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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
1. 1 Název, sídlo a charakteristika školy: 

  

 Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek – Místek, příspěvková 

organizace, 

 Základní škola a mateřská škola Dobratice 58, 739 51 Dobratice, 

 Právní forma: právní subjekt, 

 IČ:  706 400 17, 

 IZO školy: 102 068 607, kapacita školy – 130 žáků, 

 IZO školní družiny: 119 600 145, kapacita družiny – 87 žáků, 

 IZO školní jídelny: 103 020 110, kapacita jídelny – 160 žáků, 

 IZO školní výdejna: 181 032 601, kapacita výdejny – 88 žáků, 

 IZO mateřské školy Dobratice, Vojkovice: 107 621 444, kapacita mateřské školy – 81 

dětí. 

 

1. 2 Zřizovatel školy 

 

 Obec Dobratice 

 OÚ Dobratice 49, 739 52 Dobratice, 

 Právní forma: obec, 

 IČ: 00 577 057. 

 

 

Od 1. 1. 2003 je zařízení v právní subjektivitě a součástí příspěvkové organizace se staly MŠ 

Dobratice, MŠ Vojkovice, ŠJ Dobratice, ŠJ Vojkovice a ŠD.  

Dne 10. 8. 2005 rozhodlo zastupitelstvo obce podle zákona č. 564/2004 Sb., Školský zákon o 

změně názvu školy na Základní školu a mateřskou školu Dobratice, okres Frýdek – Místek, 

příspěvková organizace. 

Školská rada byla zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., na valné hromadě SRPŠ k 1. 11. 

2005.   

Dne 11. 01. 2016 byla schválena zřizovací listina zastupitelstvem obce Dobratice usnesením 

č. 18/4, která vychází ve znění původní zřizovací listiny ze dne 09. 10. 2002 a dále ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 15. 08. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 13. 05. 2009 a byla schválena 

zastupitelstvem obce Dobratice dne 11. 1. 2016. Zřizovací listina řeší a upřesňuje hospodaření 

subjektu podle novely zákona 250/2000 Sb.  

Hlavní úřední dokumenty: Školní řád (včetně klasifikačního řádu), výroční zprávy byly 

schváleny Školskou radou, výroční zpráva včetně výroční zprávy o hospodaření byla 

schválena zastupitelstvem obce Dobratice. 

Ve školním roce 2018/2019 byla škola organizována jako pětitřídní se samostatným prvním 

až pátým ročníkem. Školu navštěvovalo 80 žáků.  Součástí školy jsou tři oddělení školní 

družiny a navštěvovalo ji 66 dětí. Ve správě příspěvkové organizace jsou tři budovy – budova 

ZŠ Dobratice, budova MŠ Dobratice a budova MŠ Vojkovice. V budovách mateřských škol 

jsou zároveň školní jídelny. Od 1. 12. 2011 je v ZŠ zřízena školní jídelna-výdejna a zapsána 

do rejstříku škol.  

 

V základní škole byla ve školním roce 2018/2019 provedena oprava kotelny, odpadu a 

oprava podlahy ve školní jídelně-výdejně včetně přístupové chodby do obecní knihovny, 

sborovny a ředitelny. V prostorách chodby v přízemí a v 1. patře bylo odstraněno 
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nevyhovující obložení. Pak se provedly zednické úpravy po odstraněném  obložení 

s výmalbou. Ve výmalbě se pokračovalo v dalších prostorách školy. Pokračovali jsme ve 

výměně svítidel v 1. patře. 

  

V Mateřské škole ve Vojkovicích byly provedeny údržbářské práce, ve školní kuchyni došlo 

k výměně sporáku a myčky na nádobí. Z důvodu nevhodných podmínek v letním období 

v podkrovní části budovy, byly namontovány rolety, které zabrání průniku tepla do místnosti.  

 

V MŠ Dobratice bylo dovybaveno malé oddělení skříněmi.  

 

1. 3 Údaje o vedení školy, dálkový přístup 

 

 

Ředitelka školy:  Mgr. Karla Peterková 

Zástupce ředitele:  Mgr. Ivana Grygarová 

Referentka školy:  Petra Badová 

 

Vedoucí učitelka 

V MŠ Dobratice:  Bc. Eva Slezáčková 

 

Vedoucí učitelka 

V MŠ Vojkovice:  Helena Karpecká do 31. 8. 2019    

 

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Sylva Bednářová 

 

Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Sobková 

(Dobratice + Vojkovice)    

   

Řízení celého subjektu probíhá osobní návštěvou ředitele, telefonicky, emailem a poradou 

vedení za účasti vedoucích MŠ, vedoucí ŠJ (školní jídelny) a ředitelky školy. V průběhu roku 

proběhly 6 porad vedení. 

 

 

Dálkový přístup: www.zsdobratice.cz,  

 

jídelna.dobratice@seznam.cz, skolka.dobratice@seznam.cz,  

 

skolkavojkovice@seznam.cz 

 

 

1. 4 Údaje o Školské radě 

 

Zastupitelstvo obce Dobratice vydalo na základě svého usnesení č. 35 ze dne 10. 8. 2005 a ve 

smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. n561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zřizovací listinu školské 

rady při základní škole, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní škola a 

mateřská škola Dobratice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace. Školská rada má 6 

členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

http://www.zsdobratice.cz/
mailto:jídelna.dobratice@seznam.cz
mailto:skolka.dobratice@seznam.cz
mailto:skolkavojkovice@seznam.cz
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Školská rada byla zřízena dnem 1. 11. 2005. Ve školním roce 2017/2018 proběhly volby na 

další tříleté funkční období. Novými členy se stali:  

 za zákonné zástupce žáků – p. Radek Strakoš a paní Eva Peterová, 

 za pedagogy školy – Mgr. Silvie Pšenicová Mgr. Ivana Ďugová, 

 za zřizovatele  - p. Václav Javorský a Ing. Břetislav Blahut 

Ve školním roce se uskutečnily dvě zasedání školské rady. Na prvním zasedání byli členové 

školské rady seznámeni s výroční zprávou za školní rok 2017/2018, byli seznámeni o účasti 

školy v MAP (Místní akční plán) – v Třanovicích, s ročním plánem práce pro školní rok 

2018/2019. Členové školské rady neměli žádné připomínky. Vše bylo schváleno a výroční 

zpráva byla doporučena k odevzdání na Obec Dobratice. Na druhém zasedání školské rady 

byli členové seznámeni s programem: 

 školní kalendář 2019/2020, motto: „Sportujeme rádi“, 

 schválení školního řádu 2019/2020,seznámení o přípravě na projektech a o 

realizovaných projektech,   

 

 seznámení s hospodařením školy, 

 

 diskuze, podněty ke koncepčním záměrům rozvoje školy. 

Členové Školské rady vzali na vědomí informace dle programu. Bez námitek a výhrad 

schválili Školní řád pro období 2019/2020.   

