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Část I.
Charakteristika školy
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
DIČ

789 82 Moravičany 213
71 002 219
181838784/0300
Cz-71002219

Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky

583 431 313, 583412098, mobil: 724 643 073
moravicanyz@seznam.cz
www.zsmoravicany.cz

Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy

Příspěvková organizace
1. 9. 2004
Obec Moravičany
Základní škola 102 668 647
Školní družina 120 300 974
Školní jídelna – výdejna 150 069 278
600 148 157
Ředitel: Mgr. František Bek

IZO ředitelství
Vedoucí pracovník

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Základní škola poskytuje základní vzdělání:
zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami
vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje
mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou
výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též
náboženskou výchovu.
Základní škola připravuje žáky pro další studium a
praxi.

součásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ

kapacita
80 žáků
60 žáků
70 jídel
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Základní škola v Moravičanech je trojtřídní s 1. -5. ročníkem. V tomto školním roce
školu navštěvovalo 44 žáků. Výuka probíhala ve třech třídách umístěných v přízemí
školy. Do první třídy chodili žáci 4. a 5. ročníku (13 dětí), do druhé třídy žáci 2., 3.
ročníku (18 dětí) a do třetí třídy žáci 1. ročníku (14 dětí). Do družiny chodilo ve 2
odděleních celkem 40 dětí.
Třída

III.

Ročník Počet Chlapců Dívek
žáků
1.

14

8

6

2.

10

4

6

3.

8

6

2

I.

4.
5.

5
7

3
5

2
5

Celkem

5

44

15

17

ŠD I.
ŠD II.

1. – 5.
1. – 5.

29
11

14
5

15
6

II.

Třídní učitelka

Mgr. Michaela Umlaufová

Mgr. Miluše Rychtecká
Mgr. František Bek

Martina Štěpánová
Rychtecká, Umlaufová

K výuce sloužila i relaxační místnost, která je umístěná v suterénu budovy. Výuka
tělesné výchovy se uskutečňovala v tělocvičně místní TJ (Sokol Moravičany), se
kterou má škola uzavřenou smlouvu o pronájmu. Nevýhodou je vzdálenost, kterou
musí žáci do sokolovny překonat. Za příznivého počasí probíhala výuka TV a velké
přestávky na školní zahradě, která má základní sportovní vybavení. Škola také
využívala dětské hřiště, které je hned vedle školy.
Součástí školy je školní družina a výdejna stravy. Strava je do školy dovážena ze ŠJ
v MŠ Moravičany.
Škola má dobrou polohu, protože stojí ve vedlejší ulici téměř uprostřed vesnice.
Během dopoledního vyučování je v těchto místech poměrně klid. Je tedy možné
využívat i školní zahradu a dětské hřiště.
Materiálně je škola vybavená na průměrné úrovni. Ve 3 třídách je nový moderní
nábytek, 10 počítačů s připojením na internet, 3 datové projektory + interaktivní
tabule, 4 notebooky pro učitele, zvukové reprosoustavy, video, 1x televize, DVD
přehrávač a software pro zkvalitnění výuky. V každé učebně je magnetofon s CD
přehrávačem. Škola je v současné době vybavená výpočetní technikou, kterou žáci
mohou vhodně využívat nejen ve vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách. Fond
učebnic a učebních pomůcek odpovídá potřebám školy a je stále doplňován.
Školní družina je každý školní rok naplněna žáky všech ročníků. V rámci družiny
pracuje na škole několik kroužků - sportovní kroužek, taneční kroužek, kroužek
3

vaření, výtvarný kroužek, kroužek Aj, keramika. Děti mají k dispozici hernu, výtvarnou
učebnu, počítače, zahradu a tělocvičnu.

Školská rada
Při Základní škole Moravičany pracovala školská rada ve složení:
 Michaela Umlaufová (zástupce pedagogů)
 Pavla Louvarová (zástupce zřizovatele)
 Marcela Kratochvílová (zástupce zákonných zástupců)
Rada se schází 2x ročně.
Část II.
Přehled učebních plánů
Žáci všech ročníků byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Od hraní
k vědění“, č. j. 95/07, vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu.
Část III.
Údaje o pracovnících školy

Jméno

Pracovní zařazení

Úvazek

Praxe

Kvalifikace

Mgr. František Bek

ředitel

1

27 let

ano

Mgr. Michaela Umlaufová

učitelka

1

26 let

ano

Mgr. Michaela Umlaufová

vychovatelka ŠD

0,1

26 let

ano

Mgr. Miluše Rychtecká

učitelka

1

34 roků

ano

Mgr. Miluše Rychtecká

vychovatelka ŠD

0,1

34 roků

ano

Martina Štěpánová

učitelka

0,636

10let

ne (studium)

