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Podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládá ředitel/ka školy tuto Výroční
zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017.
Obsah zprávy je zpracován podle vyhlášky č.15/2005 Sb., § 7 odst.1 a – n a odst. 2.
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Část I.
Základní údaje o škole
Název školy:
Adresa školy:

Základní škola Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
Mniší 66, 742 21 Kopřivnice

IČ školy:

70988641

Telefonní kontakt:

556 812 013, 774 912 013

ID datové schránky:

r6pmnmv

Webové stránky školy:

www.zsmnisi.cz

Zřizovatel školy:

Město Kopřivnice

Ředitel školy:

Mgr. Ivana Bačová

Zástupce ředitele, který trvale
zastupuje ředitele v plném rozsahu
jeho řídící činnosti:

-----------------------------

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Miroslava Gillarová

Výchovný poradce:

Mgr. Miroslava Gillarová

Školní speciální pedagog:

Mgr. Eva Krmášková

Školní psycholog:

---------------------------------

Vedoucí učitelka mateřské školy
(pokud je u ZŠ):

---------------------------------

Vedoucí vychovatelka školní
družiny:
Vedoucí školní jídelny:

---------------------------------

------------------------------Složení školské rady:

tříčlenná, zřízena dne 1. 11. 2005
Za ZŠ Kopřivnice - Mniší: Mgr. Eva Krmášková
Za MÚ: Mgr. Dagmar Jančálková
Za rodiče: Renáta Gelnarová
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Část II.
Základní údaje a přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku)
ZŠ:

kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení ……80……

I. stupeň – počet tříd
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I. stupeň – počet žáků

62

II. stupeň – počet tříd

0

II. stupeň – počet žáků

0

Počet speciálních tříd

0

Počet žáků ve speciál. třídách

0

MŠ: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení …0………
počet tříd

0

počet dětí

0

Počet speciálních tříd

0

Počet dětí ve spec.třídách

0

ŠD: kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení …60…....
počet oddělení

2

počet žáků

51

Školní jídelna (výdejna) kapacita dle rejstříku škol a školských zařízení ….80.....
počet strávníků ŠJ /výdejny

60

Vzdělávací programy:
ŠVP pro základní vzdělávání, č. j.
65/2016 s účinností od 1. 9. 2016
schválen Školskou radou dne 31. 8.
2016 s dodatky.

Základní vzdělávání

Předškolní vzdělávání

-------------------------------------------------

Počet úrazů ve školním roce 2016/2017: 5
z toho počet odškodněných úrazů: 3
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Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Zaměstnanci školy

Počet fyzických osob

Přepočtený evidenční
počet
ZŠ
MŠ

ZŠ

MŠ

7

0

6,83

0

z toho počet asistentů
pedagoga
z toho počet speciálních
pedagogů

2

0

1,1

0

1

0

0,18

0

-

z toho počet pracovníků
školní družiny

2

0

1,32

0

-

z toho školní psycholog

0

0

0

0

Pedagogičtí zaměstnanci
celkem:
-

Počet fyzických osob

Nepedagogičtí zaměstnanci
celkem:
-

z toho počet
zaměstnanců ŠJ/výdejny

ZŠ

MŠ

2

0

1

0

Přepočtený evidenční
počet
ZŠ
MŠ
1,4

0

0,4

0

Přehled pedagogických pracovníků dle věku a pohlaví
věk
Do 20 let
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 a více let
celkem
% podíl celkového
počtu

ženy

muži

celkem

0
2
2
3
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
3
0
0
7

100

0
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Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce,
k docházce do mateřské školy
a) Základní škola
Kapacita Počet 1. tříd
k 1. 9. 2016
školy

1

Počet přijatých
žáků do
1. třídy

Z toho počet žáků
nepatřících do
spádového obvodu
školy

Počet
odkladů PŠD
pro šk. rok
2016/2017
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1

