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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

ve školním roce 2017/2018 

 

1. Základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov 

Sídlo: Hrabenov 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO školy: 70992908 

Zřizovatel: OÚ Ruda nad Moravou 
IČO zřizovatele: 00303313 

ředitel školy: Mgr. Hana Hofschneiderová 

telefon: 583236079 

e-mail: zshrabenov@seznam.cz 

WWW: www.zshrabenov.cz 

 

součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní jídelna – výdejna, školní družina 

školská rada: předsedkyně Mgr. Bc. Alena Kubíčková (zástupce ped. pracovníků), členové - Dr. 

Ing. Vladimír Skoumal (zástupce zřizovatele), František Nedvěd (zástupce rodičů) 

Charakteristika: 

Škola je umístěna ve dvou budovách. V menší budově se nachází MŠ a ŠJ, ve větší budově se nachází ZŠ, 

ŠD, a ŠJ - výdejna. Druhá třída MŠ nebyla v tomto školním roce otevřená. 

V přízemí budovy ZŠ se nachází školní jídelna – výdejna, školní družina, multifunkční učebna, která je 

využívána pro sportovní hry dětí, na pořádání besídek apod., jídelna, výdejna stravy s kuchyňkou, úklidová 

místnost, a umývárna a WC pro potřeby MŠ a šatna 1. ročníku ZŠ. V prvním mezipatře se nachází šatna pro 
2. - 5. ročník ZŠ. V prvním patře je sborovna a dvě třídy. V druhém mezipatře je WC pro chlapce a dívky. V 

podkroví je počítačová a audiovizuální učebna, WC pro zaměstnance a ředitelna. Také se v tomto prostoru 

nachází dvě půdy. 

V budově MŠ se nachází školní kuchyně se sociálním zázemím pro kuchařku, šatna MŠ, herna MŠ, která 

slouží zároveň   jako   ložnice   v době   určené    pro    spaní    dětí,    umývárna    a    WC  pro  děti, WC pro 
zaměstnance, sklady pro ŠJ, kotelna. 

Obě budovy jsou umístěny ve společném areálu ve středu obce. Před školou je travnatá plocha, která je 

určena pro pobyt dětí a žáků venku (tento prostor využívá ZŠ, ŠD i MŠ). Toto místo slouží také jako místo 
setkávání pro rodiče a prarodiče. Je vhodné k posezení a pořádání mimoškolních aktivit. Pro hry dětí a žáků 

venku slouží také dětské hřiště za školou (pískoviště, skluzavkou, kolotoč a dalšími herní prvky). Škola v 
tomto školním roce získala dotace na rozšíření dětského hřiště, proto v průběhu letních prázdnin započaly 

práce související s instalací nových herních prvků. Je zde také malý školní pozemek, který využívají děti ZŠ i 

MŠ pro pěstitelské práce nebo polytechnickou výuku. 

V blízkosti školy se nachází tři antuková volejbalová hřiště (areál TJ Sokol Hrabenov), jedno bývalé škvárové 

fotbalové hřiště (nyní areál SDH Hrabenov), nedaleko školy se nachází i velká tělocvična. Tato sportoviště 

mailto:zshrabenov@seznam.cz
http://www.zshrabenov.cz/
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jsou majetkem OÚ Ruda nad Moravou a jsou spravovány místními organizacemi TJ Sokol Hrabenov a SDH 

Hrabenov a s jejich souhlasem jsou využívána při výuce a pro volnočasové aktivity dětí MŠ a žáků ZŠ. 

Okolí Hrabenova (kopcovitý terén, lesy a louky) láká k častým výletům, vycházkám a výuce v přírodě. 

V blízkosti školy se nachází místní Kulturní dům a místní knihovna. 
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 

Základní škola v letošním školním roce poskytovala základní vzdělávání v 1. - 5. ročníku podle Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro děti“. 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání „Rok v mateřské škole“. 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků základní školy podle Školního vzdělávacího programu 

pro zájmové vzdělávání. 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a v rámci vedlejší 

hospodářské činnosti také pro cizí strávníky. Dále připravuje svačiny pro žáky základní školy. 

