Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace
Skorošice 90, 790 66 Skorošice

Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2012/2013

www.zs.skorosice.cz

mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

a) Charakteristika školy
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola
Skorošice, příspěvková organizace

Sídlo školy:

Skorošice 90, 790 66 Skorošice

Právní forma:

Právní subjekt – příspěvková organizace od 1. 1. 2003

Zápis v obchodním rejstříku:

V. oddíl Pr. vložka 244 u Krajského soudu V OSTRAVĚ

Doplňková činnost:

Hostinská činnost.

IČO:

70 64 01 49

Red. IZO

600 150 542

Datum zařazení do sítě:

15. března 1996

Součásti školy, kapacita:

Základní škola

40 žáků

Družina mládeže

25 žáků

Školní jídelna

120 jídel

Mateřská škola

25 dětí

Ředitel školy:

Mgr. Mojmír Ševčík, 790 54 Černá Voda 169

Zřizovatel:

OBEC Skorošice, zastoupená Františkem Kadlecem, starostou

IČO:

635863

Adresa:

Skorošice 93, 790 66 Skorošice

b) Předmět činnosti:
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Předmět
činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a souvisejícími
provádějícími předpisy

c) Souhrnné informace
Základní škola Skorošice byla s účinností od 1. ledna 2003 zřízena obcí Skorošice jako
příspěvková organizace. Od 1.srpna 2001 sdružuje základní školu, školní družinu, mateřskou
školu a školní jídelnu.
Budova základní školy má čtyři plně vyhovující učebny pro výuku 1. – 5. ročníku. Jedna
z těchto učeben slouží jako odborná pracovna – počítačová učebna a jedna třída pro školní
družinu.
V přízemí budovy ZŠ je umístěna mateřská škola, která má dvě vyhovující třídy a
lehárnu. Dále je v přízemí budovy školy školní kuchyně a školní jídelna, která slouží též
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k doplňkové činnosti – vaření pro veřejnost.
Od roku 2002 slouží dětem MŠ a žákům ZŠ přístavba tělocvičny, kterou provozuje a
spravuje obec Skorošice a která je škole bezplatně pronajímána.
Příspěvková organizace slučuje následující školy a školská zařízení zařazené v síti škol:
1. Mateřská škola

plánovaná kapacita: 25 dětí

IZO: 150 004 877

2. Základní škola

plánovaná kapacita: 40 žáků

IZO: 1O2 668 817

3. Školní družina

plánovaná kapacita: 25 žáků

IZO: 120 500 311

4.Školní jídelna

plánovaná kapacita: 120 jídel

IZO: 150 004 885

d) Základní údaje za školní rok 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 měla škola celkem dvě třídy prvního až pátého ročníku.
V I. třídě byl vyučován společně 1., 2. a 3. ročník, ve II. třídě 4. a 5. ročník s průměrným počtem
11 žáků na jednu třídu. Celkový počet 22 žáků. V letošním školním roce měla škola schválenou
výjimku z počtu žáků od zřizovatele. V měsíci březnu 2013 nastoupili další dva žáci, tím škola
přestala být výjimkovou a ředitel odvedl zřizovateli zpět poměrnou částku ze schváleného
dofinancování do rozpočtu obce. Ve 3., 4. a 5. ročníku se vyučoval anglický jazyk.
Jedno oddělení školní družiny navštěvovalo 21 žáků. Stravování bylo zajištěno ve školní
jídelně.Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově.
Od 1. ledna 2013 byl na základě vyhlášeného konkurzního řízení jmenován do funkce
ředitele školy Mgr. Mojmír Ševčík. Současná ředitelka Mgr. Stanislava Štelclová odešla do
starobního důchodu.
Počet tříd
Šk. rok.

Celkový počet ž.

Počet ž. na 1 třídu

Počet ž. na učitele

11/12

12/13

11/12

12/13

11/12

12/13

11/12

12/13

2

2

21

24

10,50

12

8,82

10,08

e) Přehled učebních plánů:
Minulý školní rok:
Název:

Číslo jednací:

Ročník:

ŠVP Pohodová škola pro všechny žáky

Vydán 28. 7. 2007

1. – 5.