 

 

 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VYUČUJÍCÍCH NA ŠKOLE V 

SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

 

 
Ve školním roce se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu č.j. 27 002/2005.  Ve 

škole se vyučují tyto obory: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, 

Vlastivěda, Informační a komunikační technologie, Hudební výchova, Pracovní činnosti, 

Výtvarná výchova a Tělesná výchova. Do ŠVP byl vložen dodatek č. 2, kde se upravuje 

školní vzdělávací program ZŠ v tomto znění: do ŠVP je vložen učební plán s tematickými 

plány (Člověk a svět práce; Člověk a jeho svět; Čtení; Hudební výchova; Matematika; Psaní; 

Řečová výchova; Tělesná výchova; Výtvarná výchova) pro obor vzdělávání 79-01-B/01 

Základní škola speciální. Učební plán vychází z RVP pro Základní školu speciální. 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

 

Základní škola 

 
Pedagogičtí zaměstnanci: 

 

Vyučovalo 6 učitelů: 

 třídní učitelka 1. třídy – Mgr. Mgr. Karla Peterková – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 2. třídy – Mgr. Ivana Ďugová – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 3. třídy – Mgr. Hana Radovesnická – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 4. třídy – Mgr. Marta Mojáková – úvazek 1,0 

 třídní učitelka 5. třídy – Mgr. Ivana Grygarová – úvazek 1,0 

 učitelka – Mgr. Andrea Znojilová – 1,0 

 

Vychovatelky: 

 1. oddělení – Mgr. Sylva Bednářová – úvazek 1,0 

 2. oddělení – Bc. Silvie Pšenicová – úvazek 0,54 

 3. oddělení – Petra Badová – úvazek 0,64 

 

Asistent pedagoga: 

 Lucie Bezručová – úvazek 1,0 

 Mgr. Silvie Pšenicová – úvazek 0,5 

 

Školní asistent (v rámci Šablon): 

 Kateřina Georgiadisová – úvazek 0,5 

 

 Ve škole vyučovalo 6 aprobovaných učitelů. Úvazek učitelů činil 6,0 a úvazek asistentů 

pedagoga byl 1,5. V hodinách bylo odučeno 112 hodin aprobovaně (tj. 100 %). Většina hodin 

byly vyučovány samostatně, kromě TV 1. roč. a 2. roč. byly vyučovány spojeně. Ve školní 

družině byly tři vychovatelky plně kvalifikované s úvazkem 2,18.   

Pedagogové – 9,68. 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci:   

Ve škole pracuje školnice s úvazkem 0,5. Dále ve škole pracuje uklízečka s úvazkem 0,9, 

administrativní pracovnice s úvazkem 0,2, správce tělocvičny s úvazkem 0,7, údržbář pracuje 

na dohodu  a topič s úvazkem 0,35, který v topné sezóně pracuje i v MŠ Dobratice. 

Nepedagogičtí zaměstnanci - 1,95: 

 

 Eva Mikolášová – školnice, 

 Barbora Kučová – uklízečka, 

 Petr Polínek – topič, 

 Petra Badová – administrativa + správce tělocvičny, 

 René Bado – údržbář – hřiště. 

 

 
Pracovní úvazek celkem za ZŠ – 11,63. 
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Mateřská škola Dobratice 
 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Mateřská škola je dvoutřídní a vyučovali zde čtyři učitelé s úvazkem 3,6: 

 

 Bc. Eva Slezáčková – vedoucí učitelka – úvazek 1,0, 

 Bc. Lenka Martiníková – učitelka – úvazek – 1,0, 

 Kateřina Georgiadisová – učitelka – úvazek – 0,77 (od 1. 1. 2019 – 0,83 – rozvojový 

program na překryvy), 

 Marcela Hrušková – učitelka – úvazek – 0,68 (od 1. 1. 2019 – 0,77 – rozvojový 

program na překryvy) – zástup za mateřskou. 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

V mateřské škole pracuje školnice s úvazkem 1,0 – p. Marcela Causidisová. Topič (p. Petr 

Polínek) v topné sezóně je stejný jako v ZŠ Dobratice.  

 

MŠ Dobratice – 4,6.  

 

 

Mateřská škola Vojkovice 
 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Mateřská škola je dvoutřídní a vyučovali v ní tři učitelé s úvazkem 3,0 a 1 asistent 

pedagoga s pracovním úvazkem 0,75 (ukončení pracovního poměru v září 2018 – 

odstěhování dítěte): 

 

 Helena Karpecká – vedoucí učitelka – úvazek 1,0, 

 Mgr. Kateřina Řehová – učitelka – úvazek – 1,0 (do února 2019), 

 Bc. Jana Křístková – učitelka – 1,0, 

 Mgr. Dagmar Obluková – učitelka – 1,0 (zástup za mateřskou – od  února 2019), 

 Mgr. Naďa Honzáková – asistent pedagoga – AP – úvazek 0,75 (do září 2018). 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

V mateřské škole pracuje školnice s úvazkem 1,0 p. Renáta Drabinová. 

 

MŠ Vojkovice – 4,75. 

 

Celkem za mateřskou školu – 9,35. 

 

 

Školní jídelna Dobratice a Vojkovice 
 

Ve školní jídelně bylo pět kuchařek a jedna vedoucí kuchyně. Celkový úvazek za školní 

jídelnu byl 4,60: 

 

 Zdenka Sobková – vedoucí kuchyně – úvazek 0,65, 

 Alena Poljaková – vedoucí kuchařka – úvazek – 1,0 - ŠJ Vojkovice, 
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 Dagmar Sobková – kuchařka – úvazek 0,3 - ŠJ Vojkovice, 

 Renáta Puzoňová – vedoucí kuchařka – úvazek – 1,0 - ŠJ Dobratice, 

 Anna Kohutová – kuchařka – úvazek – 0,9 - ŠJ Dobratice, 

 Dagmar Blahutová – kuchařka – úvazek – 0,75 - ŠJ Dobratice. 

 

 

Celá příspěvková organizace měla 31 fyzických osob s 25,58 úvazky + 1 školní asistent 

s úvazkem 1,0 (Šablony). Celkem 26,58. 

 

 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 

  

4. 1 Přijímací řízení do MŠ 

 

 

Mateřská 

škola 

Zapisovaní Přijetí Celkem 

přijatí 

Nepřijetí Celkem 

nepřijetí 
Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

 Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

 

Dobratice 26 11 7 18 4 4 8 

Vojkovice 20 12 3 15 0 5 5 

Celkem 46 23 10 33 4 9 13 

 

Děti v mateřských školách jsou budoucími žáky naší školy, proto je důležitá vzájemná 

spolupráce: 

 

„Plán spolupráce“: 

 

 vzájemné návštěvy v MŠ a v ZŠ,  

 sjednocení na požadavcích připravenosti pro vstup do 1. třídy, 

 informovat rodiče budoucích žáků 1. třídy o požadavcích školy, 

  společná účast na vzdělávacích akcí a kulturních akcí.   

 

 

4. 2 Přijímací řízení do ZŠ 

 

 

Základní 

škola 

Zapisovaní Přijetí Žádost o 

odklad 

Převedeni na 

jinou školu 

Nepřijetí 

U 

zápisu 

poprvé 

Po 

odkladu 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Spádový 

obvod 

Mimo 

spádový 

obvod 

Dobratice 33 2 21 10 1 0 1 1 1 0 

Celkem 35 31 1 2 1 

 

 

Zápis k povinné školní docházce proběhl 4. dubna 2019.  
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 

STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY  
 

 

5. 1 Počet žáků ve třídě, počet dívek, počet chlapců: 

 

 1. roč. - 12 žáků (z toho 5 dívek, 7 chlapců), 

 2. roč. - 16 žáků (z toho 13 dívek, 3 chlapci), 

 3. roč. - 22 žáků (z toho 13 dívek, 9 chlapců), 

 4. roč. – 15 žáků (z toho 10 dívek, 5 chlapců), 

 5. roč. – 15 žáků (z toho 6 dívek, 9 chlapců). 

 

Celkem 80 žáků. 