Školní jídelna – výdejna umožňuje stravování dětem MŠ, žákům ZŠ a zaměstnancům školy. 

 

Základní škola byla ve školním roce 2017/2018 organizována jako dvoutřídní s pěti postupnými ročníky. 

V I. třídě byly ročníky 1. a 2. Ve II. třídě byly ročníky 3., 4. a 5. Vzdělávalo se zde 34 žáků. 

 

TŘÍDA ROČNÍK DÍVKY CHLAPCI CELKEM ŽÁKŮ 

I. 
1. 2 3 5 
2. 6 6 12 

 
II. 

3. 0 3 3 
4. 5 4 9 
5. 4 1 5 

CELKEM ŽÁKŮ 17 17 34 

 

Školní družinu v letošním roce navštěvovalo 25 žáků (z toho 12 dívek). 

Ve školní jídelně se stravovalo v tomto školním roce 34 žáků ZŠ, 24 dětí MŠ, 10 zaměstnanců a 7 cizích 

strávníků. 

Mateřskou školu navštěvovalo 24 dětí (z toho 13 dívek). 

 

Pro zpestření výuky, získání informací v oblasti kultury a rozšíření všeobecného přehledu žáci 

navštěvovali dle místních nabídek divadelní či filmová představení, výstavy, kulturně vzdělávací pořady v 

Šumperku a okolí, zejména pořady připravované Vilou Doris v Šumperku s ekologickým nebo výtvarným 

zaměřením. 

Žáci 2. a 3. ročníku (15) absolvovali povinnou výuku plavání na krytém bazénu v Zábřeze, této výuky se 

dle zájmu účastnili také někteří žáci ostatních ročníků (7) a některé děti MŠ (13). Děti MŠ (7) a žáci ZŠ (10) také 
strávili 5 dní ve skiareálu v Hraběšicích, kde se učili správné technice lyžování. 

Pořádali jsme také společné akce pro rodiče a děti přímo ve škole. (Poznámka: Podrobně je seznam 
všech školních a mimoškolních akcí uveden v kapitole 8.) 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

 Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 

 

Mgr. Hana Hofschneiderová – ředitelka školy, vyučovala ve II. třídě AJ, VV a ICT 
– celkem 10 vyučovacích hodin (úvazek 1,00). 
Mgr. Bc. Alena Kubíčková – třídní učitelka v I. třídě (1., 2. roč.), kde vyučovala JČ, MA, TV, HV, PRV, PČ, VV; ve II. 

třídě (3., 4., 5. roč.), kde vyučovala HV – celkem 22 hodin (úvazek 1,00). 

Mgr. Jitka Taklová – třídní učitelka ve II. třídě (3., 4., 5. roč.), kde vyučovala JČ, MA, VL, PRV, PŘ, PČ, TV – celkem 
22 vyučovacích hodin (úvazek 1,00). 

Milena Fojtíková – školní asistent ZŠ (OP VVV) úv. 0,50 (do 30. 10. 2017) 
Tereza Gronychová – asistent pedagoga (úv. 0,5)  

 

 Pedagogičtí pracovníci MŠ: 

 

Martina Víšková – vedoucí učitelka (úv. 1,00) 

Pavlína Hánová – učitelka (úvazek 1,00) 
Milena Fojtíková – školní asistent MŠ (OP VVV) úv. 0,50 (do 30. 10. 2017) 

 

 Pedagogičtí pracovníci ŠD: 

 

Mgr. Veronika Juránková – vychovatelka na RD 

Tereza Gronychová – vychovatelka (úv. 0,717) 
 

 Pracovníci ŠJ: 

 

Pavlína Hánová – vedoucí ŠJ (úv. 0,25) 

Dana Unzeitigová – kuchařka, pracovnice provozu (úv. 1,00) 
 

 Ostatní provozní zaměstnanci: 

 

Jana Mazáková – školnice ZŠ, pracovnice provozu (úv. 0,85) 
Markéta Tichá – školnice MŠ, pracovnice provozu (úv. 1,00) do 15. 6. 2018 
Markéta Janků – školnice MŠ, pracovnice provozu (úv. 1,00) od 1. 6. 2018 

