Základní škola Moravičany, okres Šumperk
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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, 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
80 žáků
80 jídel

Základní škola v Moravičanech je pětitřídní s 1. -5. ročníkem. V tomto školním roce
školu navštěvovalo 66 žáků. Výuka probíhala v pěti třídách umístěných v přízemí
školy. Do I. třídy chodili žáci 1. ročníku (12 dětí), do II. třídy žáci 2. ročníku (16 dětí),
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do III. třídy žáci 3. ročníku (11 dětí), do IV. třídy žáci 4. ročníku (10 dětí) a do 5.
ročníku (17 dětí). Do družiny chodilo ve 3 odděleních celkem 62 dětí.
Třída

Ročník Počet Chlapců Dívek
žáků

Třídní učitelka

I.

1.

12

8

4

Mgr. Barbora Umlaufová

II.

2.

16

9

7

III.

3.

11

5

6

Mgr. Michaela Umlaufová
Mgr. Lucie Luxová

IV.

4.
5.

10
17

3
10

7
7

66

32

33

25
24
17

13
12
10

12
12
7

V.
Celkem
ŠD I.
ŠD II.
ŠD III.

1.- 2.
3 – 4..
5.

Mgr. Miluše Rychtecká
Mgr. Vlastimil Kořínek

Bc. Lucie Papicová
Veronika Sedlářová
Iveta Žváčková

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.
Materiální vybavení školy je na dobré úrovni. Ve všech třídách je nový moderní
nábytek, 20 počítačů s připojením na internet, 4 datové projektory, interaktivní tabule
3board, 10 notebooků pro učitele a vychovatele, tiskárna v každé třídě, Wi-Fi
připojení, přenosné zvukové reprosoustavy, 5 x vizualizér, 20 tabletů, 5 x robot
Mazzy, 3x 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 - taneční kroužek, kroužek vaření, vlastivědný
kroužek, kroužek Aj, keramika, dílny, sportovní kroužek a psaní na Pc. Probíhala
také výuka náboženství. Děti mají k dispozici hernu, výtvarnou učebnu, počítače,
zahradu, tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem.
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Školská rada
Při Základní škole Moravičany pracovala školská rada ve složení:
• Michaela Umlaufová (zástupce pedagogů)
• Jitka Vašková (zástupce zřizovatele)
• Lucie Luxová (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.
Hodnocení výuky za školní rok 2021/22

Učivo školního roku 2021/2022 bylo zvládnuto. Drobné nedostatky budeme
odstraňovat během doučování do konce kalendářního roku 2022.
Žáci na doučování budou doporučováni na základě konzultací pedagogů školy.
Doučování povede p. uč. Rychtecká.

Část III.
Údaje o pracovnících školy

Jméno
Mgr. František Bek
Mgr. Lucie Luxová
Mgr. Vlastimil Kořínek
Mgr. Michaela Umlaufová
Mgr. Barbora Umlaufová
Mgr. Miluše Rychtecká
Veronika Sedlářová
Iveta Žváčková
Bc. Lucie Papicová
Věra Weidingerová
Marie Divišová
Lenka Petříková
Eliška Beková

Pracovní zařazení
ředitel
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
Vychovatelka, as. ped.
vychovatelka
vychovatelka, as. ped.
školnice
školnice , pr. provozu
as. ped., šk. asistent
ekonom
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úvazek
1
1
1
1
1
1
1
0,9
1
1
0,8
0,75+0,1
0,3

Praxe Kvalifikace
35
ano
19
ano
36
ano
33
ano
3
ano
43
ano
3
ano
5
ano
11
ano
22
ano
15
ano
5
ano
27
ano

Pedagogičtí pracovníci:
•
•

učitelé - celkový počet: 6, plně aprobovaní 6, neaprobovaná 0
vychovatelky - celkový počet: 3, neaprobované 0

Celkový úvazek učitelů: 6
Celkový úvazek vychovatelů: 2,9
As. pedagoga: 0,75
Školní asistentka:

0,125

Ostatní pracovníci: školnice a pracovnice provozu - vzdělání a praxe odpovídá
požadavkům
Celkový úvazek:2,1
Věkový průměr:
•
•

pedagogičtí pracovníci: 45,5
ostatní pracovníci: 51,6

Část IV.
Údaje o zařazování dětí
K zápisu do 1. ročníku konaného během dubna 2022 se přihlásilo celkem 19 dětí. 14
dětí bylo zapsáno do prvního ročníku k plnění povinné školní docházky.