 

5. 2 Prospěch žáků – počet žáků s vyznamenáním, prospívající žáci a neprospívající  

            žáci, průměrný prospěch ve třídě: 

 

 Za školní rok prospělo s vyznamenáním 155 žáků a prospělo 21 žáků. V prvním a v 

druhém pololetí byl 1 žák se slovním hodnocením,  

 žáci zameškali v I. Pololetí 3149 hodin, průměr na žáka – 38,88 hod.. Ve II. Pololetí 

zameškali 3079 hodin, průměr na žáka – 38,49 hod. Celkem bylo zameškáno 6228 

hodin, průměr na žáka – 76,88 hodin (za celý školní rok). 

 

5. 3 Pochvaly, ocenění a kárná opatření:  

 

 Za školní rok bylo uděleno 78 pochval a 4 ředitelské pochvaly,  3 napomenutí třídního 

učitele a 2 důtka třídního učitele. 

 

Jiné: 

V letošním roce bylo po vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku 

a po vyšetření v SPC – Nový Jičín – zařazeno: 

 

 10 žáků s podpůrným opatřením:  

- 7 žáků - speciální pedagogická péče, 

- 2 žáci pracují s AP (asistent pedagoga), 

- 1 žák pracuje se sdíleným APOD.      

 

 Pro žáky byly zpracovány individuální vzdělávací plány a speciální pedagogická péče je 

vedena speciálním pedagogem Mgr. Ivanou Bartošovou (Ďugovou).  

 

Žáci 5. roč. (15 žáků) odešli do 6. roč.: 

 14 žáků - ZŠ Dobrá, 

 1 žák – ZŠ a MŠ Raškovice. 

 

SOUTĚŽE: 
 

 Literární soutěž - „Kalusův Kalamář“ v ZŠ Čeladná. Žáci ve dvojici tvořili báseň na 

téma „Rostliny“. Soutěžily dva týmy pod vedením paní učitelky Beránkové : I. tým – 

Rozárka Otipková a Eliška Stoláriková; II. tým – Daniel Herok a Štěpán Kajzar. 
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Uznání odborné poroty a uznání žákovské poroty získala Rozárka Otipková a Eliška 

Stoláriková. 

 V listopadu proběhla na naší škole nová soutěž pod názvem „Mlsná vařečka“ 

v rámci projektu MAP Frýdek-Místek II (Místní akční plán) pod vedením p. uč. 

Mojákové. Do soutěže jsme vyzvali  školy z blízkého okolí. Svou účast přislíbili a za 

námi přijeli – ZŠ Nošovice, ZŠ Lučina a ZŠ Hnojník. Každá škola sestavila tým ze 4 

žáků. Za naši školu jsme  vybrali děti z Klubu Šikulů – Eliška Stoláriková, Eliška 

Peterková, Kristýna Kavková a Lukáš Vrána. Nad soutěží bděla porota, která se 

skládala s předsedy p. Strakoše, po odborné stránce pokrmy hodnotila naše vedoucí ŠJ 

p. Z. Sobková a estetiku stolování p. uč. Mgr. A. Znojilová. Získali jsme 2. místo. 

 Další pro nás novou soutěžní aktivitou byl šachový turnaj pořádaný Regionem 

Slezské brány, který se uskutečnil v ZŠ a MŠ Žabeň. Zúčastnili jsme se s 

čtyřčlenným týmem (Václav Javorský, Daniel Herok, Lukáš Vrána a Jan Kubala) a 

získali 6. místo z 12 týmů. Za jednotlivce se nejlépe umístil Václav Javorský, který 

byl v první desítce, a to na 8. místě z 66 účastníků. 

 Recitace – v recitaci nás v okresním kole nejúspěšněji reprezentovali děvčata z 3. roč. 

a ze 4. roč. (Rozárka Otipková a Kristýnka Kavková).  Kristýnka Kavková vybojovala 

postup do krajského kola.  

 Vědomostní: 
- již pátým rokem jsme se zúčastnili soutěže „Finanční gramotnost“ na Gymnáziu v   

Českém Těšíně pod vedením paní učitelky Grygarové a opět jsme byli velice úspěšní. 

Pro tento rok jsme vybojovali krásné 1. místo. Soutěže se zúčastnily 2 týmy ve 

složení: I. tým – Kryštof Kohut a Šimon Šancer; II. tým – Štěpán Kajzar a Daniel 

Herok. První místo patří I. týmu a II. tým získal 13. místo. Soutěže se zúčastnilo 49 

týmů, 

- soutěž v anglickém jazyce – poprvé nás úspěšně reprezentovala v této soutěži 

Eliška Ščepancová (4. roč.) v rámci Slezské brány v ZŠ Čeladná pod vedením p. uč. 

Znojilové. 

 Pěvecká: 
- Vánoční nota – jednalo se o pěveckou soutěž s vánoční tematikou, která se 

konala ve Frýdku-Místku. Na soutěži nás reprezentovaly Veronika Válková a 

Kristýnka Kavková. Verunka získala 3. místo a Kristýnka získala 2. místo, 

 Mladí zdravotníci – v druhé polovině dubna naši žáci úspěšně reprezentovali školu 

pod vedením p. učitelky Mojákové na soutěži mladých zdravotníků, kterou 

organizuje OBLASTNÍ SPOLEK ČČK Frýdek-Místek,  

 každoročně se zúčastňujeme matematické soutěže Klokan v kategorii Cvrček a 

Klokánek. Nejúspěšnějším řešitelem se stal žák 5. roč. – Kryštof Kohut s celkovým 

počtem bodů 108 ze 120 bodů. 

 Sportovní: 
- přespolní běh – každým rokem se zúčastňujeme sportovní soutěže v „Přespolním 

běhu“, kterou organizuje ZŠ Dobrá. Letošní ročník měl opět velkou účast okolních 

škol.  Konkurence byla velká, ale i přesto se nám podařilo získat 2. místo (v kategorii 

1. třídy hoši), které získal Lukáš Stebel s postupem do okresního kola,  

- šachový turnaj – v pátek 26. dubna se konal čtrnáctý ročník šachového turnaje 

Povodí Morávky. Turnaje se zúčastnilo 47 žáků z okolních vesnic (viz. Lučina, 

Raškovice, Nošovice,  Žabeň, Sviadnov, Frýdlant nad Ostravicí, Dobrá a domácí 

šachisté). Celý turnaj vedl p. Holeksa z Beskydské šachové školy z Frýdku-Místku. 

Žáci hráli šest kol.  Domácím hráčům patřilo 8. místo. V celkovém umístění 

v družstvech obsadila první  místo ZŠ Žabeň, druhé místo ZŠ Raškovice a třetí příčka 

patří domácímu týmu ZŠ Dobratice, 
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- olympiáda žáků 1. stupně  – v letošním roce jsme se už podruhé zúčastnili 

atletického čtyřboje, který se konal ve Frýdku-Místku v rámci „Slezské brány“ a naše 

škola se umístila na pěkném 5. místě z 10 škol,                                   

 výtvarná soutěž - tématem soutěže bylo „Od města k městu – maluji cestu. Teď 

vezmu barvičky, namaluji cestičky.“ Pod vedením p. uč. M. Mojákové a p. uč. A. 

Znojilové získala 1. místo Kristýna Nytrová ve II. kategorii 4. tř. – 6. tř. Dne 11. 4. se 

uskutečnila slavnostní vernisáž, kde měli všichni návštěvníci možnost si prohlédnout 

výtvarná díla a ohodnotit je. Cenu návštěvníku získala Eliška Stoláriková v 1. 

kategorii 1. tř. – 3. tř., 

 Environmetální: 

Zlatý kapřík – koncem května jsme se zúčastnili environmentální soutěže a získali 4. 

místo.  

