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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 

 

Část I. 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, 

okres Opava, příspěvková organizace 
 

Adresa školy: 

 

 

747 63  Hrabyně 70 
IČ školy:  

75026821 
Telefonní kontakt: 

 
 

553775154 
Adresa pro dálkový přístup: 

 
 

zs@hrabyne.cz 
Webové stránky školy: 

 
 

www.hrabyne-skola.cz 
Zřizovatel školy: 

 
 

Obec Hrabyně 
Ředitel školy: 

 
 

Mgr.Jiřina Klimšová 
Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

 

Zástupce ředitele školy: 

 

 

Monika Halfarová 
Výchovný poradce: 

 

 

Školní speciální pedagog: 

 

 

Školní psycholog: 

 

 

Vedoucí učitelka mateřské školy: 

 

 

Dagmar Přenosilová 
Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 
 

Mgr.Jana Kašná 
Složení školské rady: 

 

 

 

 

3členná(1 zást.rodičů, 1zást. pedag., 

               1 zást. zastupitel obce) 

Charakteristika školy: 

 

 

                                                               

Součásti školy: 

Mateřská škola         IZO: 107 628341 

Základní škola          IZO: 102 420 947 

 



 Školní družina            IZO: 120 004 062 

Výdejna stravy MŠ    IZO: 102 944 300 

Výdejna stravy ZŠ     IZO: 120 004 071 

 

 

 

Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

(v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

 

Základní vzdělávání  

ŠVP Škola plná pohody  70/2006  1.-5.ročník 

 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program  Pojď si se mnou 

hrát, učit se a radovat 

 

   Základní  škola  Hrabyně  byla ve školním roce  2012/2013  organizována jako 

trojtřídní s jedním oddělením školní družiny. 

Do školy docházejí žáci z obce Hrabyně. Dojíždějící jsou z okolní vesnice 

Budišovice, Josefovice   a Hrabyně RC. 

 

 

Podle počtu dětí byly jednotlivé ročníky spojeny takto: 

1 .ročník                                  14 žáků                          Mgr.Jiřina Klimšová 

2.+ 3.ročník                         6+14 žáků                  Mgr.Simona Havrlantová 

4. + 5. ročník                       3 + 7 žáků                             Monika Halfarová 

 

Celkem: 44 žáků  z  toho 24 dívek 

 

Ve dvou oddělení ŠD bylo zapsáno celkem 44 dětí a ŠD vedla Mgr.Jana Kašná a 

Olga Ondašíková(snížený úvazek). 

 

 

 

Hlavní úkoly ve školním roce 2012/2013 

 
1.Ověřování ŠVP v 1.-5.ročníku ZŠ. 

Bez větších potíží se dařilo naplňovat úkoly ŠVP v 1.-5.roč.Navýšili jsme 

disponibilní časové dotace.V podmínkách školy se jedná o navýšení pro výuku 

jazykového vyučování ve 3.ročníku tak, aby bylo ověřeno uplatňováni 

alternativních vyučovacích metod,směřující k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáka. 

 

- podpora čtení s porozuměním 



- podpora vyjadřování názoru, hledání vlastního řešení 

- využívání zkušeností, dovedností 

- vedení k sebehodnocení 

- podpora spolupráce(napříč všemi klíčovými kompetencemi) 

 

2. Stabilizace a zvyšování odbornosti pedagogického sboru. 

Stabilní pedagogický sbor (tj. 3 učitelky na plný úvazek, vychovatelka ŠD, 1 

učitelka, která vyučuje zkrácený úvazek) je na škole delší dobu, což je ku 

prospěchu školy.To znamená bez velkých potíží a problémů plánovat veškeré 

akce školy. 

1 učitelka studuje třetím rokem na Univerzitě v Olomouci učitelství 1 .stupně 

ZŠ, aby si zvýšila kvalifikaci. 

  

3.Pohybové aktivity dětí. 

Škola nemá klasickou tělocvičnu, ale vedle školy postavila obec multifunkční 

hřiště s umělým povrchem. 

Škola nabízí dětem tyto pohybové aktivity: 

- hodiny tělesné výchovy v herně školy 

- hodiny tělesné výchovy na multifunkčním hřišti 

- pohybové přestávky v respiriu školy 

 

Nakoupili jsme sportovní náčiní pro dětské sporty. Badminton, softbal, softenis 

apod. 

