-

1

Prvouka

2

2

2

-

-

Přírodověda

-

-

-

2

2

Vlastivěda

-

-

-

2
1+1

2
1+1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

2
1+1

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

20

21

25

26

26

Informatika

Celkem hodin

VI.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce

Zapsaní do 1. tříd
2016/2017

Počet žádostí
o odklad

17

5

Nastoupili do
1. třídy
2016/2017
12

Zapsaní do 1. tříd
2017/2018

Počet žádostí
o odklad

13

6

Nastoupí do
1. třídy
2017/2018
7

VII.
Výsledky vzdělávání
Celkové hodnocení a prospěch žáků (2. pololetí)
ročník

prospěli
s vyznamenáním

prospěli

neprospěli
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1.
2.
3.
4.
5.
celkem

11
13
2
5
7
38

1
3
4
0
4
12

0
0
0
0
0
0

K dobrým studijním výsledkům vedle intelektu žáků nemalou měrou přispívá možnost výrazného
individuálního přístupu vzhledem k nízkým počtům žáků ve třídách.
Z 5. ročníku se 3 žáci hlásili a byli přijati na gymnázium Kroměříž ( za posledních 6 let byli
z naší školy přijati na gymnázium vždy všichni žáci, kteří se hlásili), 1 žák přestoupil na
církevní ZŠ, 7 žáků přestoupilo na ZŠ Komenského Kroměříž.
V květnu 2017 proběhlo výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníku. Naše škola byla testována
v oblastech Český jazyk, Člověk a jeho svět, Matematika.
V Českém jazyce jsme měli průměrnou úspěšnost žáků školy 77%,
V oblasti Člověk a jeho svět jsme dosáhli 80%,
V Matematice jsme dosáhli 60%.
Výchovná opatření (za obě pololetí)
Pochvaly
Důtky

třídního učitele
ředitele školy
třídního učitele
ředitele školy

22
0
1
0

Pochvaly byly uděleny za aktivní práci, reprezentaci školy a příkladné chování.

VIII.
Prevence patologických jevů
Případným výchovným problémům se snažíme předcházet:
- pestrou nabídkou mimoškolních aktivit v rámci školní družiny a zájmových kroužků
- spoluprací s rodiči ( nejen v rámci třídních schůzek, ale i společných aktivit)
- spoluprací školního metodika prevence s třídními učiteli
- vzděláváním v metodikách preventivní výchovy
Realizace vymezených cílů primární prevence
Ve všech ročnících školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů věnována pozornost převážně v
předmětech prvouka, přírodověda, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova.
Prevenci jsme zaměřili na oblast ekologie, bezpečné chování na silnicích – dopravní výchova,
zdravý životní styl, rizikové projevy chování: agresivita, hrubost, bezohlednost, šikana.
Ve všech ročnících školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů věnována pozornost převážně v
předmětech prvouka, přírodověda, čtení, pracovní vyučování, tělesná a výtvarná výchova. K
probíraným tématům patřilo především:
 ekologie
– projekt „Chraňme naše lesy“ - září, duben
- Green life and blue life - listopad
- Ekohrátky – celoroční soutěž
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 ochrana zdraví
- Český červený kříž - listopad
- Normální je nekouřit – květen, červen
- projekt „Zdravý týden“ - duben
 třídění odpadu
- Recyklohraní – celoroční soutěž
 pomoc postiženým a nemocným lidem
- canisterapie – březen
- charitativní sbírka (plastové vršky)- průběžně celý rok
 vztahy ve třídě, mezilidské vztahy
– beseda s policií ČR – březen
– přednáška o Bibli - říjen
 bezpečné chování na silnicích – chodec, cyklista, dopravní značky, dopravní nehoda a
první pomoc
– beseda s policií ČR - březen
– dopravní výchova v Kroměříži– říjen, květen
Žáci během roku plní několik projektů:
 projekt Recyklohraní – celoroční soutěž
 Dopravní výchova hrou – září, únor
 Projekt „Chraňme naše lesy“ – sběr starého papíru – září, duben
 Večer s knihou aneb doba středověku - říjen
 Jablíčkové dny – týdenní projekt ZŠ - říjen
 Příroda je náš kamarád – celoroční hra ŠD
 „Týden zdraví“ – projekt „Zdravé zuby“, zdravý životní styl – projektový týden při
příležitosti Světového dne zdraví – duben
 Vánoční a Velikonoční setkání s rodiči – jarmark + divadelní představení – prosinec, březen
Velikým přínosem je, že třídní učitel žáky své třídy zná a mnohdy svým kladným přístupem
(pochopením, nabídkou, pomoci) je schopen některým negativním vlivům předcházet, popřípadě
spolupracuje s metodikem prevence na škole.
Případnou vyšší absenci jednotlivých žáků sledujeme, dosud šlo vždy jen o absenci způsobenou
zdravotními problémy žáka.

