
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ
za školní rok
2021/2022

Základní škola a mateřská škola Skalička,

okres Přerov, p. o.
Skalička č. 109

753 52 Skalička



Obsah
Základní údaje o škole 3

Škola 3
Zřizovatel 3

Přehled oborů vzdělávání, součásti školy 4
Zařízení školy 4
Doplňková činnost školy 4
Charakteristika školy 4
Základní škola 5

Počty tříd a žáků 5
Učební plán 6
Volitelné a nepovinné předměty 7

Školní jídelna 8
Výkon státní správy 8

Přehled pracovníků školy 9
Základní údaje o pracovnících školy 9
Údaje o pedagogických pracovnících 9
Údaje o nepedagogických pracovnících 10
Metodická sdružení 10

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 11

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 12
Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 12

Přehled o prospěchu 12
Přehled chování 13

Testování žáků 14
Účast žáků v soutěžích 14

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 14
Institucionální vzdělávání 15
Samostudium 16

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 17
Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 17
Spolupráce školy a dalších významných subjektů 17
Významné akce školy 17

Spolupráce s dalšími organizacemi 19
Školská rada 19

Údaje o Školské radě 19

Materiálně technické zabezpečení 20

Další součásti školy 21
Školní družina 21
Mateřská škola 21

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 21

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020/21 21

2/21



1. Základní údaje o škole
1.1. Škola

Název školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okres Přerov, příspěvková organizace

Adresa školy Skalička č.109, PSČ 753 52

Právní forma příspěvková organizace

IČO 709 97 853

IZO 600146600

Vedení školy ředitelka: Mgr. Dušana Mužíková
vedoucí ŠJ: Eva Lukášová

Kontakt tel.: 723 321 048
e-mail: zsskalicka@seznam.cz

Učební plán 1. až 5. ročník ŠVP pro základní vzdělávání Každý má svou šanci

Předmět činnosti Poskytování předškolního a školního vzdělávání a výchovy včetně
uskutečňování školního stravování dětí a žáků v době jejich pobytu
ve škole a stravování vlastních zaměstnanců (dle zřizovací listiny)

Zřizovací listina Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Skalička
s účinností 29.10 2002.

Zařazení do sítě škol 15.2.2011

1.2. Zřizovatel

Název zřizovatele Obec Skalička

Adresa zřizovatele Skalička 2, PSČ 753 52

Kontakt tel.: 581 623 539
fax: 581 623 539
e-mail: starostka@obecskalicka.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání, součásti školy
2.1. Zařízení školy

Součásti školy Kapacita plánovaná

Mateřská škola 48

Základní škola 105

Školní družina 75

Školní jídelna ZŠ 150

2.2. Doplňková činnost školy
● nájem nebytových prostor
● výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
● hostinská činnost

2.3. Charakteristika školy
Mateřská škola
Mateřská škola má dvě oddělení s kapacitou 48. Pro činnosti venku je k dispozici školní zahrada s herními
prvky a pískovištěm a zahradní školička. Ve školním roce 2021-2022 prochází zahrada významnou
rekonstrukcí. Herny mateřské školy jsou vybaveny didaktickými pomůckami, společenskými hrami, dřevěnými
skládačkami a hračkami. Vše je uloženo ve skříňkách, kam děti dosáhnou a podle potřeby si vyberou zvolenou
hru nebo hračku.

Základní škola
Základní škola je malotřídní s pěti postupnými ročníky.
Od 1.9.2007 pracuje škola podle svého školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý má
svou šanci.

Škola si stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority:
● rozvíjení komunikačních dovedností žáků v cizích jazycích
● rozvíjení čtenářské dovednosti, čtení s porozuměním, láska ke knize
● vedení žáků k mravní a etické výchově (tvorba vlastní knihy všech žáků školy)
● podpora environmentální výchovy – zdravá strava
● vedení žáků k lásce k přírodě
● vedení žáků ke zdravému životnímu stylu
● rozšířená výuka v oboru informační a komunikační technologie
● podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů
● podpora rozvoje pohybových dovedností žáků, sportovní výchovy
● zlepšení vzájemných vztahů mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli,
● posilování vlastní zodpovědnosti žáků za výsledky vzdělávání,
● podpora další spolupráce s DVM (Dům Větrný mlýn - domov pro handicapované ženy),
● zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně nadaných

žáků.
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Školní družina
Školní družina má kapacitu 75 žáků. Družina má k dispozici všechny učebny školy,  které jsou uzpůsobeny dle
požadavků na regeneraci a odpočinek po vyučování a na trávení volného  času. Školní družina využívá školní
zahradu, obecní hřiště, sokolovnu a park DVM.