Tento školní rok:
Název:

Číslo jednací:

Ročník:

ŠVP Pohodová škola pro všechny žáky

Vydán 28. 7. 2007

1. – 5.
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f) Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti:

Ve školním roce 2012/2013 pracoval na ZŠ Skorošice ředitel na plný úvazek, jedna
učitelka na plný úvazek, jedna učitelka na částečný úvazek, tři učitelky na dohodu o provedení
práce a jedna vychovatelka. Kvalifikační požadavky splňovali tři učitelé, z nichž dva
mají dlouholetou praxi. Jedna nekvalifikovaná učitelka (mluvčí EN) vyučovala Aj, jedna učitelka
s VŠ nepedagogického směru vyučovala převážně 4. a 5. ročník, jedna nekvalifikovaná učitelka
vyučovala předměty výchovného charakteru.

Konkrétní údaje o zaměstnancích školy:
Zařazení:

Kvalifikace:

Délka praxe na ZŠ:

Pedagogičtí pracovníci:
vyučující 1.stupně

VŠ pro 1. st. ZŠ + inf. ZŠ a SŠ

28 let

vyučující 1.stupně

VŠ pro 2. st. ZŠ

46 let

vyučující 1. stupně

VŠ PřF

19 let

vyučující 1. stupně

VŠ pro 1. st. ZŠ

2 roky

vyučující 1. stupně

ÚS

2 roky

vyučující 1. stupně

ÚS

1 rok

vychovatelka

ÚSO ped. – vychovatelství

5 let

asistent pedagoga

ÚSO

10 let

Správní zaměstnanci:
školnice

7,5 roku

uklizečka

14 let

ved. ŠJ + prac. provozu

12 let

kuchařka

17 let

Absolventi, kteří nastoupili na školu:
Minulý školní rok:

Tento školní rok:

0

0
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Počet nově přijatých učitelů a učitelů, kteří ukončili pracovní poměr:
Minulý školní rok:

Tento školní rok:

0

0

Nastoupili:
Odešli:

Na jinou školu

Mimo školství

Na jinou školu

Mimo školství

0

0

0

2

Počet učitelů v důchodovém věku a nekvalifikovaných učitelů:
Minulý školní rok:

Tento školní rok:

Důchodový věk:

0,23

0,23

Nekvalifikovaní:

0,27

0,27

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy:
Z důvodu omezených finančních možností byla z DVPP hrazena pouze naučná literatura
Řízení školy. Nabídka školícího střediska Schola Servis nenabídla žádnou akci, která by byla
využitelná pro naši školu. Učitelé se v rámci vedlejších prázdnin zdokonalují samostudiem ve
svém profesním životě.

h) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce s následným přijetím
do školy
Rozhodnutí ředitele školy

Počet

Počet odvolání

Rozhodnutí o zařazení dětí do MŠ

4

0

O odkladu povinné školní docházky

2

0

Zařazení dětí do l. ročníku

2

0

Zařazení do školní družiny

24

0

Zařazení do školní jídelny

22

0

Integrovaní žáci

2

0
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i) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávaní žáků:
Ve školním roce 2012/213 se vyučovalo na Základní škole Skorošice pět ročníků prvního
stupně ve dvou třídách I.(1., 2., 3.r.) a II.(4., 5.r.).
Počet žáků:

Ročník:

Prosp. s vyz.:

Prospělo:

Neprospělo:

11/12

12/13

11/12

12/13

11/12

12/13

11/12

12/13

1.

4

4

4

4

-

-

-

-

2.

2

5

2

5

-

-

-

-

3.

6

3

2

3

4

-

-

-

4.

6

6

3

4

3

2

-

-

5.

3

6

1

2

2

4

-

-

1.st.