 

4. Aktivity v oblasti prevence. 

Preventivní program byl uplatňován pedagogickými pracovníky podle 

Minimálního preventivního programu na rok 2012/2013. 

ŠVP naší školy je nazván „Škola plná pohody“ – už tento název naznačuje o 

čem nám ve škole jde. Chceme neustále vytvářet bezpečné prostředí pro žáky, 

pozitivní klima napříč všemi ročníky.Různé akce školy napomáhala k plnění 

úkolů MPP( např.Spaní ve škole, Týdenní ozdravný pobyt dětí na horách, 

Pondělníčky, různé výlety, exkurze, nástěnky, návštěvy divadel, filmových 

představení, besedy se členy SDH Hrabyně o prevenci požárů, 1.,2.ročník – 

výchova PO – Hasík, vycházky do lesa se členy mysliveckého sdružení , 

dopravní kroužek Mladý cyklista, beseda s příslušníky Policie ČR o ochraně 

veřejného majetku a prevence negativního chování, spolupráce s rodiči – Den 

otevřených dveří, ,účast na překonání republikového rekordu ve vypouštění 

balonků s přáním Ježíškovi). 

 

 

 

 

 



Hodnocení jednotlivých oblastí 

 

1.Ekonomická a materiální 
- běžná údržba budovy ZŠ 

- dovybavení učebny PC 

- vzdělávací programy- dokoupení  

- vybavení herny ZŠ (ribstoly, šplhadla, lavičky) 

 

2. Oblast personální a organizační 

- vytvoření příznivého pracovního klimatu pro ped.pracovníky 

- zabezpečení odbornost výuky kvalifikovaným pracovníkem (zkrácený úvazek) 

 

 

3. Oblast vzdělávací 

-  dennodenní práce se ŠVP 

-  zabezpečení na účasti pedagog.pracovníků na DVPP 

-  využívání možnosti přidělování samostudia k čerpání aktuálních informací o 

reformě školství, projekty. 

 

4. Oblast řídící a kontrolní 

- plnění úkolů dané plánem školy na šk.rok 

- vzdělávání řídících pracovníků(kurzy KVIC) 

- spolupráce MŠ a ZŠ 

- kontrolní a hospitační činnost prováděna průběžně a ihned vyhodnocovat 

 

 

Další vývoj školy 

- nadále zlepšovat vzdělávací podmínky ve škole 

- efektivně využívat všechny prostory škol 

- dovybavit učebnu PC 

- zavádět ŠVP do každodenní práce 

- podporovat výuku na IT(nákup MIUč do všech předmětů a ročníků) 

- podporovat výuku JA 

- rozvíjet pohybové aktivity u dětí(plně využívat dětské hřiště za školou 

- rozvíjet podmínky pro tvůrčí práci ped.pracovníků 

- plná spolupráce s MŠ 

- zajistit kvalitní vzdělávání CJ 

- nekvalitní výuku eliminovat 

- stabilní pedagogický sbor 

 

 
 

 



 

 

 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pracovníci školy Počet fyzických osob Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci  

            10 

 

                    8,426 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

          

             5 

 

        3,844        

 

            2 
 

      1,29        

(škola vyplní podle čtvrtletního výkazu P1-04 ke 30. 6. 2013) 

 

 

 

 

Údaje o pracovnících školy 

 

Počet pedagogů:     ZŠ  6                     

                                 (z toho 1 uč. nekvalifikovaná,V současné době studuje na 

VS Učitelství 1.st.ZŠ  a tím si doplňuje kvalifikaci). 

 

                                 MŠ  4   
 

Aprobovanost výuky JA:  2 ped.prac.  

 

Absolventi, kteří nastoupili na školu:    0 prac. 

 

Počet ostatních ped.pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli: 0 prac. 

 

Počet pracovníků v důchodovém věku: 3 prac.(z toho 2 uč., 1prac.ve VS ZŠ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

k docházce do mateřské školy 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2012 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2013 

 

80 

 

1                 

 

        19                   

 

1 

 

14 

 

1 

 

 

 

b) Mateřské škola 

Kapacita 

školy 

 

50 

Počet tříd 

k 1. 9. 2011 

 

2 

Počet 

zapsaných 

dětí 

15 

Počet 

přijatých 

dětí k 

1.9.2012 

15 

Počet tříd 

k 1. 9. 2013 

 

 

2 

Počet 

volných míst 

 

 

8 

 Škola požádala o navýšení kapacity ze 45 na 50 dětí. Rozhodnutí KÚ MSK platí od 

1.9.2012. 