Školní jídelna
Školní jídelna zajišťuje přednostně stravování žáků a zaměstnanců školy a mateřské školy. Dále umožňuje v
rámci doplňkové  činnosti stravování i cizím strávníkům.

2.4. Základní škola
2.4.1. Počty tříd a žáků

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků

Mateřská škola 2 48

1. stupeň ZŠ 5 89

Školní družina 3 75

Školní výdejna MŠ - 51

Školní jídelna ZŠ - 88
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2.4.2. Učební plán

Vzdělávací
oblast

Vzdělávací
obor

Vyučovací
předmět

Ročník Celk
em

před
měty

Z
toho
DČD1. 2. 3. 4. 5.

Jazyk a
jazyková

komunikace

Český jazyk a
literatura Český jazyk 7+2 8+2 7+2 6+2 5+2 43 10

Cizí jazyk Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 11 2

Matematika a
její aplikace

Matematika a
její aplikace Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4

Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

Informatika - - - - 1 1 0

Člověk a jeho
svět

Člověk a jeho
svět

Prvouka 1 1 2 - - 4 0

Přírodověda - - - 2 2 4 0

Vlastivěda - - - 2 2 4 0

Umění a
kultura

Hudební
výchova

Hudební
výchova 1 1 1 1 1 5 0

Výtvarná
výchova

Výtvarná
výchova 1 1 1 2 2 7 0

Člověk a zdraví Tělesná
výchova

Tělesná
výchova 2 2 2 2 2 10 0

Člověk a svět
práce

Pracovní
činnosti

Pracovní
činnosti 1 1 1 1 1 5 0

Celková povinná  časová dotace 20 22 24 26 26 118

Z toho disponibilní časová dotace 3 4 3 3 3 16

2.4.3. Volitelné a nepovinné předměty
Seznam volitelných předmětů:

● Škola nenabízí volitelné předměty.

Seznam nepovinných předmětů:
● Náboženství (římskokatolické) – 2 hodiny, v pondělí, vyučuje o. Jan Berka
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2.5. Školní jídelna
Počet vydaných svačinek a obědů za rok 2021/22:

2.6. Výkon státní správy
Počet vydaných rozhodnutí ředitele školy:

● Do 30.6.2022 byla vydána následující správní rozhodnutí ředitele školy:
○ 20 rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2022/23
○ 15  rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
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3. Přehled pracovníků školy
3.1. Základní údaje o pracovnících školy

Počet učitelů ZŠ 9

Počet vychovatelů ŠD 7

Počet učitelek MŠ 4

Počet provozních zaměstnanců 6

3.2. Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogi
čtí
pracovní
ci

Funkce Úvazek Stupeň
vzdělání

Aprobace

1 Ředitelka
Mgr. Dušana Mužíková

1,0 VŠ Speciální pedagog I.stupeň ZŠ

1 Učitelka ZŠ
Mgr. Hana Svítková

0,07 VŠ I. stupeň ZŠ

1 Učitel ZŠ
David Kristek

0,3 SŠ neaprobován

1 Vychovatel ŠD
David Kristek

0,7 SŚ neaprobován

1 Učitelka MŠ
Bc. Kateřina Baštánová

1,0 VŠ Speciální  pedagog pro MŠ

1 Učitelka MŠ
Eva Cifrová

1,0 SŠ Pedagog MŠ

1 Učitelka ZŠ,Mgr.
Gabriela Randýsková

0,95 VŠ I.stupeň ZŠ

1 Učitelka ZŠ,Mgr.
Nela Ondroušková

1,0 VŠ I.stupeň ZŠ

1 Vychovatelka ŠD,Mgr.
Nela Ondroušková

0,63 VŠ I.stupeň ZŠ

1 Učitelka MŠ
Lucie Němá

1,0 SŠ Pedagog pro MŠ

1 Učitelka ZŠ
Věra Mazanová

1,0 VŠ Speciální  pedagog - Učitelství pro mládež
vyžadující zvláštní péči

1 Učitelka MŠ,
Marie Burnett-Jones

1,0 SŠ Pedagog pro MŠ
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1 Učitel ZŠ
Mgr.Petr Macháň