21

24

12

18

9

6

-

-

Snížený stupeň z chování:
Stupeň

Minulý školní rok:

Tento školní rok:

z chování

Počet.

Procento:

Počet:

Procento:

2.

0

0,00%

0

0,00%

3.

0

0,00%

0

0,00%

Celkový počet neomluvených hodin:
Minulý školní rok:

Tento školní rok:
0

0

j) Péče o talentované žáky, hodnocení práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí a integrovanými žáky.
Talentovaní žáci byli zapojeni do kroužků při škole - přírodovědného, dramatického,
výtvarného. Byli zapojováni do třídních, školních a vybraných okresních soutěží. Vystoupili v
programu pro důchodce, na vítání občánků do svazku obce Skorošice a příležitostných akcích.
Žáci ze sociokulturně znevýhodněného prostředí byli zapojeni do kroužku výtvarného.
Ve vyučování jim byla věnována zvýšená pozornost, individuální péče a podle potřeby byli
doučováni. Těmto žákům byla věnována stálá individuální péče ve vyučování.
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k) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a dalších kontrolách.
V tomto školním roce nebyla provedena inspekce. Z kontrol byl proveden pravidelný
audit vyžádaný zřizovatelem. Kontrolou nebyly nalezeny rozdíly v předložených podkladech a
výsledek auditu je bez závad. Dalších kontrol nebylo.
l) Údaje o poskytnutých informacích:
Dle § 18, zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebyla ve školním
roce 2012/2013 podaná žádost o poskytnutí informace.

h) Údaje o mimoškolních aktivitách:
Škola i letos otevřela zájmové útvary, které naplňují inkluzivní vzdělávání. Patří mezi ně
přírodovědný kroužek, výtvarný a dramatický kroužek a náprava řeči (ILP) zajišťována
kvalifikovanou pedagožkou.
Dále se děti účastní zájmových útvarů a činností nepořádaných školou, ale probíhajících
ve škole. Kroužek anglického jazyka, roztleskávačky, Zumba, Řecké tance.

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
MŠMT ČR vyhlásilo program zjišťování výsledků vzdělávání č.j. MSMT – 4849/2012K1, Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2013, který probíhá již
druhým rokem. Jsou testováni žáci 5. ročníků v předmětech Čj, Ma, cizí jazyk. Celoplošná
zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni Základních škol byla realizována v období od 20.
května do 7. června 2013 prostřednictvím internetu. Škola se zúčastnila se 100% účastí.
Nepřítomní žáci byli otestováni v náhradních dnech.

Soutěže výtvarné:
Škola se pravidelně účastní výtvarných soutěží, které jsou vyhlašovány různými subjekty
a to opakovaně i jednorázově. Výtvarné práce jsou tvořeny v hodinách VV, výtvarného kroužku,
v rámci práce ve ŠD, či individuálně doma. Výtvarné práce byly vystavovány na hlavní nástěnce
pro rodiče a širokou veřejnost. Většina výtvarných prací byla vystavena při pořádání akce pro
rodiče Den otevřených dveří.
Velkým úspěchem bylo první místo DM v koláži o železnici – Co se smí a nesmí. Děti si
jely vyzvednout cenu do Prahy do muzea železnic.
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Přírodovědné soutěže:
Přírodovědná korespondenční soutěž 1.a 2. kolo.
Vzpomenuli jsme ve třídách Den Země - AKCE KE DNI ZEMĚ:
Zapojili jsme se do celorepublikové akce "Ukliďme svět."
Vycházka do lesa a krmení zvěře – ŠD a přírodovědný kroužek.
Přírodovědná vycházka – Příroda na jaře.
Výtvarné práce na téma Ekosystém.
Třídění odpadu ve třídách.
Kresba na asfalt.