 

 

 

 

 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 14 14 0 0 

2.  6  6 0 0 

3. 14 11 3 0 

4.   3  3  0 0 

5.   7 4  3 0 

Celkem za 1 st. 44              38  6 0 

6.     

7.     

8.     

9.     

Celkem za 2. st.     

     

 

 



 

 

 

b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 

 

Druh oboru vzdělávání (§ 58 školského zákona) 

 

 

Konečný stav rozmístění 

žáků 

Gymnázia 

 

 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

Střední vzdělání 

 

 

Střední vzdělání s výučním listem 

 

 

Neumístěno 

 

 

Počet žáků 9. tříd celkem 

 

 

 

 

 

 

c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0% 

3. 0 0% 

 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Správní řízení 

ve věci přijímacích řízení, úplat za vzdělávání a odvolání. 

        

Přijímací řízení ZŠ               19                      odvolání 0 

Odklad školní docházky        2                       odvolání  0 

Osvobození od úplaty PV      0                       odvolání 0 

Přijímací řízení MŠ              13                       odvolání 0 



Nepřijetí do MŠ                     0                       odvolání 0 

Osvobození od úplaty ŠD      0                       odvolání  0 
 

 

Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 
Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky 0 0 0 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 4 

Adaptační pobyty žáků 0 0 0 

Akce v rámci volného času 8 340 25 

Práce se třídami 4       160 8 

Vypsat další:    

 

 

 

                                                          Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání ped.pracovníků 

 

Dlouhodobé studium: 

 

Studium učitelství 1.st.ZŠ na UP v Olomouci(2.ročník)                     1PP 

 

Krátkodobé semináře: 

 

Kurz jazyka anglického A2 -1.část                                                       2 PP 

Kurz jazyka anglického A2 –_2.část                                                    2 PP 

Metodické poradny ved.pracovníků                                                     4 PP 

Jak vytvořit reedukační péči (3dny)                                                     1 PP 

Exkurze do fakultativní školy(2dny)                                                    2 PP 

Právní vědomí ve ŠD (2 dny)                                                               1 PP 

Zápis do 1.roč.                                                                                       1 PP 

Plánování a evaluace činnosti dětí v MŠ                                               1 PP 

Rozvoj  klíč.dovedností  předškoláka                                                    1 PP 

Relaxace pro děti                                                                                    1 PP 

Začlenění výuky cizího jazyka v MŠ                                                     1 PP 

Zdravotník zotavovacích akcí                                                                1 PP 

Předcházení vývoj.odchylkám v MŠ                                                     1 PP 

Tvůrčí hry v MŠ                                                                                    1 PP 

  

 

Semináře,hrazené z EU 

Edubasse  - Mocný nástroj učitele II.                                                     5 PP 



   

 

 

 
 

                                                          Část VIII 

 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

Viz příloha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

a) provedené kontroly ze strany České školní inspekce 

 
   Ve školním roce 2012/2013 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná kontrola. 

 

 

b) další provedené kontroly 

     Finanční kontrola Obce Hrabyně 
Předmět kontroly: 

Hospodaření s veřejnými prostředky příspěvkové organizace v souladu  s § 11odst.4 zákona 

320/2001Sb., o finanční kontrole k 31.12.2012. 

Kontrola příjmů a výdajů a jejich soulad s plánovaným rozpočtem přísp.organizace 

k 31.12.2012 

Účinnost vnitřního kontrolního systému. 

 

V průběhu finanční kontroly nebyly zjištěny nedostatky, nebylo zjištěno neopráněné 

nakládání s veřejnými prostředky, ani neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví 

organizace. 

 

 

c) Kontrola KHS MSK , pracoviště Opava (7.3.2013) 

 

Předmět kontroly: Výdejna stravy ZŠ 

Kontrola dodržování požadavků zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 
 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ 

za rok 2011  

Poskytnuté Použité Vratky 

dotací 

 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2012 celkem 

Neinvestiční dotace celkem 3 949 000 3 949 000           0 

   
Přímé náklady na vzdělávání(NIV ) 3 949 000 3 949 000  0 

z toho a)             platy PP 2 395 000 2 395 000 0   

           b)             platy NP                  486 000                486 000 0 

           c)            OON NP 16 000                   16 000 0 

            d)            OON PP 3 000 3 00

0 

0 

d)  pojistné+FKSP+ ONIV      1 049 000 1 049 000 0 

    

.
 