 

4. Přijímací řízení 
 

Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se zúčastnilo 12 žáků (z toho 7 dívek), z toho byly 2 

odklady povinné školní docházky. První ročník tak bude ve školním roce 2018/2019 navštěvovat 
celkem 10 žáků. 
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1. Výsledky vzdělávání 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem

Počet žáků 5 12 3 9 5 34

Omluvená 243 314 189 513 291 1550

Průměr na žáka 48,60 26,17 63,00 57,00 58,20 50,59

Neomluvená 0 0 0 0 0 0

Velmi dobré 5 12 3 9 5 34

Uspokojivé 0 0 0 0 0 0

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 0

Prospěl s vyznamenáním 5 11 3 6 5 30

Prospěl 0 1 0 3 0 4

Neprospěl 0 0 0 0 0 0

Nehodnocen 0 0 0 0 0 0

Pochvala 0 0 0 0 0 0

Důtka třídního učitele 0 0 0 0 0 0

Důtka ředitele školy 0 0 0 0 0 0

1. pololetí školního roku 2016/2017

Absence

Chování

Celkový prospěch

Výchovná opatření

 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem

Počet žáků 5 12 3 9 5 34

Omluvená 148 518 296 416 444 169

Průměr na žáka 29,60 43,17 98,67 46,22 88,80 61,29

Neomluvená 0 0 0 0 0 0

Velmi dobré 5 12 3 9 5 34

Uspokojivé 0 0 0 0 0 0

Neuspokojivé 0 0 0 0 0 0

Prospěl s vyznamenáním 5 10 3 6 5 29

Prospěl 0 2 0 3 0 5

Neprospěl 0 1 0 0 0 1

Nehodnocen 0 0 0 0 0 0

Pochvala 0 0 0 0 0 0

Důtka třídního učitele 0 0 0 0 0 0

Důtka ředitele školy 0 1 0 0 0 1

Do dalšího ročníku postupují 5 12 3 9 5 34

2. pololetí školního roku 2016/2017

Absence

Chování

Celkový prospěch

Výchovná opatření

 
 

2. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Všichni pedagogičtí zaměstnanci soustavně mapují a vyhodnocují situaci ve škole. Škola má 

vypracovaný plán prevence, který je ve spolupráci s preventistou školy naplňován a pravidelně 
aktualizován. Našim cílem je předcházet vzniku sociálně patologických jevů ve škole. Pokoušíme se 
vytvářet zdravou školu, s přívětivým sociálním klimatem. 
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V uplynulém školním roce se na škole nevyskytly žádné závažné sociálně patologické jevy. Drobné 

prohřešky proti školnímu řádu byly řešeny na místě, popř. ve spolupráci se zákonnými zástupci. Ve 
většině případů došlo k nápravě. V jednom případě bylo ve 2. pololetí přistoupeno k udělení důtky 
ředitele školy. Důvod udělení kázeňského opatření byl podrobně diskutován s rodiči žáka. 

 
3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Absolvovaná školení, studium a semináře: 
 
Mgr. Hana Hofschneiderová - ředitelka školy, učitelka ZŠ 

- Aktuální změny v právních předpisech (2x) 
- GDPR – nařízení o ochraně osobních údajů 
- Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách 
- Nové datové schránky a jak s nimi zacházet, vyhláška o spisové službě a novela archivního 

zákona ve školství 
 
Mgr. Bc. Alena Kubíčková 

- Matematická gramotnost ve 21. S toletí (OP VVV) 
- Matematická gramotnost a pregramotnost pro 1. st. ZŠ (OP VVV) 
- Studium pro výchovné poradce 

 
Bc. Martina Víšková – vedoucí učitelka MŠ 

- Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (OP VVV) 
- Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ (OP VVV) 