Literární soutěže a akce:
Recitační soutěž - třídní kolo, školní kolo.
Recitační soutěž v knihovně – pořádala Obecní knihovna ve Skorošicích.
Třídní kolo literární soutěže „Jak známe dětské autory a knihy pro děti“ s výstavkou dětských
knih ve třídách.
Projekt Březen – Měsíc knihy.
Uspořádali jsme pro žáky 1.tříd Pasování na čtenáře.
Ve spolupráci s místní knihovnou Noc s Andersenem.
V rámci týdne „Česko čte dětem“ uspořádala paní Kolomarová z knihovny besedu s dětmi ZŠ.
Talentmanie - ve spolupráci s knihovnou Skorošice.
Akce Obecní knihovny Skorošice Celé Česko čte dětem.

Matematická soutěž:
Na škole proběhlo školní kolo matematické soutěže žáků 2. 3. 4. a 5. ročníku pod názvem
Matematický klokan. Okresního kola se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku v kategorii Cvrček, žáci 4.
a 5. ročníku kategorie Matematický Klokan. Žáci vypracovali příklady z matematiky. Dva žáci 4.
ročníku se zúčastnili Okresního kola matematické soutěže v Javorníku.

Tělovýchova a tělovýchovné soutěže a aktivity:
V rámci TV se uskutečnily 2 pobyty v přírodě, tradiční soutěž HULA HOP pro děti MŠ a
ZŠ Skorošice při příležitosti ukončení prvního pololetí. Zúčastnili jsme se okresního kola
přespolního běhu v Lipové – lázních, sportovního přátelského utkání 4. ročníku ve vybíjené
v tělocvičně ve Skorošicích, přátelského utkání ve florbalu, branného závodu v Jeseníku pod
názvem Táhneme za jeden provaz, který pořádala Městská policie Jeseník, Hasičský záchranný
-8-

sbor a zdravotnická záchranná služba Jeseník.
Celá škola se zúčastnila plaveckého výcviku v České Vsi v celkové dotaci 10
dvouhodinových lekcí. Z důvodu úspory finančních prostředků jsme tento výcvik absolvovali
společně se ZŠ Žlová.
V rámci dopravní výchovy a tělesné zdatnosti jsme se vydali na cyklovýlet podle
věkových kategorií. Žáci 4. a 5. ročníku do Vojtovic, Petrovic, na lom Vaněk a okolí Farského
lesa. Žáci 1. – 3. ročníku zkrácenou trasu do Petrovic a Sedmilánský kopec. Zpět po „Eurocestě“
kolem kostela ke škole. Děti tyto cyklovýlety zdárně zvládly.

Největší úspěchy v soutěžích:
Ocenění v soutěži „O nejlépe ztvárněné Desatero“ – kolektiv dětí ZŠ
5. místo ve výtvarné soutěži „Cestou dvou bratří“ – Natálie Paschkeová
3. místo v přírodovědné korespondenční soutěži II. kategorie – Daniel Filo
3. místo v přírodovědné korespondenční soutěži II. kategorie – Adéla Jehličková
1. místo v přírodovědné korespondenční soutěži II. kategorie – Jana Kuchtíková
2. místo v přírodovědné korespondenční soutěži II. kategorie – kolektiv dětí 4. – 5. r.
3. místo v přírodovědné korespondenční soutěži I. kategorie – kolektiv dětí 1. – 3. r.
1. místo v přírodovědné korespondenční soutěži I. kategorie – kolektiv dětí 1. – 3. r.
7. místo (oceněné) v soutěži „Hravé Vánoce s Piatníkem“ – MŠ a ZŠ Skorošice
1. místo v „Rukodělné soutěži ZŠ a SŠ – Ptačí krmítka“ – Pavlos Glavinas
1. místo v „Rukodělné soutěži ZŠ a SŠ – Ptačí krmítka“ – Nikol a Natálie Paschkeovy
1. místo v „Rukodělné soutěži ZŠ a SŠ – Ptačí krmítka“ – Karolína Štofilová
Osobní cena ředitele Sigmundovy SŠs, Lutín pro nejvzdálenější školu – Pavlos Glavinas
Osobní cena ředitele Sigmundovy SŠs, Lutín pro nejvzdálenější školu – Nik. a Nat. Paschkeovy
Osobní cena ředitele Sigmundovy SŠs, Lutín pro nejvzdálenější školu – Karolína Štofilová