 

5. 4 Další vzdělávací aktivity 

 

Dlouhodobou vzdělávací činností jsou celoroční projekty. „Den požární ochraně“ ve 

spolupráci s profesionálními hasiči z Nošovic, „Den první pomoci“ – praktické ukázky pod 

vedením studentek ze Zdravotnické školy Frýdek – Místek a „Den bezpečnosti“ – beseda 

s Policií České republiky.  Dalším přínosem pro děti je vzdělávací činnost soukromé hudební 

školy probíhající ve škole – pro žáky školy i pro děti z MŠ. Dlouhodobě probíhá 

environmentální výchova formou sběru PET láhví, sběru papíru a besed. Specifikem je 

vzdělávací a koordinační činnost s okolními neúplnými školami.  

 

Škola jako vzdělávací instituce nabízela vzdělávání i občanům: 

 v jazykové učebně probíhal po celý rok kurz „Angličtina pro dospělé“, 

 v budově školy se nachází obecní knihovna, která je přístupna dětem a všem občanům 

1 x týdně. 

 v tělocvičně: Jóga 

 

Kroužky ve škole: 

šachy, keramický, počítačový, pěvecký, včelařský, klub Šikulů, čtenářský klub, klub logiky a 

deskových her, sportovní kroužek, florbal, doučování. 

 

 

Závěr roku jako tradičně patřil dětem a rodičům při akci „Dětské radovánky“. Společně jsme 

se rozloučili s žáky páté třídy a popřáli jim hodně úspěchů ve vyšších ročnících. Také pěkné 

počasí napomohlo k průběhu hezkých dětských radovánek. 

 

 

 

Kroužky ve škole a návštěvnost: 

 

Šachy          9 žáků 

Keramický        43 žáků 

Počítačový       14 žáků 

Pěvecký       24 žáků 

Včelařský         3 žáci 

Klub Šikulů       15 žáků 

Klub logiky a deskových her      18 žáků 

Čtenářský klub        7 žáků  
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Sportovní kroužek       37 žáků 

Florbal         18 žáků 

Angličtina I, II       23 žáků 

První pomoc        6 žáků 

  

 

Nepovinný předmět: 

 

Výuka náboženství na škole neprobíhala z důvodu malého počtu přihlášených.  

 

 

Akce, soutěže, projekty 

 

Všichni žáci se zapojili pod vedením svých třídních učitelek do plnění akcí, které byly 

realizovány během školního roku: 

  

 

ZÁŘÍ 

 Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, 

 zahájení plaveckého výcviku, 

 pohádkový les,   

 zahájení výuky náboženství, 

 zahájení výuky hudební školy,   

 sběr papíru, 

 přespolní běh – soutěž v Dobré,  

 focení prvňáčků, 

 zahájení klubů – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky a deskových her, doučování, 

 vystoupení pěveckého sboru v Paskově v rámci Slezské brány. 

 

 

 

ŘÍJEN 

 Ochrana člověka – ukázka požární techniky + beseda s Policii ČR, 

 zahájení kroužků pro žáky a dospělé,  

 návštěva z pedagogicko-psychologické poradny F-M, ze speciálního pedagogického 

centra Nový Jičín, 

 třídní schůzky, 

 návštěva MŠ Vojkovice a MŠ Dobratice ve škole, 

 oslavy 100. výročí ČR – sázení stromu, slavnostní odhalení pomníku + vystoupení 

pěveckého sboru, 

 soutěž – tvoříme básničky – ZŠ Čeladná, 

 podzimní prázdniny.       

 

 „Mlsná vařečka“ 

LISTOPAD  

  

 Tajemná noc + lampionový průvod, 

 vánoční focení, 

 prověrky BOZP, 
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 soutěž „Mlsná vařečka“, 

 ukončení plaveckého výcviku, 

 požární ochrana pro 2. ročník, 

 perličkování pod vedením p. Mgr. Marty Mojákové – příprava na vánoční jarmark, 

 divadelní představení – Divadélko pro školy Hradec Králové. 

 

 

PROSINEC 

 vystoupení pěveckého sboru na vánočním jarmarku ve Vojkovicích 

 Mikulášské šachování v rámci Slezské brány – Žabeň, 

 Mikulášské šachování – aktivita ve spolupráci žák – rodič – škola,  

  „Česko zpívá koledy“ – zpívání koled před školou s občany obce v rámci 

regionálního „Deníku“, 

 výroba svícnů na vánoční jarmark,  

 soutěž „Vánoční nota“, 

 návštěva z PPP (pedagogicko-psychologická poradna) 

 soutěž – vánoční zvoneček, 

 „Vánoční jarmark“, 

 třídní besídky,  

 vánoční prázdniny. 

                     

 

LEDEN 

 Pololetní písemné práce, uzavření klasifikace, 

 vysvědčení, 

 školní kolo recitační soutěže, 

 třídní schůzky, 

 výuka s expertem – finanční gramotnost – pro žáky 5. ročníku, 

 pasování prvňáčků. 

                        

 

ÚNOR  

 Pololetní prázdniny, 

 jarní prázdniny, 

 lyžařský kurz – Ski areál Řeka, 

 bobujeme, 

 soutěž – ve finanční gramotnosti – Gymnázium Český Těšín. 

     

 

BŘEZEN  

 

 dětský karneval, 

 okrskové kolo v recitační soutěži - Dobrá, 

 školní kolo – Loutnička – pěvecká soutěž, 

 ABRAKA muzika – preventivní program – vztahy, 

 matematický Klokan, 

 pěvecká soutěž „Loutnička“ – Frýdek-Místek, 

 třídní schůzky,        



14 

 

  „Vítání jara“, 

 okresní kolo v recitační soutěži, 

 knihovnická akce + Noc s Andersenem 

        

DUBEN 

 

 Zápis do 1. třídy, 

 Tonda obal – naučný program, 

 výstava výtvarných prací – Paskov – Slezská brána, 

 vystoupení pěveckého sboru – Velikonoční jarmark Vojkovice, 

 Velikonoce ve třídě – tvoříme, 

 velikonoční prázdniny, 

 šachový turnaj „Povodí Morávky“, 

 krajské kolo v recitační soutěži, 

 Den učitelů, 

 turnaj ve vybíjené – ZŠ a MŠ Hnojník, 

 čtvrtletní práce. 

  

 

KVĚTEN 

 

 zápis do MŠ, 

 sběrový týden – sběr papíru, 

 „Turistika rodiče s dětmi“ -  Štramberk – Sluneční stezka, 

 Den matek ve Vojkovicích – vystoupení pěveckého sboru, 

 zahájení pedagogické praxe studentka SŠ, 

 třídní schůzky, 

 focení žáků, 

 ukázková hodina v rámci projektu „Škola v pohybu“ – trenér mládeže FAČR, 

 „Pouť“ v Dobraticích – vystoupení pěveckého sboru, 

 „Den maminek“ – vystoupení v tělocvičně školy + beseda o partnerské škole 

v ILENGE – vystoupení žáků + pěvecký sbor, 

 návštěva předškoláků z MŠ, 

 vystoupení žáků – Vítání občánků, 

 divadelní přehlídka v Paskově – Slezská brána, 

 environmentální soutěž – Kapřík – ZŠ a MŠ Lučina. 

 

 

„ Turistika rodiče s dětmi“  
 

 

 

 

ČERVEN 

 atletická soutěž – Atletický čtyřboj – Slezská brána, 

 „Radovánky“, 

 školní výlet – Baťův kanál – plavba lodí – Veselí na Moravě, 

 Návštěva dětí z MŠ Vojkovice, 



15 

 

 „Česko čte dětem“, 

 kurz první pomoci – spolupráce se SZŠ Frýdek-Místek 

 schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků,  

 ozdravný pobyt – Horský hotel Čarták – Hutisko-Solanec, 

 slavnostní rozloučení žáků 5. roč., 

 slavnostní ukončení školního roku, 

 vystoupení pěveckého sboru „Vítání občánků“ – Vojkovice. 