1

80

b) Mateřské škola
Kapacita
Počet tříd
školy
k 1. 9. 2016

0

0

Počet
zapsaných
dětí

Počet
přijatých
dětí

Počet tříd
k 1. 9. 2016

Počet
volných
míst

0

0

0

0

Popis průběhu zápisu k povinné školní docházce:
Přijímací řízení proběhlo podle pravidel Správního řádu na základě žádostí zákonných
zástupců žáků dne 6. 4. 2017 a byla vydána Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání,
jedno rozhodnutí o odkladu školní docházky o jeden rok.
Příští školní rok nastoupí do 1. ročníku 10 žáků.
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Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Prospěch žáků na základní škole – I. stupeň
Počet
Prospělo
žáků
s vyznamenáním
Ročník
1.
7
7
2.
19
19
3.
15
13
4.
11
6
5.
10
7
Celkem za I. st.
62
52

Prospělo
0
0
2
5
3
10

Neprospělo
0
0
0
0
0
0

b) Prospěch žáků na základní škole – II. stupeň
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
Celkem za II st.
-

Prospělo
-

Neprospělo
-

Prospělo

Neprospělo

10

0

-

-

10

0

c) Prospěch žáků na základní škole – celkem
Počet
Prospělo
Ročník
žáků
s vyznamenáním
Celkem I. stupeň
62
52
Celkem II. stupeň
Celkem ZŠ
62
52

d) Rozmístění žáků 5. tříd ZŠ (pro malotřídní školy)
Přijati na základní školy

Počet rozmístěných žáků

Základní škola Lichnov
Základní škola Milady Horákové
Základní škola Emila Zátopka
Gymnázium Frenštát pod Radhoštěm

6
1
2
1

Počet žáků 5. tříd celkem

10

8

Rozmístění žáků 9. tříd ze ZŠ (ZŠ úplné)
-

Celkem žáků vycházejících ze ZŠ:
-

-

z toho na osmiletá gymnázia
z toho na šestiletá gymnázia
z toho na čtyřletá gymnázia
z toho na střední školy s maturitou
z toho na umělecké školy
a konzervatoře
z toho na učební obory s maturitou
z toho na učební obory bez maturity
z toho počet žáků vycházejících z nižších
ročníků (mimo gymnázia)

-

-

Počet žáků se sníženou známkou z chování – I. stupeň
Stupeň chování
2.
3.

Počet žáků
0
0

Procento
z celkového počtu žáků
0
0

Počet žáků se sníženou známkou z chování – II. stupeň
Stupeň chování
2.
3.

Počet žáků
-

Procento
z celkového počtu žáků
-

Celkový počet neomluvených hodin – I. stupeň
Počet žáků
0

Celkem hodin
0

Průměr na 1 žáka
0

Celkový počet neomluvených hodin – II. stupeň
Počet žáků
-

Celkem hodin
-

Průměr na 1 žáka
-

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
Celkem žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami:
-

z toho vývojové poruchy učení a chování
z toho vady řeči
z toho více vad
z toho sluchové postižení
z toho autismus
z toho žáci mimořádně nadaní
z toho žáci s tělesným postižením
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3
0
0
0
2
0
0

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost na úseku prevence kriminality
a protidrogové prevence
Přednášky
Pobytové semináře pedagogů
Adaptační pobyty žáků
Akce v rámci volného času (ZŠ + MŠ)
Práce se třídami
Celoroční projekty
Další

Počet
akcí
1
0
0
5
5
0
0

Počet
zúčastněných
žáků pedagogů
21
1
0
0
0
0
62
7
62
5
0
0
0
0

Popis uplatňování programu k prevenci sociálně patologických jevů:
Na škole pracoval metodik prevence, který zpracoval příslušný program. Důležitými body
prevence byly:
Činnost ŠD
Velký výběr zájmových kroužků ve škole
Výběr zájmových činností o přestávkách
Přístup na internet a knihovny
Prevence pravidelně zařazována do výuky
Pořádání mimoškolních akcí a soutěží
Zapojování do sběrových akcí, sběr kaštanů a žaludů, vršků
Spolupráce s policií a OSPOD v Kopřivnici
Spolupráce s Hasiči ČR – Program ,,Hasík“