0,73 VŠ Učitelství tělesné výchovy a sportu

1 Vychovatel ŠD
Mgr.Petr Macháň

0,53 VŠ Učitelství tělesné výchovy a sportu

1 Asistent ZŠ
Tomáš Slepánek, DiS.

0,75 DiS Vyšší odborné - vychovatelství

1 Vychovatel ŠD
Tomáš Slepánek, DiS.

0,03 DiS Vyšší odborné - vychovatelství

1 Učitelka ZŠ
Petra Kalusková, DiS.

0,91 DiS Vyšší odborná podnikatelská

1 Vychovatelka ŠD
Petra Kalusková, DiS.

0,26 DiS Vyšší odborná podnikatelská

Komentář: Vychovatel ŠD učí v souběžném pracovním poměru jako učitel ZŠ.

3.3. Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní
pracovní
ci

Funkce Úvazek Stupeň
vzdělání

1 Vedoucí ŠJ
Eva Lukášová

0,4 VŠ

1 Hlavní  kuchařka
Jana Vinklárková

1,0 SOU

1 Kuchařka
Taťána Helísková

1,0 SOU

1 Výdej stravy
Jana Vinklárková

0,19 SOU

1 Výdej stravy
Taťána Helísková

0,06 SOU

1 Domovník
Petra Janíčková

0,63 SŚ

1 Účetní
Lenka Hrušková

0,5 VŚ

1 Domovník
Jana Bagarová

0,63 SOU

3.4. Metodická sdružení
Metodická sdružení vzhledem malému počtu pedagogů na naší škole nemáme. V rámci pedagogických porad
se scházíme 1x týdně a domlouváme se na mezipředmětovém propojení výchovně vzdělávacího procesu,
vzájemně se informujeme a předáváme si zkušenosti i novinky.
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy

V tomto školním roce na naší škole zápis k povinné školní docházce proběhl 7.4.2022 a do mateřské školy
dne 19.5.2022.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

5.1.1. Přehled o prospěchu

1. POLOLETÍ

Třída

Počet žáků Prospěch Absence

celkem chlapc
i

dívky vyzna
menán

í

prospě
li

nepros
pěli

Ø
známk

a

celkem omluv
ená

neoml
uvená

I. 19 7 12 19 0 0 1,00 193 193 0

II. 18 9 9 18 0 0 1,00 231 231 0

III. 20 11 9 20 0 0 1,00 196 196 0

IV. 16 7 9 16 0 0 1,13 138 138 0

V. 13 8 5 9 4 0 1,37 121 121 0

2. POLOLETÍ

Třída

Počet žáků Prospěch Absence

celkem chlapc
i

dívky vyzna
menán

í

prospě
li

nepros
pěli

Ø
známk

a

celkem omluv
ená

neoml
uvená

I. 20 8 12 19 0 0 1,00 210 210 0

II. 19 10 9 18 0 0 1,00 254 254 0

III. 20 11 9 20 0 0 1,00 228 228 0

IV. 17 7 10 16 0 0 1,18 110 110 0

V. 13 8 5 9 3 1 1,42 102 102 0

V letošním školním roce i nadále pokračujeme ve slovním hodnocení žáků. Přikláníme se k němu z těchto
důvodů:

● Osobnostní a vzdělávací cíle každého dítěte stanovujeme dle jeho možností a schopností. Na tomto
základě poté hodnotíme především zlepšení, pokrok a snahu každého dítěte individuálně.

● Děti jsou průběžně hodnoceny v sešitě, přímo na testovém papíře či pracovním listu, kde bývá
vyžadován občas podpis rodiče.

● Výstupové hodnocení s rodiči a dětmi dáváme zpravidla jedenkrát za čtvrtletí. Je kombinací psaného
slovního hodnocení a známek.

● V pololetí a na konci roku děti provádí sebehodnocení ze všech předmětů a jejich dílčích částí, které je
základem pro závěrečné hodnocení na konci roku a podkladem pro osobní rodičovské schůzky.
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● Pokud nám to situace dovolí, chceme pokračovat v individuálních osobních rodičovských schůzkách
učitel-rodič-dítě (1x za čtvrt roku). Při těchto setkáních Vám chceme ukázat metodiku, jak s dětmi
procvičovat a pracovat doma.

V 2. pololetí jsme používali kombinované hodnocení, tzn. známky i slovní.