Dopravní aktivity:
Dopravní výchova je celoročně začleněna do výuky většiny předmětů. Na škole proběhlo
školní kolo dopravní soutěže Chodec, cyklista. Žáci 4. a 5. ročníku si zopakovali zásady
bezpečného pohybu na silnici a vypracovali kontrolní testy ve škole.V květnu žáci 4. a 5. ročníku
navštívili dopravní hřiště v České Vsi, vypracovali testy a absolvovali jízdu zručnosti na kole.
Všichni žáci získali Průkaz cyklisty.
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Ostatní akce:
Účast dětí na Dni bezpečnosti s Integrovaným záchranným systémem na Masarykově
náměstí v Jeseníku pořádaném Policií ČR s programem: Zajištění nebezpečného pachatele,
simulovaná dopravní nehoda, vyhledání drog, výcvik psů, potápěčská technika, opilecké brýle,
nárazový simulátor a jiné. Na programu se podílela Armáda ČR, Hasičský záchranný sbor,
Policie ČR, Horská služba a Zdravotní záchranná služba. Akce se účastnila i Policie PL
Na škole proběhly besedy o zdraví pro všechny ročníky, o odpadech a recyklaci s názvem
Tonda Obal na cestách, o bezpečném chování při styku s cizími lidmi. Žáci 4. a 5. ročníku
navštívili SVČ DUHA Jeseník.
Škola pravidelně realizuje projekt Zdravé zuby zaměřující se především na prevenci,
pokračujeme v projektu Ovoce do škol, který je financován MZdr. Spočívající v bezplatném
jednoměsíčním balíčku ovoce a zeleniny pro každého žáka. Část roku žáci využívali dotovaného
projektu Školní mléko.
Školní družina se opět zapojila do Rukodělné soutěže, kterou vyhlásila Okresní
hospodářská komora Olomouc, téma pro rok 2013 – Polička. Soutěž bude mít pokračování
v dalším školním roce Na vyhlášení výsledků za rok 2012 jely děti s paní Danou Pilíškovou do
Olomouce kde získaly 2. místo.
Pravidelně se účastníme projektu Fondu Sidus na pomoc nemocným dětem. Získali jsme
Certifikát za pomoc při veřejné sbírce, peníze byly určeny na vybavení dětských zdravotnických
zařízení lékařskými přístroji pro Fakultní nemocnici v Ostravě a Pediatrickou kliniku dětského
lékařství v Praze Motole.
Děti MŠ společně s dětmi ZŠ nacvičily program na vítání občánků do svazku Obce
Skorošice a připravily program na setkání důchodců v obci Skorošice.

Ochrana člověka za mimořádných situací
V plánech učiva jsou zařazena témata Ochrana člověka za mimořádných situací. Vybraná
témata pro jednotlivé ročníky jsou sjednocena se spádovou školou v Žulové. První témata byla
probrána a prakticky procvičena na podzimním pobytu v přírodě. Průběžně probírána s vhodným
učivem v jednotlivých předmětech, zejména v prvouce, přírodovědě, vlastivědě a tělesné
výchově. Další témata byla probrána a procvičena na letním pobytu v přírodě. K doplnění učiva
byla využita videokazeta. Úkoly ochrany člověka za mimořádných situací byly splněny.

Enviromentální výchova
Škola má zpracován plán enviromentálního vzdělávání. Zařadili jsme do plánů učiva
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program, výchovy a osvěty. Vytváření podmínek pro jeho realizaci patří mezi prvořadé zájmy
Evropské unie. Zaměřili jsme se na začlenění témat ekologické výchovy do jednotlivých
předmětů. Žáci se učili třídit odpad ve třídách. Zapojili se do akcí ke DNI ZEMĚ.