Údaje o environmentální výchově a vzdělávání
Činnost v oblasti environmentální výchovy
a vzdělávání

Počet
akcí

Sběr
Ekologický program Hájenka
Výukový pořad Planeta Země
Poučný program – Sorbon – Staráme se o psa

5
2
1
1

Počet
zúčastněných
žáků pedagogů
62
7
30
2
36
3
62
7

Popis realizace činností k rozvoji environmentální výchovy a vzdělávání:
Na škole je pověřený metodik pro tuto problematiku. Sleduje programy, nabídky, ale také
vzdělávání pro učitele v této oblasti. Zajišťuje plnění projektu Recyklohraní.
Výchova je zařazována do výuky všemi vyučujícími a ve všech ročnících. Dále se výchova
uskutečňovala v mimoškolních akcích, ve ŠD a v projektech. Pro děti byl zjištěn celoroční
program.
• Dny zdravého jídla a srovnávání potravinových výrobků
• Výukový pořad Planeta Země
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• Ekologické programy Hájenka
• Třídění odpadu – papír, elektroodpad, plasty
• Přednáška pro rodiče – zdravé svačinky

11

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických
pracovníků
Přehled vzdělávacích aktivit – akreditovaných
Letní škola Prof. Hejného
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
Matematická gramotnost tvořivě
Netradiční a zážitkové hry v Tv
Chystáme vánoční besídku
Umíte to s pohádkou
Hry jako výukový prvek v Aj
Adventní a vánoční dekorace
Popis k aktivitám dalšího vzdělávání
realizace, vyhodnocení, apod.):

pedagogických

Počet zúčastněných
pedagogů
1
1
1
1
1
1
1
1
pracovníků

(plánování,

Vzdělávací aktivity byly zaměřeny na čtenářskou a matematickou gramotnost a
tvořivost dětí. Pedagogové vždy po absolvování vzdělávacích aktivit informují ostatní
pedag. sbor o obsahu školení a seznamují je s aktivitami, které mohou využít v praxi.

Přehled vzdělávacích aktivit – ostatních

Přehled vzdělávacích aktivit
Konference učitelů 1.st.
Úloha ředitele ve školním poradenském pracovišti

Přehled vzdělávacích aktivit
Hygienické minimum
12

Počet zúčastněných
pedagogů

Počet zúčastněných
vedoucích zaměstnanců
1
1

Počet zúčastněných
nepedagogických
zaměstnanců
1

Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Akce organizované školou
Akce školy
Termín
Drakiáda
23.9. 2016
Spaní s knížkou – nocování ve 24. 10. 2016
škole s programem
Vánoční dílny
5.12. 2016
Maškarní ples
20.1. 2017
Velikonoční dílny
13.4. 2017
Zahradní slavnost
29.6. 2017
Kulturní vystoupení pro veřejnost
Termín
Vystoupení na akci Motýlek
12.11.2016
Mikulášská besídka
3.12. 2016
Besídka pro důchodce
16.12. 2016
Zpívání u vánočního stromečku
17.12. 2016
Zahradní slavnost
29.6. 2017
Vítání občánků
6.11. 2016
Sportovní akce
Termín
Lyžařský kurz
Únor 2017
Olympijský víceboj
6.6. 2017

Účastníci
100 (ZŠ, MŠ)
50 žáků + 7 pedagogů

Projekty
Jablíčkový den
Den s pohádkou
Vánoce
Velikonoce

Účastníci
Všichni žáci a pedagogové
Všichni žáci a pedagogové
Děti, rodiče, veřejnost
Děti, rodiče, veřejnost

Termín
25.10. 2016
31.1. 2017
7.12. 2016
5.4. 2017

110 (děti,rodiče ,veřejnost)
230 (děti, rodiče, veřejnost)
100 (děti, rodiče, veřejnost)
120 (děti, rodiče, veřejnost)
Účastníci
Taneční kroužek
20 žáků školy
20 žáků školy
15 žáků školy
60 žáků školy
6 žáků školy
Účastníci
50 žáků + 5 pedagogů
60 žáků školy

