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            Jana Vondálová, ředitelka školy 



1. Základní údaje o škole 
 
 

Název:   Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk,  

příspěvková organizace 

 

Sídlo:   Hrabová 52, 789 01 Zábřeh 

 

Zřizovatel:  Obec Hrabová 

 

Vedení školy:  Jana Vondálová, ředitelka školy 

 

E-mail.adresa:  skola.hrabova@atlas.cz 

 

 

Charakteristika školy: 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace je 

právnická osoba vykonávající činnost základní a mateřské školy, školní družiny, školní 

jídelny a školní jídelny - výdejny. Tato pracoviště jsou umístěna v budově ZŠ (sídlo 

organizace) a v budově MŠ (odloučené pracoviště – Hrabová 139). 

 

ZŠ Hrabová je dvoutřídní málotřídní ZŠ s 1. – 5. postupným ročníkem. Je umístěna 

v dvoupodlažní historické budově, která prošla v závěru školního roku a během prázdnin 

celkovou rekonstrukcí. Celá budova byla zateplena, proběhla výměna topení (tepelné 

čerpadlo), vodoinstalace a zcela nově bylo vybudováno sociální zařízení. Horní tzv. pracovní 

podlaží tvoří dvě prostorné učebny s interaktivními tabulemi a dalším ICT vybavením, které 

škola získala v rámci projektu „EU peníze do škol“. V obou třídách je k dispozici dostatečný 

počet jednomístných polohovatelných lavic i židlí, letos byla nově instalována osvětlovací 

tělesa plně odpovídající moderním požadavkům na hygienu zraku ve školním prostředí. Dále 

je v tomto patře tzv. klubovna, vícefunkční místnost, určená pro skupinovou práci dětí, porady 

pedagogů či jednání s partnery školy.  

K aktivnímu odpočinku o přestávkách je určen stolní tenis na horní chodbě, volně přístupné 

overbaly a společenské hry ve třídách či koutek s domácími mazlíčky. 

V přízemí školy se nachází dvě herny školní družiny. Dne 2. 6. 2012 zde došlo k havárii vody 

a prostory ŠD byly zcela zničeny. Z tohoto důvodu se činnost ŠD přesunula do 1. poschodí, 

kde je uzpůsoben herní koutek na chodbě a po vyučování je k dispozici II. třída včetně ICT 

vybavení. Prostory školní družiny byly zcela opraveny v rámci celkové rekonstrukce, 

vybavení novým mobiliářem proběhne v následujícím školním roce. V přízemí je umístěna 

i prostorná jídelna, která je využívána jako místo pro slavnostní shromáždění školy, 

vystoupení dětí a koncerty v rámci KPH.  

Prostranství před budovou školy bylo nově zrekonstruováno před rokem a umožňuje jednak 

důstojný přístup ke škole, jednak příležitostná školní shromáždění při slavnostních 

příležitostech. 

Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, ale využívá místní sokolovnu, fotbalové hřiště 

a dětské hřiště. Každoročně probíhá kurz plavání, který absolvují téměř všechny děti MŠ 

a ZŠ. Také letos se uskutečnila společná škola a školka v přírodě, tentokrát na Sluňákově. 

Pobyt v přírodě spojený s plněním průřezových témat dle ŠVP velmi zlepšuje školní klima. 

Na základní škole probíhal celoroční projekt „Safari“, díky kterému byla splněna další 

průřezová témata školního vzdělávacího programu, zejména výchova ke zdraví, 



environmentální a osobnostně sociální výchova. Tato témata jsou rozvíjena i dalšími projekty 

a aktivitami, jako je např. „Otužování“, projekt sexuální výchovy „Vajíčko“ či osobnostně 

sociální výchovy „Světýlko“. Velký důraz jsme kladli na práci našeho ekotýmu a po třech 

letech zapojení do projektu Ekoškola jsme tento titul letos poprvé získali.  