Martina Štěpánová

vychovatelka ŠD

0,55

12 let

ne (studium)

Lenka Petříková

pracovnice provozu

0,25

12 let

ano

Lenka Petříková

školnice + topič

0,9

12 let

ano
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Pedagogičtí pracovníci:



učitelé - celkový počet: 4, plně aprobovaní 3, neaprobovaná 1
vychovatelé - celkový počet: 3, neaprobovaná 1

Celkový úvazek učitelů: 3,636
Celkový úvazek vychovatelů: 0,85

Ostatní pracovníci: školnice, pracovnice provozu a topič - vzdělání a praxe odpovídá
požadavkům
Celkový úvazek: 1,15
Věkový průměr:



pedagogičtí pracovníci: 51,25
ostatní pracovníci: 48

Část IV.
Údaje o zařazování dětí
K zápisu do 1. ročníku konaného dne 12. 2. 2015 se dostavilo 16 dětí. 12 dětí bylo
zapsáno do prvního ročníku k plnění povinné školní docházky. Čtyřem dětem byl
udělen odklad školní docházky.

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání

Kompletní údaje o výsledcích vzdělávání jsou přidány jako příloha dokumentu.
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Na škole pracovaly kroužky:









sportovní
keramika
počítačový
výtvarný
angličtina
taneční
vaření
jóga

Do činnosti těchto kroužků byli zapojeni téměř všichni žáci školy.

Název
Počítačový
Taneční
Angličtina
Výtvarný
Vaření
Keramika
Jóga
Sportovní kroužek
Celkem

Počet žáků
8
9
10
23
9
33
10
15
117 žáků

Vedoucí
Mgr. František Bek
Mgr. Michaela Umlaufová
Mgr. Michaela Umlaufová
Martina Štěpánová, Lenka Petříková
Lenka Petříková
Rychtecká, Štěpánová, Umlaufová
Martina Štěpánová
Zuzana Drlíková
6 vedoucích

Část VI.
Údaje o výsledcích kontrol a inspekce
V tomto školním roce byla provedena ve dnech 21. – 23. října 2014 kontrola ČŠI.
Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů uvedených v předmětu
kontroly.
Dne 17. 12. 2014 byla provedena veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 13,
odst. 1 zákona č. 320 /2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrole bylo
podrobeno hospodaření s rozpočtovými prostředky, kontrola pokladny, majetku,
inventury, výpisy z účtu za období 12/2013 – 11/2014. Nebyly zjištěny žádné závady.

Část VII.
Změny ve vedení školy
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Od školního roku 2013/2014 byl jmenován nový ředitel ZŠ Mgr. František Bek.
Část VIII.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. František Bek
Jazyková škola OA
Šumperk – kurz AJ
(roční kurz)
Příprava projektů na ZŠ
a ICTProjekt
Olomouc„Výzva č. 51“,
tablety ve školách

Mgr. M. Umlaufová
Tvořivá škola Brno –
„Předslabikářové
obdob“

Mgr. M. Rychtecká
Vv pro 1. stupeň Seminář Šumperk

Martina Štěpánová
Studium učitelství pro 1.
St. ZŠ - Plzeň

Čtenářská gramotnostčtení na 1. stupni
Šumperk

Část IX.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

















Vánoční besídka
Školní projekty (během šk. roku)
Den otevřených dveří
Ukázkové hodiny ZŠ
Sportovní turnaje
Atletické závody
Kino
Školní výlet
Noc ve škole
Dopravní hřiště
Turistika
Lyžařský výcvik
Plavání
Besedy (knihovna, zubař,…)
Kroužky pro děti (sportovní, počítače, keramika, …)
Den matek

Jako každoročně se v rámci vyučování uskutečnil plavecký výcvik,
pořádaný plaveckou školou „Delta“ Mohelnice, jehož se zúčastnili všichni žáci bez
zdravotního omezení. Po jeho absolvování získali „Mokré vysvědčení“.
Naši žáci několikrát v průběhu školního roku vystupovali na veřejnosti s různými
programy:
- vystoupení pro důchodce,
- vynášení Moreny,
- Barborky – pochod tří kolednic vesnicí,
- vystoupení ke Dni matek v sokolovně,
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- vítání nových občánků

Spolupráce se zřizovatelem – Obecním úřadem Moravičany - byla opět velmi
dobrá. Škola měla vytvořeny dostatečné podmínky pro svou práci a rozvoj.
Opravy ve škole – byly provedeny:






kompletní rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky a zaměstnance
vybudování nové sborovny
vybudování nové herny pro II. oddělení družiny
opravy topení a rozvody vody (teplá voda)
malování školy