Bližší popis nejvýznamnější uvedených akcí:
Maškarní ples – každoroční akce, kterou pedagogové naší školy pořádají pro děti a
jejich rodiče z Mniší, Vlčovic a okolí. Program nám zajišťuje DDM Kopřivnice.
Zahradní slavnost – slavnost na ukončení školního roku pro děti, rodiče a veřejnost.
Rozloučení s páťáky, vyhodnocení sběrových akcí a dalších soutěží mezi žáky naší
školy. Všechny děti mají připravená různá vystoupení a ukázku dovedností, které
získaly během roku v kroužcích, které ve škole navštěvují.
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b) Účast na dalších akcích
Další akce školy
Den Země
Akademie ZŠ E. Zátopka
Den dětí v Kopřivnici
Pořad Rytmix – česká televize

Termín
duben
červen
červen

Účastníci
60
60
60

c) Účast na olympiádách a soutěžích
Přehled umístění žáků školy v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2016/2017

Umístění
Název olympiády/soutěže
v okresním
(nebo
oblastním) kole
OLYMPIÁDY
Phytagoriáda

-

v ústředním
(celorepublikovém),
příp. v
mezinárodním kole

v krajském
kole

-

-

SOUTĚŽE
Lichnovský chytrolín
Štafetový pohár
Atletický víceboj
Olympijský víceboj
Lubinský zpěváček
Lubinská střela
Dopravní soutěž
Miniházená
Výtvarné soutěže

d) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu na akce a soutěže:

Mimorozpočtové zdroje
poskytnuté
granty
sponzoři

Finanční prostředky
v Kč
celkem
0

Dar od právnické osoby

ostatní
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využité
0

5000

0

0

0

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
a) inspekční činnost provedena ČŠI
21. – 23. 3. 2017
Kontrola dodržování vybraných ustanovení ŠZ a souvisejících a prováděcích
právních předpisů – nebylo zjištěno porušení.
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytované
základní školou a školní družinou, zjišťování a hodnocení náplně ŠVP – pozitivní
hodnocení. Viz.inspekční zpráva

b) kontrolní činnost provedena ČŠI

c) kontrola provedena odborem kontroly MÚ
duben, květen 2017 -kontrola zaměřena na hospodaření s veřejnými
prostředky, účinnost a přiměřenost vnitřního kontrolního systému,
hospodaření s majetkem – zjištěné nedostatky byly odstraněny, viz.
Protokol o kontrole č.17/008
d) kontrola provedena KÚ MSK

e) další kontroly (např. KHS,BOZP apod.)
Kontrola KHS – červen 2017 Nedostatky: Nesvítí některá světla ve třídách, na
dívčích WC chybí uzavíratelný odpadkový koš, ve třídách nejsou teploměry.
Nedostatky byly napraveny.
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Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního
rozpočtu
V roce 2016 byl příspěvek MŠMT vyplacený prostřednictvím krajského úřadu 3.949.917,- Kč.
Tento příspěvek byl použit na výplatu platů zaměstnanců a zákonných odvodů, na nákup
učebnic a učebních pomůcek, další vzdělávání, software. Byl vyúčtován v plné výši.

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele
V roce 2016 byl celkový příspěvek na provoz od zřizovatele 669,2 tis. Výsledek
hospodaření byl 50 774 Kč. Zřizovatel umožnil převést výsledek hospodaření do
rezervního fondu.
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Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Název programu
Záložka spája školy

Způsob zapojení
Spolupráce s malotřídní
školou na Slovensku,
výměna záložek do
knížek, které vyrobily
děti, a zajímavostí o
škole a okolí

Počet zúčastněných
žáků
ostatních
pedagogů
zam.
(dětí)
60
4
0

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Název
vzdělávací akce
v rámci
celoživotního
učení
Učitelství 1.st ZŠ

Počet zúčastněných na vzdělávání
Obsahová náplň a
cíle vzdělávacího
procesu

žáků
(dětí)