Škola žákům zajišťuje většinu učebních pomůcek i školních potřeb. Ve své činnosti je škola 

podporována ze strany rodičů i zřizovatele. Svými školními i mimoškolními aktivitami škola 

usiluje o co největší začlenění do místní komunity.  

Od letošního roku patří naše škola mezi školy podporující tzv. domácí vzdělávání. 

 

Jednotřídní mateřská škola, která byla zrekonstruována v letech 2011 a 2012, je umístěna v 

přízemní budově v blízkosti lesa. Děti zde mají k dispozici prostornou učebnu i hernu, obojí 

výborně vybavené jednak didaktickými pomůckami, jednak hračkami pro volné aktivity dětí. 

U školky je rozlehlá zahrada se zahradním domkem a pískoviště. V průběhu školního roku 

byla přiznána dotace, díky které zde bude postavena environmentální učebna. 

V sousedství školky je dětské hřiště, bezpečně přístupné přímo z areálu MŠ. Dále je 

využíváno fotbalové hřiště i místní sokolovna. 

Školní vzdělávací program nesl v letošním roce pracovní název „Zdravá abeceda“ 

a zaměřoval se především na zdravý životní styl. Děti předškolního věku byly cíleně 

připravovány na školní docházku činnostmi v Klubu předškolák, který i tentokrát pracoval 

podle programu Maxík. Podporována byla i logopedická prevence. 

V budově MŠ je také umístěna školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a žáků, 

zaměstnanců školy a také cizích strávníků.  

 

Organizační schéma školy: 
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Údaje o školské radě: 

 

Školská rada byla zřízena ke dni 1.9.2005 na základě usnesení zastupitelstva obce Hrabová ze 

dne 25. 8. 2005 č.j. Z16/148 a na základě usnesení zastupitelstva obce č.j. Z13/123 ze dne 

17. 12. 2004 má tři členy. Ve své činnosti se řídí ustanovením §167 a 168 zákona 

561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (Školský 

zákon). Zřizovatel též jmenoval svého zástupce. Poslední volby do školské rady proběhly dne 

14. 10. 2011 a byli v nich zvoleni zástupci rodičů a školy.     

          

Ing. Petr Moťka (za zřizovatele)  -předseda školské rady 

Lenka Kondlerová (za rodiče)  -člen školské rady 

Eva Vysoudilová (za školu)   -člen školské rady 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

 
Zápis do školského rejstříku proběhl s účinností od 28. 11. 2005 dle č.j. 33 039/2005-21 takto: 

 

Název školy či školského zařízení:  Základní škola a Mateřská škola Hrabová, 

okres Šumperk, příspěvková organizace 

IZO: 600 148 009    IČ: 75029405 

 

S účinností od 1. 9. 2007 byl zapsán do školského rejstříku dle č.j. 5 525/2007-21 obor 

vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

 

79-01-C/01 Základní škola (studium denní, délka studia 9 r. 0 měs.) 

 

u školy: 

 

Základní škola IZO: 102 668 426 

 

 

Škola zajišťuje předškolní a základní vzdělávání, součástmi jsou školní družina a školní 

jídelna. 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Vzhledem k tomu, že je naše škola velmi malá organizace, je nutné, aby někteří zaměstnanci 

pracovali na jeden nebo i víc částečných úvazků. Všechny celé úvazky jsou zastoupeny 

kvalifikovanými pracovníky. Kvalifikace je také důsledně dodržována u pracovních poměrů 

na částečný úvazek, které jsou stanoveny jako hlavní neboli první pracovní poměry. 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

ZŠ  - 3 učitelky 1. st. ZŠ, 1 vychovatelka ŠD, 1 asistentka pedagoga   

MŠ - 3 učitelky MŠ  

 



 

 

Provozní pracovníci: 
ZŠ -1 účetní 

 -1 školnice 

MŠ -1 školnice 

ŠJ -1 vedoucí ŠJ 

 -1 kuchařka 

 -1 pracovnice provozu 

ŠJ-V -1 pracovnice provozu 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu a přijetí do školy 
 

Předškolní vzdělávání: 

V době od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 nastoupilo k předškolnímu vzdělávání 11 dětí, zápisu pro 

následující školní rok se zúčastnilo 10 dětí, z toho bylo 9 přijato. Předškolní vzdělávání 

ukončily 3 děti z Bohuslavic (MŠ po rekonstrukci).  