IX.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) :
Oblast
JČ a Mat
Výchovný poradce
Management školy

Název vzdělávací aktivity:
Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ
Čtení a psaní v 1. třídě ZŠ
Seminář výchovných poradců
Proměny předškolního vzdělávání
Změny právních předpisů v průběhu roku
Jak úspěšně vést mateřskou školu
Vzdělávání managementu – právní předpisy
Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání,

Počet
účastníků:
2
1
1
2
1
1
1
1
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novelizace problematiky předškolního vzdělávání
Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské
škole
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

MŠ

1
1

Metodik prevence zahájil specializační studium v rozsahu čtyř semestrů na VŠ k prohloubení
kvalifikace.
ŠJ – hygienické minimum mají oba zaměstnanci
Další vzdělávání je realizováno na základě plánu pro DVPP, který je v průběhu roku aktualizován
podle nabídek vzdělávacích organizací a potřeb školy.
Všichni zaměstnanci školy byli proškoleni a přezkoušeni z předpisů BOZP a PO.

X.
Kontrolní a hospitační činnost
1. Vnitřní kontrolní a hospitační činnost
Na škole probíhala kontrolní a hospitační činnost ředitelky školy v souladu s plánem kontrol a
hospitací.
U pedagogických pracovníků byla pravidelně kontrolována pedagogická dokumentace a soulad
výuky s tematickými plány. Ve školním roce 2016/17 byly hospitace MŠ a ZŠ zaměřeny na metody
a formy práce, využívání učebních pomůcek, soulad učiva se ŠVP , připravenost pedagoga na
výuku.
Ředitelkou školy byly prováděny namátkové kontroly dodržování hygienických předpisů v kuchyni,
plnění spotřebního koše a kontrola skladování potravin.
Dvakrát v tomto roce byla namátkově provedena kontrola vedení pokladny školy.

2. Vnější kontroly
8.9.2017 byl proveden interní audit školní kuchyně ředitelkou Školní jídelny Kojetín. Předmětem
kontroly byla provozní hygiena, vedení dokumentace kritických bodů, dodržováni HCCP,
technologie a zpracování potravin, vybavení. Žádné nedostatky zjištěny nebyly.
6.10.2016 byla Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje provedena kontrola školní jídelny.
Předmětem kontroly bylo dodržování hygienických požadavků na stravovací služby a dodržování
dalších předpisů souvisejících s ochranou zdraví. Žádné nedostatky zjištěny nebyly.
3.3.2017 přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace finančním výborem při ZO Bezměrov.
Žádné nedostatky zjištěny nebyly.
10.3.2017 kontrola Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Předmět kontroly – dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Nedostatky – nebyl předložen doklad
prokazující užívání stavby - nedostatek odstraněn, závady v kotelně – termín odstranění do října
2017.
3.4.2017 kontrola oblastním inspektorem Českomoravského odborového svazu ohledně dodržování
BOZP a právních předpisů s tím spojených. Žádné nedostatky zjištěny nebyly.