Hlavní předměty jsou hodnoceny takto U dílčí částí předmětů hodnotíme slovy jako

jsi výborný = 1 daří se ti
jsi šikovný
orientuješ se
seznamuješ se
máš zájem
zvládáš a podobná slova motivující ke zlepšení

občas chybuješ = 2

často chybuješ = 3

zvládáš s pomocí = 4

nezvládáš = 5

Bližší informace o hodnocení viz příloha Kritéria hodnocení při výchovně-vzdělávacích činnostech.

5.1.2. Přehled chování

1. POLOLETÍ

Třída

Pochvaly a jiná
ocenění Kázeňská opatření

pochvala
TU

pochvala
ŘS

napomenu
tí TU

důtka TU důtka ŘŠ 2 z
chování

3 z
chování

I. 19 18 0 0 0 0 0

II. 18 18 0 0 0 0 0

III. 20 18 0 0 0 0 0

IV. 16 16 0 0 0 0 0

V. 13 13 0 0 0 0 0

2. POLOLETÍ

Třída

Pochvaly a jiná
ocenění Kázeňská opatření

pochvala
TU

pochvala
ŘS

napomenu
tí TU

důtka TU důtka ŘŠ 2 z
chování

3 z
chování

I. 20 20 0 0 0 0 0

II. 19 18 0 0 0 0 0

III. 20 20 0 0 0 0 0
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IV. 17 16 0 0 0 0 0

V. 13 13 0 0 0 0 0

K hlavním cílům školy patří mravní a etická výchova, skrze kterou prevenujeme a řešíme jakékoliv kázeňské
problém a naopak vyzdvihujeme a chválíme kladné projevy a chování žáků. Bližší informace viz příloha
Kritéria hodnocení při výchovně-vzdělávacích činnostech.

5.2. Testování žáků
Škola pravidelně ověřuje kvalitu srovnáváním písemných prověrek žáků z okolních ZŠ a pravidelně ověřujeme
výsledky našich bývalých žáků na 2. stupni.

Žáci 5. ročníku se účastnili celostátního srovnávacího testu pro žáky 5. tříd.

5.3. Účast žáků v soutěžích
Umístění v jednotlivých soutěžích, závodech a olympiádách:

Název soutěže Jméno účastníka Umístění

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů
(listopad 2021, Skalička)

Jakub Palička 1. místo (kaštany)

Jonáš Palička 1. místo (kaštany)

Leona Galková 3. místo (kaštany)

Michal Pala 1. místo (žaludy)

Jonáš Palička 1. místo (žaludy)

Oblastní přebor škol v obřím
slalomu (10.2.2022, Potštát)

Hynek Dluhoš 15. místo (ktg. 4.-5. tříd)

Boris Kotulek 8. místo (ktg. 2.-3. třída)

Josef Lipka 18. místo (ktg. 4.-5. třída)

Slavíci z Přerova (15.11.2021,
Přerov)

Anna Plačková 1. místo (ktg. A1, 1.-3. třída)

Anežka Macháňová 2. místo (ktg. A1, 1.-3. třída)

Adéla Krasňáková bronzové pásmo ktg. A1

Marie Rýparová bronzové pásmo ktg. A2
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(DVPP) a ostatních pracovníků školy

Jméno účastníka Název vzdělávací akce Upřesnění

Mgr. Petr Macháň skandinávská pedagogika týdenní pobytová stáž ve
Švédsku, 23.-30.10.2021

Mgr. Nela Ondroušková skandinávská pedagogika týdenní pobytová stáž ve
Švédsku, 23.-30.10.2021

Mgr. Hana Svítková online školení MPP listopad 2021

všichni zaměstnanci školení BOZP 20.4.2022

6.1. Institucionální vzdělávání

Studium Pracovník Termín
studia

Instituce
(VŠ/zařízení
pro další
vzdělávání)

Název akce Financování

1.1 Studium
ke splnění
kvalifikační
ch
předpoklad
ů

a) Studium
v oblasti
pedagogický
ch vědy

David Kristek Od září
2014-2021

Ped. Fakulta
v Olomouci

Spec ped. I.
stupeň

Petra
Kalusková

Od září
2020-2025

Humanum –
Varšavská
univerzita

Spec. ped.