 

Základní vzdělávání: 

Zápisu se zúčastnilo 13 dětí. U 1 dítěte bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky  

o 1 rok. Čtyři děti budou vzdělávány individuálně dle §41 školského zákona. 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Výuka ve školním roce 2012/2013 probíhala v 1.až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání čj. 148/07. Žáci jsou klasifikováni.  

 

 

Ročník:               Samé 

jedničky: 

Jedničky 

a dvojky: 

S 

trojkami: 

Se 

čtyřkami: 

S 

pětkami: 

Celkem: Vyzname

nání: 

1. 13 1    10 + 4* 14 

2. 6 1    5 + 2* 7 

3. 6 3    6 + 3* 9 

4.  2    2 2 

5. 3 5 1   7 + 2* 8 

Celkem: 28 12 1   41 40 

*žáci vzděláváni dle §41 – individuální vzd. 

 

98% žáků školy prospělo s vyznamenáním. V rámci hodnocení žáků se škola zapojila do 

SCIO testů v rámci 3. a 5. ročníku. Žáci 5. ročníků se zúčastnili celoplošného testování. 

 

 

 

 

 



6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
    (hodnocení plánu prevence za uplynulý školní rok) 

 
Školní aktivity – vyhodnocení doporučení minulého plánu: 

 

 Aktualizovat tematický plán konkrétních činností v rámci MPP pro MŠ i ZŠ 

 

Doporučení splněno, viz plán akcí a projektů pro tento školní rok. 

 

 Udržet stávající systém MPP 

 

Doporučení splněno. 

 

 Pokračovat v metodě okamžitého řešení problémových, rizikových či ohrožujících 

situací, zaměřit se víc na mimořádné situace 

 

Doporučení splněno. 

 

 
Tematicky obohatil plán konkrétních akcí i celoroční projekt Safari, který byl zaměřen také na 

spolupráci dětí. Pokračovali jsme v projektu Ekoškola, Zdravé zuby a Otužování. 

 
Doporučení pro následující rok: 

 -aktualizovat tematický plán konkrétních činností v rámci MPP pro MŠ i ZŠ 

 -udržet stávající systém MPP 

 -zaměřit se na etickou výchovu a tím posílit zdravé klima školy. 

 
Mimoškolní aktivity 

 

V loňském roce zajišťovala mimoškolní zájmovou činnost Komunitní škola Hrabová, která 

navázala na tradici vedení dětských kroužků rodiči. Nabídka kroužků byla velmi pestrá, 

s cílem oslovit co nejvíce dětí a mládeže. Výsledkem však byl odklon zájmu o činnost školní 

družiny. Jednorázové projekty se nám dařilo realizovat na výborné úrovni – projekty 

osobnostně sociální výchovy a sexuální výchovy, kulturní akce (koncerty KPH, besídky a 

vystoupení).  Tyto akce (viz přehled akcí školy) vzhledem k velkému počtu zapojených dětí i 

k účasti rodičů a další veřejnosti považujeme za velmi úspěšné. V MŠ probíhala v rámci 

komunitní školy pravidelná měsíční setkání maminek a jejich dětí – tzv. Maminec. Tato 

aktivita byla opět oblíbená, asi zejména i proto, že měla organizovanou náplň. 

 

Splnění doporučení z minulého plánu: 

 Podpořit a sladit činnost komunitní školy s našimi aktivitami 

 

Činnost jsme podpořili, ale velká nabídka narušila zájmovou činnost školní družiny. 