 

                                                                

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Do školní družiny pravidelně docházelo 68 řádně zapsaných dětí (viz zápisní lístek). Součástí 

družiny byly tři oddělení.  

 první oddělení navštěvovali žáci 1. ročníku a 2. ročníku – 24 žáků,  

 druhé oddělení žáci 3. ročníku – 19 žáků,  

 třetí oddělení žáci 4. ročníku a 5. ročníku – 25 žáků. 

  

Školní družina podporovala svou činností znalosti, schopnosti a dovednosti dětí, a tak 

přispívala k rozvíjení klíčových kompetencí. 

Vzájemná komunikace rodičů a vychovatelek byla dobrá a přispívala k lepšímu chodu školní 

družiny. 

Školní družina svou činností podporovala projekty školy. 

Naše školní družina nabízela zájmové vzdělávání formou zájmových činností, odpočinku a 

relaxací, výchovou, hrou, učením a individuální práci. 

U dětí byly podporovány citlivé vztahy k okolí, k lidem a k přírodě. Děti se učily chránit své 

zdraví a také životní prostředí. Vytvářeli jsme příjemné, estetické a podnětné klima ve ŠD, 

respektovali jsme individuální schopnosti a dovednosti každého žáků. 

Výchovně vzdělávací činnost družiny brala ve všech svých aspektech zřetel na věk a různá 

specifika všech dětí. 

Naše činnost vycházela z materiálních podmínek školní družiny, zájmů a očekávání dětí. 

Zájmové vzdělávání ve školní družině se zaměřovalo na rozvoj žáka, jeho učení a poznání, 

osvojování základních hodnot. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti, aktivní i 

klidové. 

Základní cíle vzdělávání byly doplněny o cíle specifické pro školní družinu: vychovávat 

k smysluplnému využívání volného času a poskytnout žákům dostatek námětů pro naplňování 

volného času. 

PRAVIDELNÁ ČINNOST- vycházela z týdenní skladby zaměstnání, byly to organizované 

aktivity, které tvořily náplň jednotlivých témat školního vzdělávacího programu: 

 

MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI (MŽ) 

LIDÉ KOLEM NÁS (LN) 

LIDÉ A ČAS (LČ) 

ROZMANITOST PŘÍRODY (RP) 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ (ČZ) 

 

PRŮBĚŽNÁ ČINNOST- byly  spontánní aktivity, klidové činnosti, poslechy, videa, společné 

hry, relaxace, vycházky, ale také např. didaktické hry. 
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Program školní družiny v tomto školním roce: 

 o celoroční hru „Vývoj 2018/2019“ – téma „Máme rádi Česko“ jsme zakomponovali 

do pohádky, aby děti mohly zábavnou formou poznávat zajímavosti naší země.  

 vycházka k rybníkům v Dobraticích „Život kolem rybníka a život v rybníce“, 

 návštěva kamaráda „Jak bydlím“, 

 návštěva výstavy Zahrádkářů 2018 „Ovoce a zelenina v naší vesnici“,  

 návštěva Obecního úřadu a náměstíčka,  

 návštěva Dobratické Hasičské zbrojnice, 

 výlet do českého Těšína – Vánoční náměstí, řeka Olše, hraniční přechod do Polska 

„Vánoce ve městě, 

 exkurze Koníčkův dvůr „Jak se vaří pivo a limonády“, 

 výlet Dobrá „Kam půjdu na 2. stupeň“, 

 výšlap na Prašivou „Prašivá a její pověsti“, 

 výlet Frýdek Místek poznávání města „Jak se žije ve městě a co neuvidíme na 

vesnici“. 

 

Aktivní účast dětí a jejich rodin potvrdila radost ze společných zážitků na letošní „Tajemné 

noci“. K výčtu následujících akcí zmíníme: 

-  svátek „Mikuláše“, který v dětech probouzel tvořivého ducha při výrobě andílků, 

čertíků a Mikulášků, 

- tradiční pečení vánočního čaje určeného na vánoční jarmark, který si děti i jejich 

zákonní zástupci (rodiče) každoročně užívají, 

- diskotéky, které si děti převážně organizovaly samy a zvaly na ně i své spolužáky.  

 

 

 

6. MATEŘSKÁ ŠKOLA  

 

 

MŠ DOBRATICE 
 

 

Organizace: 

 

 

 První třída byla věkově heterogenní. Ve třídě se vzdělávalo 19 dětí ve věku od 2 do 5 

let. Třídním maskotem se stalo „kuřátko“, které sloužilo k motivaci a provázelo děti 

při různých aktivitách a vzdělávacích činnostech, pomáhalo při utváření pravidel a 

rituálů. Našim cílem bylo usnadnit nově příchozím dětem vstup do mateřské školy a 

sjednotit kolektiv třídy. Společně jsme poznávali přírodu ve všech ročních obdobích, 

vedli jsme děti ke zdravému životnímu stylu. Každodenně jsme zařazovali pohybové 

aktivity a pobyt venku. Snažili jsme se rozvíjet a podporovat samostatnost dětí, jejich 

zdravé sebevědomí. Vedli jsme děti k uvědomění si odpovědnosti za své chování a 

jednání. Zaměřili jsme se také na dodržování společenských pravidel. 

 Ve druhé třídě bylo celkově zapsáno 24 dětí ve věkovém složení 4 až 7 let, z toho 2 

děti měly individuální vzdělávání. Ve výchovně vzdělávací práci jsme se zaměřili na 

všestranný rozvoj dětí a přípravu předškoláků na vstup do základní školy. Rozvíjeli 

jsme základní pohybové dovedností dětí. V oblasti jemné motoriky jsme se zaměřili na 

uvolněnost ruky při kresbě, manuální zručnost při sledování každodenních činností 
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osobní hygieny, oblékání. Rozvíjeli jsme matematické představy dětí, seznámili 

s číselnou řadou a počítáním prvků množiny. V oblasti jazykových a komunikativních 

dovedností jsme rozvíjeli slovní zásobu, velký důraz kladli na správnou výslovnost. 

Seznámili jsme děti s pravidly chování, vedli je k ohleduplnosti a toleranci vůči sobě 

navzájem.  

 

Průběh vzdělávání 

 

 V září jsme se zaměřili na usnadnění adaptačního procesu, zejména nově příchozím 

dětem a dětem mladším tří let, kterým jsme pomáhali se zapojením do společných 

činností a her. Seznámili jsme děti s organizací dne v mateřské škole. Rozvíjeli jsme 

kamarádské vztahy pomocí kooperativních her a společných činností.  Podporovali 

jsme vzájemnou komunikaci mezi dětmi a společné hry na školní zahradě v pískovišti. 

Podnikali jsme polodenní výlety, s cílem seznámit děti s nejbližším okolím mateřské 

školy. Společně jsme si vytvořili pravidla soužití, se kterými jsme v průběhu školního 

roku pracovali. Děti měly možnost shlédnout na hřišti u ZŠ Dobratice ukázku práce 

s dravci, která se jim velmi líbila. Proběhla členská schůze Rady rodičů, na které jsme 

si zvolili nový výbor a naplánovali společné akce. 