 
Pavlína Hánová – učitelka MŠ 

- Matematická pregramotnost – základy matematiky v MŠ 
 
Tereza Gronychová – vychovatelka ŠD 

- Seminář predagogických pracovníků ŠD a ŠK 
 
Pavlína Hánová – vedoucí ŠJ 

- Hygienické minimum 
 

Dana Unzeitigová – kuchařka 
- Hygienické minimum 
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4. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Datum Akce, projekty, schůzky rodičů (kde-co-návaznost na ŠVP) Účastníci 

9-11/2017 Plavání ZŠ, MŠ 

21/09/2017 Divadelní představení – Pantomima ZŠ, MŠ 

27/09/2017 Co mám dělat, když…? (projektové vyučování) ZŠ 

10/10/2017 Dopravní hřiště ZŠ 

10/2017 Sběr papíru ZŠ, MŠ 

22/10/2017 Divadelní představení MŠ 

24/10/2018 Muzeum Šumperk MŠ 

21/11/2017 Divadelní představení I. tř. ZŠ, MŠ 

27/11/2017 Návštěva knihovny MŠ 

24/11/2017 Planeta Země 3000 ZŠ 

30/11/2017 Otevřené vyučování ZŠ 

05/12/2017 Focení vánočních sad ZŠ, MŠ 

06/12/2017 Svatý Mikuláš ve škole ZŠ, MŠ 

07/12/2017 Vánoční tvoření a besídka ZŠ 

19/12/2017 Vánoční besídka MŠ 

12.-16.2.2018 Barevný týden ZŠ, MŠ 

19.-23.2.2018 Lyžování v Hraběšicích ZŠ, MŠ 

02/03/2018 Veselé zoubky – projektové vyučování I. tř. ZŠ 

04/04/2018 Divadelní představení 1.-3.roč.ZŠ, MŠ 

05/04/2018 Zápis do 1. roč. ZŠ ZŠ 

18/04/2018 Cvičný poplach, návštěva SDH Ruda nad Moravou ZŠ, MŠ 

20/04/2018 Den otevřených dveří  ZŠ 

20/04/2018 Den Země ZŠ, MŠ 

24/04/2018 Dopravní hřiště Mohelnice II.tř.ZŠ 

25/04/2018 Přehlídka trofejí (myslivci) ZŠ, MŠ 

27/04/2018 Čarodějnice a čarodějové MŠ 

02/05/2018 Silly Bear (anglické divadlo) II.tř. ZŠ 

19/05/2018 Den Regionu  ZŠ 

21.-25.5.2018 Olympiáda + dopravní týden MŠ 

22/05/2018 Schůzka pro rodiče budoucích prvňácků MŠ 

24/05/2018 Besídka ke Dni matek ZŠ, MŠ 

26/05/2018 Vystoupení dětí a žáků – družba Kanianka ZŠ, MŠ 

01/06/2018 Výlet Bouzov MŠ 

04/06/2018 Focení třídních kolektivů ZŠ, MŠ 

07/06/2018 Zahradní slavnost ZŠ, MŠ 

15/06/2018 Spaní v MŠ MŠ 

18/06/2018 Pozvi kamaráda ZŠ 

20/06/2018 Poznej okolí – výlet Kostelíček ZŠ 

Průběžně Tvoření v paní Gieslovou MŠ 

Průběžně Klubík – seznamovací kroužek pro děti, které nastoupí do MŠ MŠ 

Průběžně Cvičení na míčích MŠ 

Průběžně Sběr pomerančové a citronové kůry MŠ, ZŠ 

Průběžně Mléko do škol ZŠ 

Průběžně Ovoce do školy ZŠ 

Akce MŠ jsou uvedeny v dokumentu Evaluace MŠ – školní rok 2017/2018 

 
5. Výsledky inspekční činnosti 

 
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla na škole inspekční činnost. 
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6. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Ředitelka školy pravidelně na konci každého čtvrtletí předkládá zřizovateli (kterým je Obecní úřad 

Ruda nad Moravou) výsledky hospodaření. Vydává roční rozbor hospodaření jako samostatný 
dokument. Stručný přehled hospodaření: 

 

Příspěvky na rok 2017 
1) příspěvek na provoz – OÚ Ruda nad Moravou 580.000,- 
2) příspěvek na přímé výdaje – KÚ Olomouc 3.786.250,- 
3) OP VVV 513.874,- 
Celkem příspěvky škole 4.880.124,- 

       

 
Výsledky hospodaření 2017 

 

Příspěvky 
zřizovatele OÚ Ruda 

nad Mor.  
+ další příjmy  

(od žáků, stravné, 
školné, sběr, dary, 

...) 