XI.
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Spolupráce při plnění úkolů a cílů vzdělávání
Oblast školství - Pedagogicko - psychologická poradna Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž
- Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a mateřské škole logopedické,
Brno, pobočka Kroměříž
- ZŠ Komenského Kroměříž
- ZŠ Sýpky Kroměříž
- Policie ČR
- Dětské dopravní hřiště Kroměříž
- Český červený kříž Kroměříž
- Plavecký bazén Kroměříž
- DDM Kojetín
Oblast kulturní - Muzeum Kroměřížska
- Správa majetku města Chropyně – kulturní sekce
- Městské kulturní středisko Kojetín
- divadlo Rolnička
- divadlo Hradec Králové
Čtenářská gramotnost - Knihovna Postoupky
- Knihovna Kroměříž

XII.
Akce školy, spolupráce školy s veřejností a rodiči žáků
Druhým rokem proběhla akce „Noc ve škole“. Šlo o večerní a noční pobyt žáků ve škole. Tentokrát
mělo setkání název Večer s knihou aneb doba středověku. Obsahem setkání bylo přiblížení
středověku na základě literatury, ale i vlastních prožitků. Každý žáky musel splnit v průběhu
odpoledne a večera řadu úkolů, pokud chtěl být pasován na rytíře. Důraz byl kladen na spolupráci,
dvorní etiketu, vytrvalost, zručnost a další vlastnosti pro toto období typické. Žáci vyráběli erb
včetně pečeti, prokazovali fyzickou zdatnost, odvahu… Nechyběla noční vycházka, četba ani
promítání.
Základní škola spolupracovala na projektu Spisovatelé Kroměřížska se ZŠ Komenského Kroměříž .
Pro žáky zajišťujeme on line portál Proškoly.cz, aby měli žáci možnost přípravy na výuku i formou
práce na PC.
Škola se zúčastnila soutěže jako je O hanáckýho kohóta.
Akce společné pro základní i mateřskou školu:
 společná kulturní představení v prostorách školy
 sběr starého papíru 2 krát ročně
 vánoční a velikonoční setkání všech dětí a rodičů spojené s dětským vystoupením a
jarmarkem
 vystoupení pro veřejnost (setkání důchodců, vítání občánků apod.)
 společné vzdělávací projekty – např. „ Zdravý týden“, „Jablíčkové království“,…
 projekt „Recyklohraní“ – zaměřený na výchovu k ekologickému myšlení
 návštěva dopravního hřiště v Kroměříži (3.- 4.roč ZŠ, II. třída MŠ), doplněné interaktivní
besedou přímo ve škole
 předplavecká výuka, plavecký výcvik, zdokonalující plavání (40 vyučovacích hodin)
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Vzhledem k tomu, že naše škola neorganizuje školu v přírodě (ekonomické důvody),
snažíme se nabídnout něco „navíc“ možností výuky plavání pro všechny ročníky ZŠ.
( starší děti MŠ měli možnost absolvovat předplavecký výcvik v rozsahu 20 hodin a letos
prvně měli i množnost saunování – 10 lekcí)
Podrobný přehled činnosti – viz příloha Přehled aktivit za školní rok 2015/2016
S rodičovskou veřejností jsme v kontaktu v rámci třídních schůzek, prostřednictvím členů školské
rady a v neposlední řadě probíhá každoročně Den otevřených dveří.
Kladný ohlas mělo vánoční a jarní vystoupení pro rodiče.
Novou „podobu“ mělo slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku. Rozloučení proběhlo v odpoledních
hodinách, aby se ho mohli zúčastnit i rodiče. Bylo oživeno promítáním fotek z průběhu jejich
„života“ v MŠ a následně v ZŠ, akce byla doplněna vystoupením žáků 5. ročníku. Žáci dostali pro
vzpomínku drobné dárky od představitelů obce i vedení školy.
O školním dění jsou rodiče, veřejnost informování také prostřednictvím pravidelně aktualizovaných
webových stránek.
V MŠ proběhlo netradiční rozloučení s předškoláky – s živou doprovodnou hudbou, kterou nám
zajišťovala hudební škola D-Music z Kroměříže se slavnostním „pasováním“ na školáka.
Následovalo se sportovním zápolení a nakonec opékání špekáčků.
Byly také realizovány dvě informační schůzky pro rodiče předškoláků. První byla zaměřena na
informace spojené se zápisem dětí (legislativní změny v MŠ a ZŠ, co by dítě mělo znát, jak a kdy se
žádá o odklad školní docházky,…),na druhé schůzce jsme informovali rodiče o potřebách pro žáky
1. ročníku na naší škole (co žák dostává, co rodiče kupují, školní družina, zajištění dohledu nad
dojíždějícími žáky, vyučující, zájmová činnost …)
Velmi dobrá je spolupráce s obcí. O činnosti školy ředitelka školy informovala nejen členy školské
rady, ale s vizí školy v nejbližším období, včetně požadavků na financování pravidelně seznamuje i
vedení obce.
Na začátku školního roku přivítal slovem i dárečkem naše prvňáčky při slavnostním zahájení
zástupce
OÚ Bezměrov a také na konci školního roku se zástupce obce přišel rozloučit s 5. ročníkem.
S MŠ Postoupky jsme vedle vzájemných návštěv a realizovalo i některé i společné programy
(divadelní představení, sokolnictví) v naší škole.