 

 Opět se pokusit zavést konzultační dny v MŠ  

 

Povedlo se zejména u předškoláků. 

 



 Podporovat a rozvíjet hrdost na sebe, svou školu a obec, pěstovat kvalitní vzájemné 

vztahy 

 

Díky výsledkům dotazníků společnosti Scio Mapa školy a školky můžeme posoudit, že 

kvalitní vzájemné vztahy jsou ve všech úrovních (děti-učitelé-rodiče). Hrdost a lásku ke své 

obci děti krásně vyjádřily ve výtvarné a literární soutěži Moje obec (Mikroregion Dubicko). 

 

 

Doporučení pro následující rok: 

 

-podpořit a sladit zájmové aktivity školy s ostatními složkami v obci 

-pokračovat v konzultačních dnech v MŠ  

-podporovat a rozvíjet hrdost na sebe, svou školu a obec, pěstovat kvalitní vzájemné 

vztahy 

 

Spolupráce s rodiči a dalšími partnery: 

 

Rodiče  -vynikající účast na konzultačních schůzkách (rodič – žák – učitel) 

  -poměrně dobrá spolupráce při přípravě některých akcí 

  -velmi dobrá účast zejména rodičů na akcích školy 

 

Obec  -spolupráce zůstává na stávající dobré úrovni 

   

 

Zájmové složky obce -vzájemná podpora při přípravě společenských akcí. Velký přínos o.s. 

HABR, které sponzoruje některé školní akce. 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků     

 
Ve školním roce 2012/2013 se vzdělávali pedagogičtí pracovníci naší školy na těchto 

akreditovaných pracovištích: PC Vila Doris - Šumperk, NIDV Praha – pracoviště Olomouc, 

SEV Sluňákov – Horka nad Moravou, Schola servis Šumperk, Akademie moderního 

vzdělávání (Fraus). Škola se také v tomto roce potýkala s nevyhovujícím objemem finančních 

prostředků určených na vzdělávání, přednost proto získaly projekty dotované z ESF. 

 

Vzdělávání bylo zaměřeno na tyto základní okruhy: -osobnostně sociální výchova 

        -cizí jazyk 

        -enviromentální výchova 

        -matematika prof.Hejného 

        -spec.poruchy učení a chování,  

        -management a legislativa 

         

 

Jana Vondálová  -Konference pro uč. 1. stupně (matematika) 

    -Zlomky na 1. stupni ZŠ 

    -Vybrané problémy z aplikace právních předpisů   

     

 



Eva Vysoudilová  -Normální je nekouřit 

    -Seminář dobré praxe v programu Ekoškola 

    -kabinet ŠD 

    

Jaroslava Králová  -Školení k poskytování první pomoci 

    -letní škola – Koncepce výuky matematiky prof. Hejného 

    -Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky (AJ) 

-kurz AJ (úroveň B1) 

 

Květoslava Papoušková -Správná řeč – předpoklad úspěšného školáka  

    -Písničky na prázdniny 

    -Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem 

    -Jak na projekty EVVO v MŠ 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Snahou celé školy je obohatit vzdělávání dětí o zážitky, které, pokud jsou prožity společně, 

jsou pro všechny velkým přínosem. Školní a mimoškolní akce nejsou jen obohacením výuky 

žáků, ale jsou zde začleněna tzv. průřezová témata, která se dětem v rámci projektů 

předkládají lépe než v běžné vyučovací hodině. Svým zaměřením a ukázkou smysluplného 

trávení volného času jsou také nezbytnou součástí prevence patologických jevů mezi dětmi. 

Podpora komunitního dění je realizována úzkou spoluprací s partnerskou organizací – 

Komunitní školou Hrabová. Toto občanské sdružení zajišťuje vzdělávací a zájmové aktivity 

pro obyvatele Hrabové a okolních obcí. 