 

 

 

 Říjen - upevňování a rozvíjení poznatků dětí o podzimním období, vedení k vnímání 

změn v přírodě a určování charakteristických znaků tohoto období. První společnou 

akcí rodičů s dětmi byla již tradiční Drakiáda, na kterou navazovaly aktivity 

v mateřské škole. V mateřské škole jsme si uspořádali výstavku ovoce a pomocí 

smyslových her se děti seznámily se známými druhy ovoce a zeleniny, jejich 

zpracováním a následným využitím pro život. S předškolními dětmi jsme navštívili 

kamarády v první třídě, kteří nám předvedli, co se již od začátku školního roku naučili. 

V mateřské škole proběhla přednáška studentek SZŠ a VOŠ z Ostravy z dentální 

hygieny na téma „Zdravý úsměv nebolí“. Studentky dětem prakticky předvedly čištění 

chrupu. Na střelnici se děti seznámily s tradicí pečení brambor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V listopadu jsme prakticky pozorovali změny podzimní přírody. Následně jsme si 

povídali o lidském těle a zdraví. Činnosti byly orientovány na poznávání části lidského 

těla a důležitosti smyslů pro zdravý vývoj. MUDr. Haiderovová si připravila pro děti 
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přednášku o lidském těle a prakticky je seznámila s lékařskými nástroji, které využívá 

ve své práci. Hovořila s dětmi také o důležitosti zdravého životního stylu. V MŠ 

proběhlo fotografování dětí na vánoční přáníčka a přezkoušení předškolních dětí, které 

se individuálně vzdělávaly. Uskutečnili jsme vánoční pracovní dílnu, které se zúčastnil 

velký počet rodičů a společně se svými dětmi si vyráběli „anděly“ z dřevěných 

polínek. Mateřskou školu navštívila divadelní společnost Smíšek a zahrála dětem 

pohádku „Princ na čočce“. Ve spolupráci se Základní školou Dobratice proběhla 

„Tajemná noc“. 

 

 

 V prosinci jsme se připravovali na příchod Mikuláše a příprava na besídku  ve 

spolupráci s rodiči. Děti se společně se svými rodiči zúčastnily před obecním úřadem 

v Dobraticích celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“ a v Základní škole 

v Dobraticích na vánočním jarmarku. 

 

 

 

 

 

 

 

 V lednu jsme si s dětmi povídali o prožitých vánočních svátcích. Seznámili jsme děti 

s tří královou tradici. Pomocí knihy „Zvířátka v lese“ jsme přiblížili dětem způsob 

života jednotlivých zvířat v zimním období a péči člověka o ně. V lesíčku jsme 

pozorovali stopy zvířat ve sněhu, nosili do krmelce seno. Na školní zahradě jsme 

sypali zrníčka do krmítka. Následně jsme si povídali o zimních sportech. Využívali 

jsme sněhovou nadílku k jízdě na lopatách na kopci za obchodem. Prováděli jsme 

pokusy se sněhem a ledem, vyráběli si „Ledové ozdoby“. Na školní zahradě jsme 

stavěli sněhuláky a iglú. Společně s rodiči proběhly v tělocvičně Základní školy 

v Dobraticích 3. zimní olympijské hry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Únor se nesl ve znamení pohádek. Děti se jejich prostřednictvím seznamovaly 

s hlavními hrdiny, skládaly pohádkové kartičky k jednotlivým pohádkám a řešily 

zadané úkoly. Pomocí malovaného čtení „Ráno Medvídka Míši“ si děti přiblížily 

časové pojmy ráno-poledne-večer a činnostmi vykonávajícími v průběhu celého dne. 

Závěrečný týden tohoto měsíce byl zaměřen na karneval. Všechny děti se aktivně 

zapojily do výzdoby svých tříd. V mateřské škole proběhlo „Karnevalové veselí“ plné 

her a soutěží. 
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 V březnu se děti seznámily pomocí obrazového materiálu s různými druhy povolání. 

Pracovali jsme s dětskými knihami. Vyrobili jsme si „záložku„ do knihy a zhotovili 

pohádkovou knihu dle vlastní volby. Povídání o knihách jsme ukončili návštěvou 

v místní knihovně, kde se děti prakticky seznámily s možnostmi půjčování knih. 

Zaměřili jsme se na příchod jara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 V dubnu jsme se připravovali na velikonoční svátky. Pomocí knihy „Na červenou 

stůj!“ jsme děti seznámili s pravidly chování ve vztahu k bezpečnostnímu provozu. 

Poznávání dopravních značek a dodržování bezpečnostních pravidel si mohly děti 

zopakovat na vycházkách a při jízdě na koloběžkách na školní zahradě. Také jsme si 

povídali o jarních květinkách a vyráběly je z různorodého materiálu. 

 

 

 Květen patřil maminkám a veškeré aktivity byly zaměřeny na oslavu Dne matek. 

Povídali jsme si také o rodině, děti se seznámily s příbuzenskými vztahy (matka, 

dcera, vnučka, aj). Při vycházkách k rybníčku jsme dětem umožnili praktické 

pozorování života v jeho okolí a krmení kačen. Vyzkoušeli jsme si pomocí 

experimentu „Co pluje po vodě?“. Vyprávěli jsme si o jabloňovém sadu, který mohly 

děti pozorovat na školní zahradě. Pomocí malovaného čtení se děti seznámily 

s procesem stromu v jednotlivých ročních obdobích.  

 

 

 

 

 

 

 

 Měsíc červen byl ve znamení oslav MDD. Pracovali jsme s knihou „Cestovatelské 

pohádky“. Při četbě pohádek a plnění konkrétních úkolů se děti seznámily 

s jednotlivými národnostmi a jejími kulturami. Na školní zahradě proběhla netradiční 

oslava Dne dětí spojená se soutěžemi.Povídali jsme si o lesních plodech. Zahráli jsme 

si smyslovou hru, při které děti rozlišovaly lesní ovoce podle hmatu, chuti a vůně. Ve 

výtvarných aktivitách si děti namalovaly různé duhy ovoce netradičními technikami. 

Při pobytu venku jsme pozorovali růst ovoce a jeho dozrávání.Připravovali jsme se, na 

celodenní výlet do Dinoparku Ostrava. Povídali jsme si s dětmi o životě Dinosaurů, 
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prohlíželi obrázkové knihy, pracovali s knihou Zábavné učení s dinosauří tématikou. 

Na výletě měly děti možnost shlédnout různé makety Dinosaurů v životních 

velikostech, odborný výklad o jejich životě při jízdě dinovláčkem. V 3 D kině jsme 

s dětmi sledovali příběh malého dinosaura a vnímali jej v trojrozměrné projekci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V červenci probíhal prázdninový provoz i pro děti z mateřské školy Vojkovice. 

Snažili jsme se dětem co nejvíce zpříjemnit poslední dny v mateřské škole. Podnikali 

jsme polodenní výlety po okolí, využívali přírodní prostředí nejen k pozorování, ale 

také ke sběru lesních plodů. Vyprávěli jsme si o dovolených. Pracovali jsme s knížkou 

„Veselé obrázky s čísly“ se zaměřením na prázdniny, děti plnily jednoduché úkoly dle 

zadání.                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 

 

Prevence rizik a školní úrazy 

 

Počet úrazů: 0 

Vyhodnocení úrazů: 0 

Pobyt venku v první třídě učiteli pomáhal zajišťovat školní asistent z důvodu docházky dětí 

mladších tří let.  

Všichni zaměstnanci byli seznámeni s povinnostmi a zajišťovali bezpečnost dětí v průběhu 

celého dne v MŠ – viz – Pracovní řád, Bezpečnostní opatření pro učitelku při práci s dětmi. 
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MŠ VOJKOVICE  
 

 

 

Základní údaje o škole. 