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

keramika
vlastivědný
angličtina
taneční
vaření
sportovní
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•
•

psaní na Pc
dílny

Do činnosti těchto kroužků byli zapojeni téměř všichni žáci školy.
Název
Psaní na Pc
Taneční
Angličtina
Vlastivědný
Dílny
Vaření
Keramika
Sportovní
Celkem

Počet žáků
13
9
16
11
7
21
26
23
99

Vedoucí
Mgr. Lucie Luxová
Mgr. Michaela Umlaufová
Mgr. Barbora Umlaufová
Mgr. Vlastimil Kořínek
Pavel Beneš
Lenka Petříková
Marie Benešová
Bc. Papicová L., Sedlářová V.
9 vedoucích

Od září probíhala výuka NÁBOŽENSTVÍ.

Část VI.
Údaje o výsledcích kontrol a inspekce
Ve dnech 3.-5.11.2021 byla provedena kontrola ČŠI. Nebylo zjištěno žádné porušení
právních předpisů.
Na podzim 2021 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. Nebyly zjištěny žádné závady.

Část VII.
Změny ve vedení školy
Nedošlo ke změnám.

Část VIII.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. František Bek
Mgr. Vlastimil Kořínek
Mgr. Lucie Luxová
Mgr. Michaela Umlaufová

Microsoft, EdooKit Brno
Tipy a triky na aktivity v M, Slovní hodnocení
Školní metodik prevence, AMOS
Setkání výchovných poradců, AMOS
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Mgr. Veronika Weidingerová
Bc. Lucie Papicová
Veronika Sedlářová
Lenka Petříková
Mgr. Barbora Umlaufová

Pojmové mapy, Párové metody učení, AMOS
Škola v pohybu, Dopravní výchova
Škola v pohybu, Dopravní výchova
Žák s ADHD na ZŠ
Učíme hravě a netradičně AJ

Část IX.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti






Školní projekty (během šk. roku)
Atletické závody
Turistika
Kroužky pro děti (sportovní, dílny, keramika, …)
Příměstský tábor

V tomto školním roce opět proběhl plavecký výcvik. Ostatní vystoupení byla
prozatím zrušena.
Spolupráce se zřizovatelem (OÚ Moravičany) byla opět velmi dobrá. Škola měla
vytvořeny dostatečné podmínky pro svou práci a rozvoj.
Opravy ve škole:
•
•
•
•

malování v prostorách školy
zakoupen nový systém školního zvonění a hodin
zakoupení venkovního stolu na stolní tenis
úpravy školní zahrady, nové chodníky

Nové vybavení:
•
•
•

nákup nových tabletů a počítačů
nové vizualizéry do všech tříd
nový nábytek v I. třídě

Část X.
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Začátkem školního roku byli všichni vyučující seznámeni s minimálním preventivním
programem. Byl úspěšně plněn komplexní program preventivní péče. 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
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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 se zapojila do projektů:
•
•
•
•

Ovoce do škol
Mléko do škol
OP VVV „ZŠ Moravičany Šablony 3.“
Fond Sidus

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
(příprava předškoláků na vstup do školy, atd.).
Škola organizuje sportovní akce, kterých se účastní okolní školy.

Část XIII.
Základní údaje o hospodaření školy
(přiložena tabulka: Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021 - 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.
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Údaje o vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Vzdělání potřebné pro výkon práce vychovatelky ŠD absolvuje V. Sedlářová a I.
Žváčková.

Část XVI.
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.
Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle plánu schváleného pedagogickou
radou. 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.
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 využívat získané vědomosti.
Zaměřovali jsme se na zajištění kvalitních mimoškolních aktivit. Na škole pravidelně
pracovaly kroužky taneční, počítačový, keramika, sportovní, vlastivědný, AJ a vaření.
Žáci školy se zapojovali aktivně i v místních dobrovolných složkách SDH, SOKOL a
TATRAN.
Spolupráce s rodiči byla již tradičně na velmi dobré úrovni.
V následujícím školním roce 2022/2023 se budeme snažit svou práci i nadále
zlepšovat.

V Moravičanech dne 12. 10. 2022
Mgr. František Bek, ředitel školy
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Podpisy členů školské rady:

Mgr. Michaela Umlaufová………………………………………
Jitka Vašková…. …………………………………….................
Mgr. Lucie Luxová………… ……………………………………….....
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