Příspěvky na 
přímé výdaje 
KÚ Olomouc 

Vedlejší 
hospodářská 

činnost 

Výnosy celkem 1.095.908,00 3.928.782,00 117.540,00 
Náklady celkem 1.075.960,09 3.928.782,00 111.296,21 
Zisk + (ztráta -) 19.947,91 0,- 6.243,79 

Hospodářský 
výsledek 

26.191,70 

 
Hospodářský výsledek byl rozdělen do rezervního fondu ve výši 25.000,70 Kč a do fondu odměn ve 
výši 1.191,00 Kč. 
 

7. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Škola byla ve školním roce 2017/2018 zapojena jako každoročně do programu Školní mléko, kdy 

mohli žáci přímo ve škole odebírat státem dotované mléko a mléčné výrobky (dodává firma MK Fruit).  
Každý žák v rámci programu Ovoce do škol 2 x měsíčně obdržel balíček s čerstvým ovocem nebo 

zeleninou (dodává firma MK Fruit).  
Žáci se opět účastnili projektu Recyklohraní, který je zaměřen na ekologii - zejména  

na třídění odpadů. Ve škole je kontejner na drobné elektrozařízení, na baterie, dále žáci třídili papír, 
kartónové obaly od nápojů, plasty a plnili úkoly, které byly zveřejňovány na webových stránkách 
projektu www.recyklohrani.cz.  

Žáci 5. ročníku se zapojili do projektu „Hravě žij zdravě“ a vyplňovali přes internet dotazník 
ohledně vlastní životosprávy a stravovacích návyků a plnili další úkoly.  

 
8. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Žáci základní i mateřské školy se účastnili kurzů, které organizovala Komunitní škola Hrabenov. 

Úspěšně pracovali v kroužku angličtiny, zdokonalovali si řeč v Logohrátkách, nebo se učili hře na 
hudební nástroje.  

 
 
 

http://www.recyklohrani.cz/
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9. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 

Škola realizovala projekt zjednodušeného financování OP VVV, tzv. Šablony, ze kterého v roce 
2017 čerpala 404.902,- Kč. Z těchto finančních prostředků byl ve školním roce 2017/2018 financován 
školní asistent v MŠ a ZŠ, dále další vzdělávání pedagogických pracovníků.   
Z peněz zřizovatele byla opravena podlaha v II. tř. ZŠ.  

Dále obec, jakožto zřizovatel školy, získala dotaci na projekt „Odborné učebny pro výuku PČ na ZŠ 
a pro mimoškolní výuku“ ve výši 4.247.337,06 Kč. 

Škola získala dotaci na projekt „Multimediální učebna pro ZŠ Hrabenov“ ve výši 1.232.739 Kč. 
Dále škola získala pro následující dva školní roky (2018 – 2020) z prostředků OPVVV Výzva 

Šablony II 869 074,- Kč na financování školního asistenta, Klubu zábavné logiky a deskových her, nebo 
DVPP. 

 
 

10. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Ve škole nepůsobí odborová organizace ani jiná organizace zaměstnavatelů. Při plnění úkolů ve 

vzdělávání spolupracujeme zejména s místní organizací TJ Sokol Hrabenov, Komunitní školou 
Hrabenov, dobrovolným sdružení hasičů, místní knihovnou v Hrabenově, knihovnou Sever 
v Šumperku, Vilou Doris v Šumperku, spádovou základní školou v Rudě nad Moravou a dalšími 
partnery. 
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11. Evaluace MŠ 

 
Viz příloha č. 1. 
 
 

V Hrabenově dne: 31. 8. 2018   Zpracovala ředitelka ZŠ a MŠ Hrabenov  
        Mgr. Hana Hofschneiderová 
 
 
Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2018  
        