Mateřská škola ve Vojkovicích je dvoutřídní: 

 1. třídu Kuřátek navštěvují děti 2- 3 leté a děti 3 - 4 leté.  

 2. třídu Koťátek navštěvují děti 3 - 4 leté, 4 - 5 leté a 5- 6 leté. MŠ je součástí ZŠ a MŠ 

Dobratice. 

 

Vzdělávací program MŠ 

 

Vzdělávací program 
Název Školního vzdělávacího programu byl „ Pojďme spolu objevovat svět“, pro letošní 

školní rok máme název – „Z pohádky do pohádky“. 

 Školní vzdělávací program byl zpracován na základě Rámcového vzdělávacího  

programu pro předškolní vzdělávání pro tříleté období 2017 - 2018,  2018 – 2019, 2019 – 

2020.  

 

Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 

- Dítě a jeho tělo 

- Dítě a jeho psychika 

- Dítě a ten druhý 

- Dítě a společnost 

- Dítě a svět 

 

Vzdělávání bylo dětem nabízeno pomocí Integrovaných bloků: 

Vařila myšička kašičku 

Koulelo se červené jablíčko 

Podzimní mlhy a tajemné pohádky 

Ten vánoční čas. 

V království ledové královny 

Jak se staví dům 

Namalujeme si srdíčko  

My rádi cestujeme 

Třídní učitelé zpracovávali podle těchto integrovaných bloků každý měsíc třídní vzdělávací 

programy. Každý týden byl zpracován týdenní tematický program pro danou třídu.  

 
Spolupráce s rodiči 

 

Je na velmi dobré úrovni. Rodiče se účastní akcí a zapojují se do organizování akcí pro děti.                                                                                                   

(Vánoční besídka, Dětský karneval, Výlet s rodiči, Dětské radovánky apod.)                                                                                                                                                            

                                             

Termíny akcí: 

 

 září - zahájení nového školního roku, kroužek angličtiny pro děti 5- 6 leté, třídní 

schůzky a schůzky Spolku rodičů, podzimní výlet do „Dinoparku“. 
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 říjen - konzultace s rodiči 1. a 2. třídy, návštěva dětí 5 – 6 letých v ZŠ Dobratice, 

podzimní prázdniny, 

 listopad - lampiónový průvod do pohádkového lesa, fotografování dětí v MŠ, 

Loutková pohádka v MŠ „Tři zlaté vlasy děda Vševěda, schůzka s rodiči Spolku 

rodičů, 

 prosinec - mikulášská nadílka v MŠ, vánoční jarmark, pečení vánočního cukroví, 

vánoční besídka pro děti a rodiče ve „Staré škole“,  slavnostní vánoční oběd a nadílka 

pod stromeček, sváteční posezení současných a bývalých zaměstnanců MŠ Vojkovice, 

vánoční prázdniny, 

 leden - vzdělávací lekce „Zdraví dětem“, třídní schůzky s rodiči a Spolek rodičů, 

 únor - lyžařský výcvik ve „Ski areálu Řeka“, schůzka s rodiči dětí 5 – 6 letých, jarní 

prázdniny, vzdělávací projekt v Ostravě – „Velký svět techniky“ – modul „Svět barev“  

a programování pro nejmenší“ 

 březen - návštěva knihovny ve Vojkovicích, divadelní představení „Dlouhý, Široký a 

Bystrozraký“, „Dílna, práce se dřevem“, konzultace s rodiči – 1. a 2 třída, dětský 

karneval, 

 duben - fotografování dětí 5 – 6 letých „Na tablo“, velikonoční jarmark v „Koníčkově 

dvoře“, slavnostní velikonoční oběd, velikonoční prázdniny, schůzka s rodiči a spolek 

rodičů, Den země – pohádka „O draku Smetišťákovi“, fotografování dětí 

 květen – zápis do MŠ, pedagogická praxe, Den matek, školní výlet + rodiče – hrad 

Hukvaldy, divadelní představení „O porouchaném robotovi“, návštěva ZŠ 

s předškoláky, plavecký výcvik, turistika rodiče s dětmi – Štramberk, 

 červen -  turistika s dětmi – „Poznáváme obec Vojkovice“, kouzelník, dětské 

radovánky, výlet ke „Koníčkovi“, schůzka s rodiči nových dětí, slavnostní oběd,  

 červenec – stavba indiánské vesničky + jízda na ponících, pokusy s vodou + 

prázdninový provoz.  

 

 

 

Spolupráce s rodiči 

 

Spolupráce s rodiči v MŠ je na velmi dobré úrovni. Spolupracují s mateřskou školou při 

akcích (výlety rodiče s dětmi, schůzky s rodiči, dětský karneval, dětské radovánky…). 

 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

Ve školní jídelně se snažíme připravovat jídlo podle zásad dobré výživy, tzn. hodně zeleniny, 

ovoce, mléka a mléčných výrobků. Nezapomínáme ani na luštěniny a ostatní potraviny s 

vysokým obsahem vlákniny a naopak potraviny s nízkým obsahem tuku. Jídelníček je 

přizpůsoben hlavně nejmladší skupině strávníků a to dětem mateřské školy. Seznam alergenů 

a seznámení s nimi je rovněž na našich webových stránkách. Na jídelníčku jsou alergeny 

vyznačeny pořadovým číslem v seznamu alergenů.  
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8. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
 

Je vypracován preventivní program a je určen školní preventista. Po celý rok v rámci 

prevence prošli žáci poučením o BOZP a absolvovali preventivní program „Abraka muzika“ a 

muzikoterapie. Učitelé zajišťují bezpečnost dětí po celou dobu pobytu dětí a žáků ve škole. 

Zákonní zástupci a žáci školy v rámci konzultačních hodin mají možnost využít školního 

metodika prevence a výchovného poradce, který vykonává činnosti metodické, koordinační, 

informační a poradenské. Na webových stránkách jsou další doporučení a potřebné kontakty. 

Výchovným poradcem a metodikem prevence je paní Mgr. Hana Beránková.  

 
Prevence rizik a školní úrazy: 

 

MŠ Vojkovice:  počet úrazů - 1, pracovních úrazů - 0 

MŠ Dobratice:  počet úrazů - 0, pracovních úrazů - 0 

ZŠ Dobratice:  počet úrazů - 2, pracovní úraz – 0 

ŠJ     počet úrazů - 0, pracovních úrazů – 0 

 

 

 

9. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 
Základní škola: 

 
V průběhu roku se učitelé zúčastňovali vzdělávacích akcí v Krajském vzdělávacím a 

informačním centru: 

 

KVIC: 

 

 „Jak připravit a vést obtížný rozhovor“, 

  „Rozvíjíme emoční inteligenci“, 

 „ADHD – metody práce s dětmi a žáky“, 

 „Zábavná angličtina – metodika, říkanky, malování“, 

 „Seznamte se. Project Pack.“, 

 „Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH“ 

 „Projekt - Cesta“, 

 „Metodická poradna“, 

 „Řízení pedagogické evaluace“, 

 „Zábavná angličtina – zpíváme, tančíme, malujeme“ 

 

FORUM: 

 „Vedení MŠ v roce 2019 – financování, motivace, legislativa“, 

 

 

DALET – poradenství, vzdělávání, supervize, koučování: 

 „Možnosti spolupráce s “nespolupracujícími klienty“, 

 „Poradenský rozhovor zaměřený na řešení“, 
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CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU 

 „Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ“  

 

VZDĚLÁVCÍ CENTRUM HELLO: 

 „Zajímavé pokusy a objevy pro děti “ 

 

ASOCIACE ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: 

 „Reforma financování regionálního školství“, 

 „Inkluze ve školách – novely předpisů“, 

 „Problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků“, 

 „Aktuální informace ČŠI a MŠMT“, 

 „Postavení ředitele školy pohledem vědce a psychologa“ 

 

HUBATKA: 

 „Rozvoj manažerských dovedností“ 

 

DHS: 

 „Pedagog a paragrafy ve škole“ 

 

ABC MUSIC.: 

 „Sfumato (splývavé čtení)“ 

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA: 

 „Učitel – výuka – inovace“ 

 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

 „Zdravotní zotavovacích akcí“ 

 

JIŘÍ DOLEŽAL-ALFA EDUKA 

 „FKSP a sociální fond 2019“ 

 

 

 Místní akční plán Frýdek – Místek – MAP – průběžná školení + metodické kluby + 

pracovní skupiny (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, region, mateřská 

škola, zázemí). 