Akce ke DNI ZEMĚ :
„Ukliďme svět! „ – třídění odpadu MŠ i ZŠ.
Přírodovědná soutěž v jednotlivých třídách.
Pletí záhonků růží, okopávání, úklid záhonků v okolí školy, shrabování listí a suché trávy – 3.,
4. a 5. ročník.

Prevence sociálně patologických jevů
Škola věnuje této problematice trvalou pozornost zejména nabídkou zájmových útvarů,
aktivitami školní družiny, pořádáním poznávacích, kulturních a společenských akcí. Dlouhodobé
cíle v této oblasti jsou vymezeny v dokumentu Minimální preventivní program. Žáci jsou učeni
vytvářet žádoucí zdravý životní styl, vedeni k sebepoznání, sebeúctě, postoji ke společnosti, k
dovednosti odmítat drogu. Byly posilovány zdravé způsoby chování a osobní odpovědnost žáků
za zdraví.
Úkoly protidrogové prevence byly žákům předkládány nenásilnou formou a při každé
vhodné příležitosti. Byla využívána vhodná témata ve všech předmětech k protidrogové
výchově. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu, zdravé výživě, potřebě sportovat a
zdravě žít. Naplánované akce pro žáky byly splněny.

Prevence šikanování žáků
Škola se celoročně zaměřuje na prevenci šikanování žáků. Všichni pedagogičtí
pracovníci předcházeli všem náznakům agresivity mezi žáky.Vedli žáky k osvojování norem
mezilidských vztahů, učili děti respektovat individualitu každého žáka.

Společné akce MŠ a ZŠ
Oslavy Mikuláše ve škole.
Posezení u stromečku a předání dárků děti dětem.
Vánoční besídka koncert dětí ZŠ pro děti a rodiče.
Soutěž Hula hop.
Zápis do 1. ročníku ZŠ.
Ukázková hodina předškoláků.
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Masopustní průvod obcí v maskách.
Vynášení Morény.
Rej čarodějnic.
Návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě ZŠ.
Hudební pořady.
Společné návštěvy kulturních představení.
Společné fotografování.

Další spolupráce školy
- Spolupráce se zřizovatelem.
Ředitelka, ředitel školy seznamuje zastupitelstvo a veřejnost s výchovně vzdělávacími výsledky
školy, s úspěchy žáků a s celoroční prací školy. Nacvičujeme programy pro důchodce v obci a
program na vítání občánků do svazku obce. Zaměstnaci se podílejí na přípravě a průběhu
Skorošických slavností, aktivně se účastní akcí pořádaných sociální komisí (karneval, pálení
čarodějnic a pod.). Ředitel konzultuje se zřizovatelem závažné případy financování příspěvkové
organizace a větší finanční výdaje.
- Spolupráce se spádovou školou v Žulové.
Kontakty i s okolními školami jsou udržovány na metodických sdruženích, kde jsou
vyměňovány informace a zkušenosti o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání na
jednotlivých školách. Žáci navštěvují společně filmová a kulturní představení. Setkávají se na
společných sportovních utkáních.
- Spolupráce s rodiči.
Seznamujeme je v konzultačních hodinách nebo na třídních schůzkách s výchovně vzdělávacími
výsledky žáků. Zveme rodiče na Den otevřených dveří, na vánoční besídku, na společné zahájení
školního roku a rozdávání vysvědčení. Rodiče se podílejí na přípravě, organizaci a průběhu
školního výletu. Rodiče jsme pozvali na ukázkovou hodinu „Práce s interaktivní tabulí.“
- Spolupráce s ostatními subjekty
V rámci úsilí zařadit zejména děti romské komunity do společnosti a podpořit rozvoj dětí ze
sociálně slabých a neúplných rodin, spolupracuje škola účinně s občanským sdružením ESTER a
nově vzniklou OS Darmoděj, jejichž pozitivní působení se již zčásti odrazilo ve školní práci a
prospěchu těchto žáků. Organizace nabízí dohled, pomoc a doučování dětí v rodinách a jejich
další zapojení do mimoškolních akcí.
-Spolupráce s MŠ
Škola úzce spolupracuje s mateřskou školou ve Skorošicích. Podle ročního plánu, pořádáme akce
- 12 -