Část X.
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Začátkem školního roku byly všechny vyučující seznámeny s minimálním
preventivním programem. Byl úspěšně plněn komplexní program preventivní péče.
Na škole se uskutečnily přednášky. Rodiče byli také pravidelně na třídních
schůzkách seznamováni s touto problematikou. V oblasti zdravého životního stylu
bylo na žáky vhodně působeno v průběhu celého roku, a to v především v hodinách
prvouky, přírodovědy, tělesné výchovy. Zdravá výživa byla propagovaná a
zajišťovaná v možnosti stravování v jídelně MŠ. V příštím roce chceme pokračovat v
rozvoji volnočasových aktivit, v dobré spolupráci s obecním úřadem a s rodičovskou
veřejností. Bez zajištění dostatečného a kvalitního mimoškolního vyžití žáků, je podle
našeho názoru sebelepší MPP pouhým papírem.

Část XI.
Realizované projekty
Škola uskutečnila celoroční projekt určený pro žáky školy pod názvem „Vlaštovky“.
Cílem bylo zlepšení znalostí a schopností dětí v oblasti přírodovědy a výtvarné
výchovy. Projektu se účastnila většina dětí a na závěr školního roku byly slavnostně
vyhlášeny výsledky a vítězům předány věcné ceny.
Škola se zapojila do projektu „Ovoce do škol“.
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Část XII.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole nepracuje odborová organizace.
Škola spolupracuje s MŠ Moravičany při organizování společných akcí pro děti (např.
výuka plavání, příprava předškoláků na vstup do školy, atd.).
Škola organizuje sportovní akce, kterých se účastní okolní školy z Mohelnice, Loštic
a další.

Část XIII.
Základní údaje o hospodaření školy
(přiložena tabulka z rozborů hospodaření za období 1. – 8. měsíc 2014 - příloha)

Část XIV.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola se v tomto roce nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních
programů.

Část XV.
Údaje o vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Od školního roku 2014/2015 zahájila studium pro doplnění potřebné kvalifikace
vychovatelka ŠD M. Štěpánová.

Část XVI.
Zhodnocení a závěr
V minulém roce byla ve škole provedena celá řada oprav a udržovacích prací. V této
souvislosti je nutné připomenout velmi aktivní podporu ze strany OÚ a jeho
pracovníků. Soustavně budeme vybavení školy doplňovat a zlepšovat.
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Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle plánu schváleného pedagogickou
radou. Můžeme zkonstatovat, že všechny nejdůležitější úkoly se nám dařily plnit.
Podařilo se nám uplatňovat prvky demokracie, vytvářet příjemné školní prostředí pro
žáky, pro učitele i pro rodiče, zavádět netradiční způsoby výuky a hodnocení vlastní
práce, umožnit dětem zapojení v mimoškolních aktivitách a v neposlední řadě vést
děti k ekologickému vzdělávání a výchově. Účastnili jsme se různých soutěží
vzdělávacích, výtvarných a ekologických. Určitě se nám dařilo přistupovat ke všem
dětem individuálně a věnovat se nejen jejich zájmům, ale také případným
problémům. Během školního roku probíhalo doučování žáků, kteří mají vzdělávací
potíže. Škola aktivně spolupracovala s PPP V Mohelnici. Ve výchovně vzdělávací
práci byl kladen důraz na to, aby žáci dovedli aktivně využívání získaných vědomostí.
V tomto školním roce nám pomohly zjistit klady a nedostatky práce testy SCIO (online testování STONOŽKA) pro 5. ročníky. Výsledky těchto testů jsou měřítkem
úspěšnosti naší práce a jsou nám zpětnou vazbou pro další pro další úkoly. Na
základě těchto testů jsme zjistili, že výsledky našich žáků se výrazně zlepšily.
Hodnocení výsledků je přiloženo jako příloha této zprávy
Zaměřovali jsme se na zajištění kvalitních mimoškolních aktivit. Na škole pravidelně
pracovaly kroužky taneční, počítačový, keramika, sportovní a výtvarný. V této oblasti
jsme určitě dosáhli dobrých výsledků a daří se nám každým rokem zajistit činnost
dostačujícího počtu kroužků. Žáci školy se zapojovali aktivně i v místních
dobrovolných složkách SDH, SOKOL a TATRAN.
Spolupráce s rodiči byla již tradičně na velmi dobré úrovni. Rodiče pravidelně
navštěvovali třídní schůzky, zajímali se o dění ve škole, účastnili se akcí konaných ve
škole i mimo ni.
V následujícím školním roce 2015/2016 budeme snažit svou práci i nadále zlepšovat.

V Moravičanech dne 30. 9. 2015

František Bek, ředitel školy

Podpisy členů školské rady:
Mgr. Michaela Umlaufová………………………………………
Pavla Louvarová …………………………………….................
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Marcela Kratochvílová ……………………………………….....
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