 

Přehled školních a mimoškolních akcí: 

 

-výchovně vzdělávací projekty  - Safari (prolíná vyučováním  

   i činností ŠD) 

     - letní škola v přírodě Sluňákov 

       - Vajíčko (projekt sexuální výchovy) 

                                                     - Projektové dny (Safari)  

                                                   - Zápis do 1. třídy trochu jinak (Safari) 

                                                   - Den Země  

     - Česko čte dětem 

     - Čtení pomáhá 

     - Den s HZS 

     - Slavnost Slabikáře 

                                                           - Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům 

 

-ekoprogramy    - putování ke sv. Josefu a beseda s lesním pedagogem 

                                                           - sběr papíru, elektra, mobilů, monočlánků  

     - Ukliďme si Zemi (úklid okolí školy, obce) 

     - Recyklohraní 

     - Ekoškola 

                                                           - Světový den Ekoškol 

 

-kulturní programy    - Divadlo Šumperk, Divadélko Hradec Králové 

     - výstava o Hrabové 



                                                 - Klub Zábřeh 

     - VV dílna a muzikoterapie DDM Šumperk 

     - Knihovna Zábřeh 

                                                           - Muzeum Mohelnice 

 

-dopravní výchova   - dvakrát ročně návštěva Dopravního hřiště Mohelnice 

                                                           - jízda zručnosti 

 

-sportovní akce   - plavecký výcvik 

     - sportovní hry v Lukavici 

 

-koncerty KPH   - šest koncertů vážné hudby přímo v ZŠ 

 

-kulturní vystoupení dětí  - vystoupení dětí na vítání občánků  

     - vystoupení dětí na Den maminek 

     - předtančení na školním plese 

                                                           -vystoupení na Mikroregionu v Dubicku 

                                       

-pro děti i rodiče   - Rozsvěcení stromečku 

     - Vánoční den 

     - konzultace rodič-žák-učitel (4 x ročně)      

     - Den Země 

     - slavnostní závěr školního roku na zahradě MŠ 

                                                                                                                                      

-školní výlety     - ZOO Lešná 

     - jeskyně Mladeč 

                                                            

-zájmová činnost   - Náprava 

     - Zálesák 

     - Klub volných činností 

 

Soutěže a prezentace školy:  -sportovní hry 2013-přebory čtyř škol   

-účast ve výtvarných a literárních soutěžích 

-workshopy Dobrá praxe Ekoškol 

-Senát ČR Praha – titul Ekoškola 

 

 

 

 

9. Údaje o inspekci ČŠI: 
 

V roce 2012/2013 inspekce ČŠI neproběhla. 

 

 

 

 

 

 



10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012 
 

 

Zdroje finančních prostředků plán   skutečnost  rozdíl 

 

příspěvek od zřizovatele  520.000,-  520.000  - 

 

 

ÚZ 33353 (dotace KÚ): 3.040.000,- 3.040.000,-  - 

-platy ped. 1.745.700,-          1.745.000,-  - 

-OON        22.000,-     22.000,-  - 

-platy neped.     467.700,-   467.700,-  - 

-odvody     782.300,-   768.021,-     +14.279,- 

-přímé ONIV       22.300,-     36.579,-             - 14.279,- 

 

Hospodářský výsledek za rok 2012 u HČ činí 786,71Kč a DČ činí -880,60Kč. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 
Ve školním roce 2012/2013 byla škola zapojena do mezinárodního programu Ekoškola. 

  

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení ve škole neprobíhá. 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
1. Projekt OP VK EU-peníze do škol, realizace projektu zahájena 1.6.2011 (registrační 

číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2151, č.j.2736/2011-46) 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
V Základní škole a Mateřské škole Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace odbory 

nejsou. 

 



 

15. Výroční zpráva o poskytování informací 
 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu 

k informacím za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013. 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže 

a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace      1 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace   0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 

            0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     0 

 

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období.   1 