XIII.
Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů
Škola se stala partnerskou školou Základní školy a Mateřské školy Tovačov v žádosti v rámci OP
VVV (Operační program výzkum, vývoj, vzdělání), výzva Budování kapacit pro rozvoj škol I.
Projekt nese název Spolupráce = cesta k úspěchu. Žadatel vyčíslil výši výdajů na 5 986 505,- Kč.,
vedení školy Bezměrov vyčíslilo předpokládané výdaje na 1 488 960,- Kč. Projekt byl podán
v dubnu 2016, MŠMT se k žádosti vyjádřilo v březnu 2017, žádost byla zamítnuta.
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XIV.
Hospodaření školy
Hospodaření organizace v roce 2016:

Dotace ze SR:
Poskytnuto:
4 664 761 Kč
Čerpáno:
4 664 761 Kč
Zůstatek (hospodářský výsledek)

0 Kč

Příspěvek od zřizovatele:
Poskytnuto:
1 000 000,00 Kč
Ostatní výnosy hlavní činnosti: 410 432,32 Kč
Čerpáno:
1 408 238,97 Kč
Zůstatek (hospodářský výsledek)

+ 2 193,35 Kč (zisk)

Hospodaření v doplňkové činnosti vaření cizím strávníkům:
Výnosy
125 952,00 Kč
Náklady:
111 939,88 Kč
Zůstatek (hospodářský výsledek)

14 012,12 Kč (zisk)

Celkový hospodářský výsledek organizace: 5 426,34 Kč

Hospodaření s peněžními fondy v roce 2016
v Kč
Peněžní fondy
organizace

číslo
účtu

Fond odměn

411

100 304,00

FKSP

412

18 167,78

Rezervní fond

413+414

Investiční fond

416

CELKEM

Stav k 1.1.
2016

120 355,99
11 442,94
250 270,71

Příděl ze
zlepš.HV

Jiné zdroje

0,00

0

0,00

100 304,00

50 285,10

31 194,00

37 258,88

0,00

62 200,00

63 582,33

73 945,00

51 354,00

34 033,94

124 230,10

144 748,00

235 179,15

5 426,34
0
5 426,34

Stav k 31.12.
2016

Čerpání

Komentář:
Fond odměn
Tvorba fondu:
Čerpání fondu:

příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku
posílení prostředků na platy