 

 

 V letošním roce úspěšně ukončila paní učitelka magisterské studium na Varšavské 

univerzitě obor Učitelství pro mateřské školy a 1. stupeň ZŠ.  

 

 

Školní jídelna: 

 
ASOCIACE ŠKOLNÍCH JÍDELEN: 

  „Hygienické minimum“, 

 „Školení hygieny“. 
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 

  
 

Základní škola 

 

Škola úzce spolupracuje se Sdružením rodičů. Byly uskutečněny 4 třídní schůzky, z toho 2 x 

individuální pohovory se „Dnem otevřených dveří, 2 x Valná hromada. Pro lepší spolupráci 

jsou zvoleni zástupci za každou třídu a v případě potřeby informují další rodiče. Každým 

rokem Rada rodičů spolupracuje se školou na „Tajemné noci“, mikulášské nadílce, 

„Vánočním jarmarku“, „Česko zpívá koledy“, „Dětském karnevale“ a „Dětském dni – 

Radovánky“. Sdružení rodičů během roku přispívá dětem na plavecký výcvik, lyžařský 

výcvik, soutěže – cestovné + startovné; na výlet, škola v přírodě, divadelní představení – 

doprava, pamětní knihy pro žáky za výborný prospěch, vzorné chování a reprezentaci školy. 

Spolupráce školy s Obecním úřadem v Dobraticích – žáci se podíleli na akcích: vystoupení 

pěveckého sboru – vítání občánků, posezení s důchodci, jubilanti, 100. výročí založení ČR, 

„Česko zpívá koledy“. Na začátku školního roku 2018/2019 dostali noví prvňáčci pamětní 

listy s dárkem, zápis do 1. třídy – upomínkové předměty a na rozloučenou s žáky pátého 

ročníku knižní odměny. 

 

 

11. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

 
 Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na škole kontrola České školní inspekce.  

 Ve školním roce 2018/2019 proběhla 10. 6. 2019 v ZŠ, MŠ, ŠJ v Dobraticích a MŠ, ŠJ 

ve Vojkovicích kontrola Krajskou hygienickou stanicí. Ve ŠJ-výdejně Dobratice a ve 

ŠJ Vojkovice nebyly zjištěny závady a nedostatky. Ve ŠJ Dobratice bylo součástí 

kontroly měření cukru v nápojích – nebyly zjištěny nedostatky a odběr vzorků 

z nerezového a z plastového nádobí umyté z myčky – byly zjištěny nedostatky. Byla 

zjištěna závada na myčce. Na základě kontroly byl nedostatek odstraněn opravou 

myčky.   

 Dále proběhla kontrola plateb pojistného na pojišťovně VZP a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného. Kontrola proběhla 29. 11. 2018, kde nebyly zjištěny 

splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.  

 

 

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 
Státní rozpočet roku 2018 byl řádně vyčerpán. Státní rozpočet r. 2019 ve výši 11.631.500 Kč 

je čerpán k 30. 4. 2019 na 32,24 %. Obecní rozpočet r. 2017 skončil s hospodářským 

výsledkem 26.719,99 Kč. Hospodářský výsledek byl rozdělen (80% - 21 375,99  Kč do 

rezervního fondu a 20% - 5 344,00  Kč do fondu odměn). V průběhu roku proběhl audit 

účetních výkazů a směrnic. Kontrola se zaměřila na kontrolu plnění rozpočtu (použity účetní 

výkazy – rozbory nákladů a výnosů), vedení cestovních příkazů a kontrola provádění 

výběrových řízení. Nebyly zjištěny nedostatky. 
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13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ  

  
 Pokračujeme v projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ – Ovocentrum – Valašské 

Meziříčí. Základní škola a mateřské školy se opět zapojily do charitativní činnosti 

v rámci „Fondu Sidus“ – prodej drobných předmětů na vybavení zdravotnického 

zařízení pro nemocné děti, dále se škola stala „Aktivní školou“ v rámci portálu 

Proškoly.cz. V tomto školním roce jsme opět pokračovali ve spolupráci se školou 

v ILENGE – v Tanzánii (v Africe), která se stala naší partnerskou školou 

prostřednictvím nadace „Bez mámy“.  

 K 31. 1. 2019 jsme ukončili projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a 

rozvojové aktivity pro žáky ZŠ a MŠ Dobratice“, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004341 a od 1. 2. 2019 jsme zahájili nový projekt „Škola 

pro život Dobratice 2019“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010384. 

 Projekt „Celé Česko čte dětem“, „Den a noc s Andersenem“. 

 V květnu 2019 podána žádost na Ministerstvo školství – rozvojový program – Podpora 

výuky plavání v základních školách v roce 2019.  

 Zapojení do projektu – eTwinning – aktivita iniciovaná Evropskou komisí a 

ministerstvy školství evropských zemí, která podporuje mezinárodní spolupráci škol 

na dálku prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.  

 Dále jsme pokračovali v projektu „Obec, škola a okolí“ (Tajemná noc, Vánoční 

jarmark, Česko zpívá koledy, Pasování prvňáčků, Dětský karneval, Lyžařský kurz, 

Knihovnický den, Šachový turnaj, Vítání jara, Velikonoční dílna, Turistika rodiče 

s dětmi, Den matek, Dětské radovánky, Pobyt v přírodě, Školní výlet.), v projektu 

„Ochrana člověka“ (Požární ochrana, Bezpečnost na silnici), v projektu „Ovoce do 

škol a mléko do škol“, který vedl žáky ke  zdravému jídlu.  

 Nově byla vytvořena aktivita spolupráce v rámci MAP F-M (Místní akční plán) – 

„Mlsná vařečka“. Cílem aktivity bylo vést žáky ke zdravé výživě,  vaření jako 

takovému. Upevnit pracovní návyky, představit základy stolování a přiblížit žákům 

finanční gramotnost v praxi. Jedná se o soutěž, která měla praktickou a teoretickou 

část. Do aktivity byly zapojeny okolní školy. 

 Další aktivitou v rámci MAS Pobeskydí byla organizace 2. ročníku „Příměstského 

táboru“ zaměřený na „Stroj času“. Tábor byl naplněn převážně žáky naší školy. 

 

14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 

 
Aktivní je spolupráce s radou rodičů – organizace akcí viz. 11, se Sborem dobrovolných 

hasičů – pomoc při zajišťování veřejných akcí; spolupráce s TJ Dobratice – šachový turnaj 

„Povodí Morávky“. Škola pravidelně informuje o své činnosti v obecním zpravodaji, na 

informační tabuli školy a na webových stránkách.  

 

Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne:  14. 10. 2019 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne: 14. 10. 2019 

 

 

……………………………. 

         Mgr. Karla Peterková  

               ředitelka školy 