   

 

 

 

 

 

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele za rok 2012. 

 
 

 

 

Přímy:   Dotace obec                   1.104.468.- 

               Výnosy z úroků                   7.709,90 

               Výnosy z pos.služeb: 

                MŠ                                    81.470,- 

               ŠD                                       14.020,- 

     

                 

               Příjmy celkem:           1.207.667, 90 

 

Rozdíl mezi příjmy a čerpáním :      32.625, 52 



 

 

 

Výdaje:   
Mzdy zaměstnanců(vyjímka z minim.počtu žáků)+odvody                          79.306,70 

Prádlo, oděv, obuv                                                                                               13.608,- 

Učebnice a školní potřeby                                                                                     1.116,- 

Knihy a učební pomůcky a tisk                                                                           57.596,60 

Drobný, hmotný dlouhodobý majetek                                                                 79.987,- 

Nákup materiálu jh.                                                                                            111.827,- 

Studená voda                                                                                                        17.743,- 

Plyn                                                                                                                     442.124,- 

Elektrická energie                                                                                                 88.765,- 

Služby pošt                                                                                                              2.243,- 

Služby telekomu a radiokomunikací                                                                     29.387,94 

Ostatní finanční náklady  -popl. bance                                                                   7.120,- 

Nájemné – bazén(plav.výcvik)                                                                             15.640,-           

Školení a vzdělávání                                                                                             12.132,14 

Služby zpracování dat                                                                                           82.752,- 

Nákup ostatních služeb                                                                                      113.704,- 

Opravy a udržování                                                                                               5.268,- 

Programové vybavení                                                                                            8.863,- 

Cestovné                                                                                                                3.882,- 

Převody FKSP                                                                                                          595,- 

Pojištění dětí, osob                                                                                                 2.496,- 

 

 

 

 

 

 

Celkem:                                                                            1.175.042,38      

 

 
 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji:                                           32.625,52 

 

 

Hospodaření školy s finančními prostředky: 
Dokládám kopie  ze ZÚ 2012, list č.4 náklady, list č.5 výnosy 

 

 

 

 

 

 



 

 

Součásti školy: 

 

Mateřská škola Hrabyně, 747 63  Hrabyně 170 

 
Celodenní MŠ s jedním oddělením. Provoz denně od 6,30 – 16,00 hod. 

 

Počet dětí zapsaných: 50  

 

Počet ped.pracovníků:   4 (z toho 1 vedoucí uč.) 

Počet nepedagogických prac.:   3 z toho 1 VS 

 

 

Mateřská škola má vytvořen svůj vzdělávací program nazvaný Pojď si se 

mnou hrát, učit se a radovat. Tento plán byl předložen ředitelce školy a je 

přiložen k celoročnímu plánu práce školy. 

Výroční zprávu o činnosti MŠ nepředkládá. 

 

 

 

Školní družina ZŠ Hrabyně – součást ZŠ 

 
Provoz ŠD denně od 11,45 – 16,15 hod. (dle potřeby rodičů). 

 

V době vedlejších prázdnin není o provoz ŠD ze strany rodičů zájem 

 

Zapsaných dětí:  44 

 

Počet ped.pracovníků: 2 (kvalifikovaná vychovatelka druhá studuje VŠ) 

 

Školní družina má vytvořen svůj plán činnosti, který je přílohou celoročního 

plánu práce školy. Má vytvořen svůj vzdělávací program, který je přílohou ŠVP. 

 

Program ŠD v tomto  šk.roce byl velmi pestrý. V rámci ŠD byly tyto kroužky: 

Kroužek sportovní pro chlapce,kroužek sportovní pro dívky, kroužek 

informatiky. 

Dále musíme v programu ŠD respektovat odchody dětí do hodin ZUŠ v době, 

kdy jsou ve školní družině. 