0,00 Kč
0,00 Kč
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FKSP
Tvorba fondu:

základní příděl z platů
ostatní tvorba

31 194,00 Kč
0,00 Kč

Čerpání fondu:

příspěvek na stravu zaměstnanců
příspěvek na kulturu a tělovýchovu
peněžní dary
ostatní čerpání (vitamíny,rehabilitace, masáže)

14 964,00 Kč
3 230,00 Kč
0,00 Kč
13 000,00 Kč

Rezervní fond
Tvorba fondu:

příděl ze zlepšeného hospodářského výledku
peněžní dary
převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu EU

5 426,34 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Čerpání fondu:

použití darů
převod do investičního fondu
úhrada případných sankcí za porušení rozp. kázně
úhrada ztráty za předchozí léta
ostatní čerpání k dalšímu rozvoji činnosti
čerpání uložených prostředků z rozpočtu EU

0,00 Kč
62 200,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Tvorba fondu:

odpisy majetku
dotace na pořízení investic
výnosy z prodeje svěřeného majetku
převod z rezervního fondu

11 745,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
62 200,00 Kč

Čerpání fondu:

splátky půjčky na pořízení investic
pořízení investic-PC+LCD
posílení zdrojů na financov. údržby a oprav majetku
odvod zřizovateli

0,00 Kč
51 354,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Investiční fond

Přehled hlavních stavebních prací a úprav konaných ve šk. roce 2016/17 (a v období hlavních
prázdnin před rokem 2017,18)
V MŠ pokračovala renovace školní zahrady. Byl opraven zahradní domek ( v průběhu roku bude
žáky ZŠ pomalován, aby působil veseleji), vyměněna skluzavka za zcela nový hrací prvek také se
skluzavkou, ale navíc se šplhací stěnou, tabulí a průlezkou. Byla zakoupena venkovní kladina.
Ložnice MŠ byla doplněna o další, větší postýlky.
Opravy budovy byly letos zaměřeny zejména na úložné prostory. Byl opraven sklad u MŠ na čistící
prostředky (opraveny omítky, položená dlažba, nová police), proběhly úpravy elektrických rozvodů.
V kabinetu ZŠ byly nainstalovány radiátory (bez temperování v těchto prostorách, byla sousedící
třída výrazně chladnější místností než další učebny a nedařilo se ji víc vytopit), Další úložný
prostor vznikl u jídelny žáků uzavřením venkovního prostoru dveřmi (vzniklo tak místo, kde
provozní zaměstnanci mohou ukládat potřeby pro péči o zahradu . sekačka, skříň na nářadí,… navíc
se jídelna výrazně zateplí.)
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V ZŠ byly vyměněny poslední dvoje dveře za nové a do sborovny byly koupeny nové židle
pedagogům.
Do PC učebny byly přikoupeny další PC stoly a židle, aby po dokoupení počítačů mohli pracovat i
ty početnější třídy celé a nemusely se žáci dělit na skupinky. Integrovaný žák má nově speciální
polohovací stůl se židlí s područkami a také odpočinkový vak.

XV.
Další aktivity školy
Sběr víček
Děti a žáci Základní a Mateřské školy v Bezměrově se i v letošním školním roce zapojili do
charitativní sbírky plastových a kovových víček. Pro malou Markétku , která trpí cystickou fibrózou
a ze zdravotních důvodů ji pomáhá delší pobyt u moře. Děti a žáci naší školy letos společnými
silami nasbírali pro Markétku celkem 184 kg plastových vršků a 20 kg kovových vršků.
Také v rámci charity sbíráme alobalová víčka od jogurtů.