b) Studium
pedagogiky

c) Studium
pro asistenta
pedagoga

d) Studium
pro ředitele
škol

e) Studium
k rozšíření
odborné
kvalifikace

1.2 Studium
ke splnění
dalších
kvalifikační
ch
předpoklad
ů

a) Studium
pro vedoucí
pedagogické
pracovníky

b) Studium
pro
výchovné
poradce
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c)
Specializova
ná činnost –
koordinace
v oblasti
informačních
a
komunikační
ch
technologií

d)
Specializova
ná činnost –
tvorba a
následná
koordinace
školních
vzdělávacích
programů

e)
Specializova
ná činnost –
prevence
sociálně
patologickýc
h jevů

Mgr. Hana
Svítková

listopad online Setkání ŠMP bezplatně

f)
Specializova
ná činnost –
specializova
ná činnost

g)
Specializova
ná činnost –
specializova
ná činnost
v oblasti
enviromentál
ní výchovy

1.3 Studium
k prohlubov
ání odborné
kvalifikace

6.2. Samostudium
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách

● Škola se prezentuje na webových stránkách školy skolaskalicka.cz a v místním tištěném Zpravodaji.
● Žáci podporují svým vystoupením akce pořádané obcí nebo Domovem Větrný mlýn (Vítání občánků,

Vítání léta aj.).
● Své pokroky v umělecké oblasti (zpěv, tanec, hry na hudební nástroje) představují děti na společných

třídních setkáních, kde jsou přítomni děti, učitelé i rodiče.
● 16.12.2021 proběhl Vánoční minikoncert pro rodiče před budovou školy, celý průběh byl vysílán i online

pro děti a rodiče, kteří byli nepřítomní.

7.2. Spolupráce školy a dalších významných subjektů

Škola dlouhodobě spolupracuje s:
● obec Skalička
● Místní knihovna Skalička
● TJ Sokol Skalička
● SDH Skalička
● Spolky (včelaři, myslivci)
● Domov „Větrný mlýn”

7.3. Významné akce školy
Některé výchovně vzdělávací akce se konaly prostřednictvím online výuky, formou besed a výchovně
vzdělávacích zpráviček pro žáky:

● zdravá výživa - nakládání zelí
● divadlo o sv. Václavovi
● oslava státního svátku 28. října
● lesní pedagogika - výprava do Skály
● Zamykání lesa – odevzdání nasbíraných podzimních plodů sv. Martinovi – společně z MŠ
● oslava St. Valentýn – láska přátelská
● oslava „Den stromů“
● oslava „Den Země“
● oslava MDD
● pískování
● pasování “páťáků na šesťáky”
● vycházka do Nihlovského lesa
● „Pasování prvňáků na čtenáře”
● návštěva místní knihovny

Tvořivé dny
● zdravá výživa – nakládání zelí
● pomocné a brigádní práce (s rodiči) při rekonstrukci školní zahrady

Sportovní akce
● cyklovýlety (Ústí, Hustopeče)
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● lyžařský zájezd s pobytem na Mezivodí
● sportovně taneční dopoledne ve škole
● sportování ve sněhu – krasobruslení, sáňkování a bobování, sněžné stavby, otužování a přirozený

pohyb venku

Akce k prevenci sociálně patologických jevů
● Probíhají během celého školního roku – pásmo prožitkové pedagogiky (jak se chovat v autobuse, ve

škole, v přírodě, apod.) – na modelových situacích si děti zkouší praktické ukázky. Formou divadelních
představení (nacvičují učitelé) jsou dětem předkládány jak špatné, tak dobré příklady chování ve
společnosti (např. “Jak nezačít kouřit”, “Jak si počínat na internetu a sociálních sítích”).

Akce k environmentální výchově
● nakládání zelí (zdroj vitamínu C v zimě) – 20 kg pro ZŠ a MŠ
● využití kontejneru na bioodpad
● třídění odpadu – papír, plast, bioodpad
● výroba krmítek – krmíme ptáčky v zimě
● Sbírání podzimních plodů pro zvířata v Obůrce
● zimní krmení zvěře a ptáků
● oslava Dne stromů, Den Země – při online výuce
● Zamykání lesa
● Vítání léta – studánky, potoky, řeka Bečva
● přírodovědné soustředění 3., 4. třídy na Santově
● přírodovědné soustředění 2. třídy třídy na Americe
● environmentální soustředění 1.-5. v RS Archa Rajnochovice

Ve školním roce 2020/2021 probíhala online výuka, a to jen v některých třídách dle aktuální epidemiologické
situace.
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8. Spolupráce s dalšími organizacemi
Činnost školy je výrazně propojena s životem obce i regionu, ve které žijeme. Pořádanými akcemi
udržujeme staré zvyky a současně reagujeme na současné dění.
Snažíme se v dětech vypěstovat pocit sounáležitosti ve vztahu k obci a  k lidem, s nimiž se setkávají, žijí a
pracují.