společné pro obě zařízení. Plán se každoročně plní. Pořádáme návštěvy a náslechy jednotlivých
součástí.
- Spolupráce s pedagogickými centry
- Využíváme pomoci PPP v Jeseníku pro diagnostiku poruch učení a chování jednotlivých žáků
pro možnost integrace a individualizace. S SPC Mohelnice spolupracujeme ohledně postižených
žáků a s SPC logopedickým v Jeseníku ohledně náprav vad řeči.

Souhrnné hodnocení činnosti školy.
Ve školním roce 2012/2013 se všichni zaměstnanci zaměřili na vytvářeli ovzduší důvěry
a porozumění. Učitelé věnovali náležitou pozornost všestrannému vývoji osobnosti žáků.
Rozvíjeli u nich kladné charakterové vlastnosti, posilovali partnerské vztahy a chování mezi
dětmi, sledovali nevhodné projevy intolerance, rasismu a šikany. S nástupem nového ředitele
školy se učitelé intenzivně zaměřili na zklidnění chování dětí, slušnosti ve vztazích mezi dětmi
samotnými i ve vztazích žák – dospělý. Zaměřili se také na návyky správného a slušného
stolování.
Žáci byli vedeni k aktivitě a iniciativě ve vyučování i mimo školu. Výchova směřovala
k pozitivnímu postoji k minoritám a k lidem různých národností a náboženského vyznání.
Zaměřili jsme se na oblast tělesné výchovy spojené s výchovou ke zdravému způsobu života.
Celoročně jsme pečovali o talentované žáky, zapojili jsme je do školních i okresních soutěží a do
kroužků při škole.
Pozornost jsme věnovali také problémovým žákům individuální péčí po celý rok. Vešli
jsme do spolupráce s nově vzniknuvší os Darmoděj, jejíž pracovníci docházejí do rodin a
pomáhají dětem s doučováním. Zvyšovali jsme vědomostní úroveň žáků a snažili jsme se
zkvalitňovat vyučovací proces.
Na škole probíhá pravidelná náprava řeči (logopedie) jak v mateřské škole, tak i na
základní škole. Situace v tomto směru je dosti vážná. V ZŠ je značný výskyt řečových vad, které
nebyly v raném dětství podchyceny a napravovány. Velký vliv zde sehrávají rodiny, které v této
věci nic nepodnikaly a nepodnikají.
V tomto školním roce jsme ukončili projekt EU peníze školám, který probíhal po dva
školní roky. V rámci tohoto projektu s názvem Zvyšování kvality výuky na základní škole jsme
zakoupili do počítačové učebny interaktivní tabuli a výukové programy, které doplňují učivo
v hodinách všech předmětů na škole. Tabuli využívají i děti z mateřské školy a školní družiny.
Dva roky v rámci individualizace byl rozvrh rozšířen a další hodiny. Dalším výstupem bylo
proškolení tří učitelů a zpracování didaktických učebních materiálů v celkovém počtu přibližně
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230 kusů. Tyto materiály budou sloužit i v dalších létech pro výuku. Projekt byl zdárně ukončen
a poskytnuté dotace řádně profinancovány.

Většina akcí, které škola pořádá je průběžně během roku zaznamenávána na webových
stránkách školy v sekci Fotogalerie, kde jsou akce patřičně okomentovány.

Ve Skorošicích dne 14. října 2013

……………………………………………………
Mgr. Mojmír Ševčík - ředitel školy

Výroční zpráva byla předána předsedovi školské rady dne: 15. 10. 2013.
Výroční zprávu schválila školská rada dne:

12. 11. 2013.

Výroční zpráva byla zaslána zřizovateli dne:

06. 12. 2013.

Výroční zpráva byla zveřejněna na internetu dne:

06. 12. 2013.
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