Ekologie

Recyklohraní - školní recyklační program
Naše škola se 14. ledna 2013 zaregistrovala do školního recyklačního programu Recyklohraní,
aneb Ukliďme si svět. Program pořádají kolektivní systémy ASEKOL,ECOBAT,ELEKTROWIN a
EKOLAMP, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a
drobné elektrozařízení. Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče ( starý
mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač ) a baterie a akumulátory. V letošním roce se do sběru elektrospotřebičů zapojili i rodiče
a občané Bezměrova. Ti měli možnost vysloužilé elektrospotřebiče přinést do školy, odkud byl
odvoz v pravidelných intervalech zajištěn. Žáci základní školy a děti v mateřské škole se také
zapojují do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a
recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná
elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za které žákům budeme moci pořídit různé
učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Ve školním roce 2016/2017 jsme splnili 4 úkoly:
Pátrejte s baterkou aneb lovíme baterie ( 500 bodů )
Staň se tiskařem aneb dostaň písmo na papír! ( 500 bodů )
Zatočte s vodou či větrem ( 500 bodů )
Tajemství červené krabičky ( 500 bodů )
Ve školním roce 2016/2017 naše škola získala 2971 bodů.
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Za nastřádané body již byl do základní školy vybrán „fotbálek“ nyní do mateřské školy jsme si jako
dárek vybrali fotoaparát NIKON.
Smyslem těchto ekologických projektů je bezesporu výchova mladé generace k ochraně životního
prostředí. Děti si postupně mohou uvědomovat důležitost třídění odpadu, který nemusí končit v
hromadné drtičce, ale může dále sloužit v podobě nových produktů. A současně si uvědomují, že
záleží na každém jednotlivci, na každé rodině.
Ekologická stránka nás také vedla k uzavření smlouvy s firmou Fritex o výkupu použitého stolního
oleje. Použitý stolní olej, shromažďují nejen kuchařky ve školní kuchyni, ale i rodiče dětí a žáků.
V tomto školním roce jsme shromáždili 31 litrů.
Vzhledem k poměrně malému počtu dětí a žáků je chvályhodné množství sesbíraného starého
papíru. V tomto školním roce jde o 15 339 kg. Hospodaření s těmito prostředky je pod kontrolou
školské rady a jsou využívány pouze pro děti a žáky (hrazení autobusů na školní výlet, placený
program na akce jako je Den dětí, nákup netradičního materiálu pro činnost dětí – např. keramická
hlína, barvy na sklo,…, odměny za soutěže, pitný režim v ZŠ)

V Bezměrově 25. 8. 2017
Zpráva byla projednána na pedagogické radě 28. 8. 2017
Zpráva byla projednána a schválena na školské radě 11. 9. 2017

Příloha: Přehled aktivit a činností 2016/17

Přehled hlavních aktivit
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
I. POLOLETÍ
ZÁŘÍ

Provozní porada všech zaměstnanců ZŠ a MŠ
Pedagogická rada
Slavnostní zahájení nového školního roku v ZŠ
Třídní schůzky ZŠ, MŠ
Návštěva knihovny Postoupky
Fotografování prvňáčků
Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru )
Dopravní výchova hrou - návštěva dopravního hřiště Km
Ekohrátky
ŘÍJEN

Zahájení plnění projektu Recyklohraní – plnění 1. úkolu

+ MŠ
MŠ
+ MŠ
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Podzimní prázdniny
Zahájení saunování
Tvoření skřítka podzimníčka
Jablíčkové království – týdenní projekt ZŠ
Večer s knihou – období středověku - noční pobyt ve škole
Dopravní výchova hrou - návštěva dopravního hřiště Km
Podzimní prázdniny
Divadelní představení Princ Bajaja
Historie Bible (4. a 5. ročník ZŠ)
Ekohrátky

MŠ
MŠ

+ MŠ
+ MŠ
MŠ, ŠD

LISTOPAD
MŠ

Drakiáda
Přednáška ČČK
Dětský karneval

ŠD

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
Pedagogická rada - I. čtvrtletí ZŠ
Třídní schůzky v ZŠ
Ekovýchova – výukový program
Divadelní představení
Slavnosti slabikáře
Divadelní představení pro 1. a 2. roč .
Přednáška o korál. Útesech (green life)
Pedagogická rada MŠ
Ekohrátky
Saunování
Rozsvěcování ván. stromku v obci