 

 

 



Odpočinková a rekreační činnost: 

- odpočinek od dopoledního vyučování v herních a relaxačních koutech 

- vzájemná komunikace a naslouchání 

- společná a individuální četba, knihy,časopisy,kvízy 

- volné kreslení a psaní 

- společenské hry,stavebnice 

 

 

 

 

Estetická výchovná činnost 
- tradiční výzdoba herny, výzdoba školy podle ročního období 

- vánoční a velikonoční tvořivost 

- malba a kresba na libovolné téma 

- výroba masek na karneval 

 

 

 

Sportovní činnost 

 

- využívání prostoru školního hřiště 

- využívání herny školy 

- sportovní soutěže jednotlivců 

- návštěva krytého bazénu v Kravařích 

- sáňkování a bobování za vesnicí 

- bruslení na obecním rybníku 

 

 

 

 

Dramatická výchova 

 

- scénky a tanečky 

- příprava jarní Akademie pro občany obce 

- příprava čísel na ozdravný pobyt 

- příprava programu na ozdr.pobytu 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodovědná činnost 

 

- vycházky do okolí obce 

- v rámci Dne Země – beseda s paní starostkou na téma Ekologie v obci 

- sběr přírodnin pro výzdobu školy podle ročních období 

- v době ozdravného pobytu dětí v Jeseníkách – výlety, soutěže, hry 

v přírodě 

 

 

Pracovní činnost 

 

 

- tvorba výrobků na téma Vánoce, malování vajíček o Velikonocích 

- aktivity na rozvoj motoriky 

- práce s materiálem 

- konstruktivní práce se stavebnicí 

- údržba a úklid školní zahrady 

 

 

 

Vzdělávací činnost 

 

 

- podíl na organizaci a naplňování preventivního programu školy 

- Hasík – protipožární prevence (žáci 2.roč.) 

- Příprava na vyučování, didaktické hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výdejna stravy ZŠ – součást ZŠ. 

 
Počet strávníků : žáci   43 

                           Dospělí  8  

Počet provoz.pracovníků: 1 důchodkyně na zkrácený úvazek 

 

 

 

Výdejna stravy MŠ - součást MŠ 

 
Počet strávníků:    dětí  50 

 

Počet provozních pracovníků: 1  na plný úvazek 

                        

 

 

 

Část XIII. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů. 

 

EU – peníze školám v rámci OP VK, oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání. 

Zlepšení výuky v daných oblastech bude dosaženo metodickým vzdělávání 

pedagogických pracovníků, tvorba a následné používání nových metodických 

pomůcek a učebních materiálů(tzv. šablony,DUM) 

Ve školním roce 2012/2013 jsme posílali na MŠMT odboru CERA  druhou a 

třetí Monitorovací zprávu. 

 

 

 

 

Část XII. 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

1 učitelka studuje na Universitě Palackého v Olomouci učitelství 1.stupně. 

Vychovatelka studuje na Ostravské universitě učitelství MŠ. 

2 učitelky  studují  jazyk anglický rozsah  



 

 

 

 

 

 

Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání. 

 

Spolupracovali jsme se Sborem dobrovolných hasičů – ukázky hašení, 

záchrana při zásahu hasičů , hravé dopoledne pro děti ZŠ a MŠ, besedy pro 

starší žáky. 

Výborná spolupráce se sdružení myslivců.Každoročně pořádáme výlety do  

lesa,kde děti plní různé úkoly (prvouka, přírodověda, ekologie, bezpečnost). 

Obec Hrabyně – besedy se starostkou obce (ekologie). 

Spolupráce s dalšími školami – ZŠ Velká Polom, ZŠ Dolní Lhota (metodické 

schůzky učitelů nad otázkami ŠVP). Návštěva dětí do ZŠ Velká Polom ,kam 

přecházejí do 5.ročníku. 

Spolupráce se ZUŠ Háj ve Slezsku – výchovné koncerty dětí. 

Výborná spolupráce je s POLICIÍ ČR – ukázka práce zásahové jednotky, 

dopravní policie, negativní jevy a jejich potírání. 

Výborná spolupráce s pracovníky na DDH v Malých Hošticích – 2x ročně 

navštěvujeme toto nov otevřené dopravní hřiště. 

Spolupráce  s organizací Fond Sidus, o.p.s za pomoc při veřejné sbírce č.S-

MHMP/958815/2012. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských 

zdravotnických zařízení přístroji – určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF 

Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku FN v Olomouci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Část VIII.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

               Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

              ( Náklady č.4. Výnosy č.5) 

 

                Certifikát Fond Sidus na šk.rok 2012/2013 



Upřesňující údaje o činnosti  a prezentaci školy ve školním roce 2012/2013 

 

Září:      Podzimní vycházka do okolí školy(ekolog.výchova) 
               Schůzka s pracovníky neziskové organizace 

                  Informativní schůzka rodičů 1 .ročníku 

                  Účast na veřejném zasedání OZ obce Hrabyně. 