Významným partnerem školy jsou zákonní zástupci.
Informativní schůzky s rodiči probíhaly jak online, tak i formou prezentace výuky dětí a osobním kontaktem
dítě-učitel-rodič.

Zřizovatelem školy je Obec Skalička. Zastupitelstvo obce včetně starostky mají zájem o chod školy a jsou
vstřícní k požadavkům příspěvkové organizace.

8.1. Školská rada
8.2. Údaje o Školské radě

Datum zřízení 1.9.2005

Počet členů školské rady 3

Kontakt Osobně, telefonicky, mailem

● Dne 15.9.2021 proběhly volby do Školské rady.
● Volební období školské rady je od 15.9.2021 do 15.9.2024.
● Jednání byla svolávána dle ustanovení školského zákona.
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9. Materiálně technické zabezpečení

Každým rokem se obnovují skříňky na pomůcky, dokupují se lavice a židle, modernizují se pomůcky.

Rekonstrukce školní zahrady
V letošním roce byla valná část financí směrována na rekonstrukci školní zahrady. V červnu 2020 škola
obdržela rozhodnutí o úspěšném poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve
formě dotace ve výši 498 363,50,- Kč, tj. 85,00 % ze základu pro stanovení podpory ve výši 586 310,00,- Kč.

Cílem projektu je úprava školní zahrady do podoby tzv. přírodní zahrady. Nová zahrada vhodně doplní
environmentální zaměření školy a umožní propojení vzdělávání předškolních dětí uvnitř MŠ i ZŠ se
vzděláváním na rozsáhlé školní zahradě. Záměrem je přesunout výrazně větší počet spontánních i řízených
vzdělávacích aktivit do venkovního prostředí. Realizace bude spočívat ve vybudování řady prvků a výsadby
zeleně na zahradě školy.

Realizace projektu má zvýšit také biodiverzitu území (skalka, balvany, jezírko a vlhké biotopy, bobulovité keře
a divoká zákoutí atp.). Zahrada již nebude zalévána pitnou vodou, ale vodou dešťovou. Posekaná tráva se
nově zužitkuje přímo na pozemku, nebude se odvážet (nevzniknou emise, místo bude obohaceno o živiny z
tlení).

Na realizaci se významně podíleli rodiče, a to jak fyzickou pomocí na několika uspořádaných brigádách, tak
finančně nebo materiálně. Celá akce bude realizována do 31.10.2022.

19/21



10. Další součásti školy
10.1. Školní družina

Činnost školní družiny spočívá v zabezpečení kvalitní zájmové činnosti, aktivního i pasivního odpočinku a
rekreace žáků. Snahou je zajistit prostředí  zábavné, estetické, hlavně bezpečné a prostředí mravní výchovy.
Školní družinu ve školním roce 2021/22 navštěvovali žáci 1. 2., 3., 4. a 5. třídy a skladba činností byla
zaměřena na jejich věk. Celý rok se věnovali rozvíjení dětské osobnosti formou různých aktivit a pokud počasí
jen trochu dovolilo, trávili většinu času venku na hřišti, v parku a na školní zahradě. V zimních měsících měli
možnost rozvíjet vlastní fantazii při kresbě, malbě, vytváření různých výrobků nebo při dramatickém ztvárnění
některých dětských představ.

V rámci ŠD probíhá i kroužek kytary.

10.2. Mateřská škola
Viz příloha.

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí

Česká školní inspekce v letošním školním roce na naší škole neproběhla.

12. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2020/21

Viz příloha.

Ve Skaličce dne 15.9.2022

….....................................................
vypracovala Mgr. Dušana Mužíková

20/21



Základní a mateřská škola Skalička, okres Přerov, p.o.
předseda školské rady Mgr. Petr Macháň
Skalička 109
753 52  Skalička

Věc: Schválení výroční zprávy školy

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy (příspěvkové organizace) za školní rok 2020/2021.

Přílohy:
1. Kritéria hodnocení při výchovně-vzdělávacích činnostech
2. Mateřská škola
3. Hospodaření se státními penězi

Na vědomí:
● Zřizovatel – Obec Skalička
● Veřejná vývěska obecního úřadu

Ve Skaličce, dne 15.9.2022 …....................................................
Petr Macháň - předseda ŠR

….....................................................
Zbyněk Andrys - zástupce rodičů

….....................................................
Zbyněk Kamas - zástupce zřizovatele
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