MŠ
+ MŠ
+ MŠ
MŠ, ŠD
MŠ

PROSINEC

Čertovský den – projektové vyučování
+ MŠ
Ekohrátky
MŠ, ŠD
Saunování
MŠ
Vánoční pořad v Chropyni
MŠ
Anděl páně – kino
Airtrack v Kroměříži
ŠD
Vánoční vystoupení pro důchodce
+ MŠ
Vánoce jsou tady - vánoční představení a jarmark pro rodiče dětí ze ZŠ a MŠ
(projekt „Setkání“)
Beseda „Křesťanské vánoce“
Vánoční prázdniny

LEDEN

Třídní schůzky v ZŠ
Divadelní představení ve Zlíne Broučci
Dětský svět v KM – sportovní dopoledne
Návštěva dětí z MŠ Postoupky
Zimní olympiáda

MŠ
MŠ
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Pedagogická rada – I. pololetí
Vysvědčení za I. pololetí
Ekohrátky
Saunování

MŠ
+ MŠ
MŠ

II. POLOLETÍ
ÚNOR

Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny (13.2. – 17.2.)
Školní kolo ve zpěvu
Dětský karneval
Dopravní výchova pro 3. a 4.roč.
Karneval pro děti
Setkání s Policií ČR
Canisterapie
Ekohrátky
Saunování

ŠD
MŠ
+ MŠ
+ MŠ
MŠ, ŠD
MŠ
BŘEZEN

Divadelní představení
+ MŠ
Setkání s Policií ČR
+ MŠ
Inform. schůzka s rodiči předškoláků
MŠ
Canisterapie
+ MŠ
Den otevřených dveří
+ MŠ
Matematický klokan
Loučení se zimou – vynášení Morény
MŠ
Návštěva předškoláků z MŠ Postoupky
Projekt Recyklohraní
Divadelní představení v Chropyni
MŠ
Přivítejte jaro - velikonoční jarmark, představení pro rodiče dětí ZŠ a MŠ, „výtvarná
dílna pro děti a jejich rodiče“ (projekt „Setkání“)
Ekohrátky
+ MŠ
„O hanáckýho kohóta“ – účast v pěvecké soutěži

DUBEN

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Projekt „Chraňme naše lesy“ ( se sběrem starého papíru )
Velikonoce z pohledu křesťanství - beseda
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada – III. čtvrtletí
Plavecký výcvik - zahájení
„Zdravý týden“ – projekt zdravý životní styl
Divadečlní představení 1. a 2. roč
Ekohrátky

+ MŠ

+ MŠ
+ MŠ
+ MŠ
+ MŠ
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KVĚTEN
Zápis do MŠ

Pořad pro děti - Muzeum Kroměříž
„Pro maminky“ – výroba dárků pro maminky
Třídní schůzky ZŠ
Plavecký výcvik
Vítání občánků – recitační pásmo
Celoplošné testování
Dopravní výchova hrou
Ekohrátky
Divadelní představení
Taneční soutěž
Návštěva dopravního hřiště
Celodenní školní výlet

+ MŠ
MŠ
MŠ, ŠD
+ MŠ
ŠD
MŠ

ČERVEN

Fotografování dětí ZŠ
Celodenní školní výlet
Vzdělávací program v Podzám. zahradě
MDD – setkání s dravci
Divadelní představení 1 až 3. roč.
Pedagogická rada – II. pololetí
Třídní schůzky v MŠ
Plavecký výcvik - ukončení
Ukončení projektu Recyklohraní
Bleší trh
Slavnostní rozloučení s předškoláky
Ekohrátky
Slavnostní rozloučení s 5. ročníkem
Olympiáda malotřídních škol
Polodenní akce
Informační schůzka s rodiči budoucích prváků
Vysvědčení za II. pololetí

+ MŠ
ŠD

+ MŠ
+ MŠ
ŠD
MŠ, ŠD
+ MŠ