                  Odeslání 2.MZ OP VK   EU-peníze. 

 

Říjen:     Návštěva filmového představení v Klimkovicích. 

                   Výroba draků a následná Drakiáda na Památníku. 

                   Návštěva Aqaparku v Kravařích (odpoledne ŠD + kroužky). 

                   Vzdělávací akce pro všechny žáky s názvem „Jde to i jinak“-(prostorová 

                    orietace, mobilita). 

 

 

Listopad:   Návštěva Divadla loutek v Ostravě.                                    

                    Vánoční koncert P.Nováka v kině Mír..                    . 

                    Akce SPANÍ ve škole.(Jdeme do pohádky) 

                    Pohovory s rodiči. 

 

Prosinec: Tradiční vypouštění balonků s přáním Ježíškovi společně s rodičovskou  

                    veřejností.Den otevřených dveří. 

                    Návštěva filmového představení v Klimkovicích.                     

                    Vánoce – celoškolní projekt(výzdoba, tradice,ván.stromek,koledy, besídka) 

                     Koncert žáků ZUŠ Háj ve Slezsku v KD Hrabyně. 

                     Hv soutěž „O perníkovou notu“. 

                     Výtvarná soutěž jednotlivců. 

                     Filmové představení v Klimkovicích. 

                     Vánoční besídky na třídách. 

 

Leden:      Schůzka ředitelky ZŠ s rodiči předškoláků v MŠ Hrabyně, MŠ Budišovice. 

                     Konzultace s rodiči ohledně prospěchu a chování žáků. 

                      Hodnocení 1.pololetí škol.roku  

                     Pedagogická rada ped.pracovníků. 

                     Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ. 

 

                      

     

Únor:       Akce pro předškoláky „Hrajeme si na školu! 

 

 

 

Březen:  Jarní prázdniny 

                  Akce pro předškoláky „Hrajeme si na školu“ 

                  Matem.soutěž KLOKÁNEK 

                  Sportovní soutěž „Velikonoční laťka“ 

                  Návštěva místní knihovny v Hrabyni a beseda s knihovnicí. 

                   

                                                    



 

Duben:   Exkurze do hasičské zbrojnice v Hrabyni  
                  Zápis dětí do MŠ  

                  Zahájení plaveckého výcviku v AQ parku Kravaře společně s MŠ. 

                  Maškarní ples dětí v KD Hrabyně. 

                  Konzultace s rodiči o prospěchu a chování žáků.     

                  Akce pro předškoláky „Hrajeme si na školu“ 

                  Pohovory s rodiči.                         

                  Výtvarná soutěž  „Požární ochrana očima dětí“ 

                  (žákyně Veronika Kozáková – 1.místo ve své kategorii v okresním kole,  

                   Krajském a celostátním kole.) 

 

Květen:  Spaní ve škole pro žáky 5.ročníku) Noc s H.CH.Andersenem. 

                   Plavecký výcvik žáků v AQ parku Kravaře společně s MŠ. 

                    Příprava na ozdravný pobyt dětí. 

                    Celoplošné testování žáků 5.ročníku.                
                    Sport.soutěž ve vybíjené a přehazované. 

                    Výtvarná soutěž jednotlivců na dané téma.  

                     Akce pro předškoláky „Hrajeme si  na školu“. 

                     Metodická schůzka pedagog.pracovníků v ZŠ Dolní Lhota. 

                     Jarní akademie  pro občany obce  - kulturní vystoupení žáků. 

 

Červen:  Vycházka do lesa v okolí obce společně s myslivci ke Dni dětí. 

                   Beseda s žáky o volbě povolání (2.+3.roč.) 

                    Konzultace s rodiči ohledně prospěchu a chování žáků. 

                    Ozdravný pobyt dětí ve Velkých Karlovicích, hotel Babská.(Olympijské hry)                     

                    Návštěva ZŠ Velká Polom pro žáky 5.ročníku. 

                    Slavnostní ukončení školního roku společně s rodiči odpoledne ve škole. 

                    Hodnocení školního roku 2012/2013 – pedagog.rada. 

                  

 