Získání aprobace

pedagogů
1
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nepedagogů ostatních
(rodiče)

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů

Název projektu

Finanční
prostředky v Kč
celkem

využité

státní fondy
programy EU
projekty KÚ MSK
Projekty MŠMT

Šablony pro MŠ a ZŠ I.

jiné projekty

Hodina pohybu navíc

348 972

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Organizace, s kterou PO
spolupracuje (HZS,
městská policie, střední
školy, apod.)
HZS

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího
procesu

Počet
zúčastněných
žáků (dětí)

Program Hasík

20

18

Část XV.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Při poskytování informací bylo postupováno podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu MŠMT č. j.: 31-479/99-14,
k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled za rok 2016
Celkový počet písemných žádostí o informace

0
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání o rozhodnutí o 0
neposkytnutí informace
Výsledky sankčních řízení za nedodržení zákona

0

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.

0
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Část XVI.
Závěr
Slovní shrnutí činnosti školy za školní rok 2016/2017
Školní rok 2016/2017 se vydařil ke spokojenosti všech.
Od září jsme zřídili Školní poradenské pracoviště a velmi dobře u nás začal fungovat speciální pedagog.
První měsíce dělala paní učitelka depistáže v jednotlivých třídách, na základě kterých pak začaly fungovat
hodiny logopedické prevence, rozvoje sluchového a zrakového vnímání a doučování.
Pro děti jsme měli velkou nabídku kroužků (10), jako novinku kroužek vědecko-přírodovědný, který má u
dětí velký úspěch. Díky rodičům a sponzorům se nám podařilo krásně vybavit chovatelský koutek. Další
novinkou byl kroužek vaření, kde se děti seznamují s recepty na zdravé mlsání.
Poprvé jsme pořádali spaní ve škole pro všechny děti, nazvané Nocování s knížkou, které mělo obrovský
úspěch a téměř všichni rodiče se do této akce zapojili a vystrojili dětem velikou hostinu. Další novinkou, kterou
jsme vyzkoušeli, byla přírodovědná soutěž Zázraky přírody, která byla určená pro rodinné týmy. Pořádali jsme
Vánoční a Velikonoční dílny a maškarní ples.
Byla u nás natáčet ČT Ostrava pořad Rytmix, kde se zapojily do tance všechy děti. Pořadu byl pak vysílán v
červnu.
S žáky jsme se účastnili mnoha soutěží a i přes horší podmínky vzhledem k malé tělocvičně jsme hodně
sportovali (miniliga házené, štafetový pohár, vybíjená malotřídních škol, atletika) . Opět jsme zorganizovali
lyžařský výcvik pro všechny ročníky, kterého se účastní většina dětí.
Samozřejmostí bylo zapojení do sběru (Recyklohraní, vršky, Sběr papíru s panem Popelou) a do projektu
Ovoce do škol.
Od září jsme byli nově zapojeni do projektu Šablony do škol, Hodina pohybu navíc, Olympijský víceboj a do
česko-slovenského projektu Záložka spája školy.
V příštím školním roce bychom chtěli pokračovat v úspěšném působení Školního poradenského pracoviště, ve
velké nabídce kroužků pro děti a v účasti na mnoha soutěžích. Doufáme, že se nám opět podaří zajistit
sponzorské dary a uspět v projektech na vytvoření jazykové učebny a úpravy školní zahrady. Ve škole se
zaměříme na zdravé stravování a budeme rozvíjet spolupráci s kulturní a místní komisí Mniší a s MŠ Mniší.

Zpracoval/a dne ………..
………………………………….
titul, jméno a příjmení
ředitel/ka školy
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Na vědomí:
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy dne …………………….
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne ………………………….

V ………………..….. dne ………………….
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……………………………………
Ředitel/ka školy

Část XVII.
Přílohy
Seznam příloh a přílohy (pro školy volitelné):
Příloha č.1 – Výroční zpráva o poskytování informací
Příloha č.2 – Zpráva o hospodaření
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