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2. Základní údaje o škole
1.1 Škola
Název:

Adresa:

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská
škola Komorní Lhotka, příspěvková
organizace
Komorní Lhotka 203, 739 53 Hnojník

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:
Kontakty:

www:
Ředitel školy:

73 184 209
ZŠ: 558 696 858,+ 420 724 948 675
MŠ: 558 696 842
ŠJ: 558 639 100
600 134 610
zs.komornilhotka@)seznam.cz
skola.komornilhotka@tiscali.cz
www.zskomornilhotka.cz
Mgr. Gabriela Palarčíková

Typ školy:

Základní, neúplná

Identifikátor:
E- mail:

2.1 Zřizovatel
Zřizovatel:
Starosta:
Telefon:
E –mail:
www:

Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27, 739 53 Hnojník
Ivo Sztefek
558 696 826
urad@komorni-lhotka.cz
https://komorni-lhotka.cz/

2.2 Součásti školy
Základní škola T.G.Masaryka Komorní Lhotka a Mateřská škola Komorní Lhotka,
příspěvková organizace je organizována jako škola neúplná a malotřídní. Její součástí je
školní jídelna a mateřská škola, školní jídelna – výdejna, školní družina. Od 1. 9. 2018 byla
zahájena činnost školní družiny v nových prostorách školy. Od 1. 9. 2017 má MŠ 3 oddělení
s kapacitou 52 dětí. Od července 2019 do ledna 2020 se uskutečnila rekonstrukce budovy a
přístavba MŠ. Celý projekt obsahoval podřezání stávající budovy, výměny střešní krytiny,
nových rozvodů elektřiny, nových oken, dveří, oklepání stěn až na omítku, zavedení
podlahového vytápění.
Celá akce byla vyčíslena na cca 24 mil. Kč. Zřizovateli se podařilo investovat tento stavební
projekt ze získané dotace Ministerstva financí ČR ve výši 18.308.072,- a zbývající výdaje

2

(cca 6 mil. Kč) byly zastřešeny z rozpočtu OÚ. Sestavy nábytku (490 343,- Kč), video
telefony (72 600,- Kč), mycí nerezový stůl (13 692,- Kč), nerezový dřez (8 692,- Kč), sprcha
oplachová (6 223,- Kč), pračka (12 500,-Kč), sušička (13 491,- Kč) - bylo uhrazeno
z investičního fondu školy v celkové výši 617 541,- Kč.

2.3 Základní údaje o součástech školy (k 30.9.2020)
Součást školy
Mateřská škola
1. stupeň ZŠ
Školní jídelna ZŠ
Škol.jídelna výdejna
Školní družina

Počet tříd/
oddělení
3
4
x

Počet dětí/ žáků
52
74
58

x

68+11 dosp.
49+ 7 dosp.
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50

Počet dětí/žáků
na třídu
20,20,12
15,14+12,13,20
x

x
25,25

2.4 Materiálně - technické podmínky školy

Kmenové učebny

ZŠ: 4 kmenové učebny
- I. třída ( 1. ročník)
- II.třída ( 2.a 3. ročník)
- III.třída (4. ročník)
- IV.třída (5. ročník)

Školní družina

ŠD - prostory ŠD, 2.oddělení

Ostatní učebny

keramická učebna pro výuku Vv a Pč
odborná učebna výpočetní techniky

Sportovní zařízení

sportovní hala OÚ
školní zahrada
- využíváno ve výuce Tv,
sportovním kroužkem, ŠD, volnočasové
aktivity

Žákovský nábytek

4 kmenové třídy jsou vybaveny výškově
nastavitelným nábytkem

Učební pomůcky

Každoročně jsou zastaralé nebo poškozené
učeb.pomůcky doplňovány novými
( výukové programy PC, didaktické hry,
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učebnice)
Učebnice a učební texty

Výuka probíhá převážně podle učebnic
nakladatelství Nová škola a Oxford
University Press , s platnou doložkou
MŠMT.
Nevyhovující a poškozené učebnice jsou
nahrazovány novými
10ks PC, 3 ks notebook – PC učebna
1 ks PC ředitelna
3 ks notebook sborovna (1 notebook pro ŠA
z projektu Šablony I.)
- žáci i pedagogové mají přístup k internetu
2 interaktivní tabule (z Projektu EU peníze
školám- výměna obou dataprojektorů)
2 notebooky pro učit. (z Projektu EU peníze
školám) v kmenových třídách byly
nahrazeny novými notebooky
5 ks tabletů pro pedagogy ( z Projektu
Pedagog a tablety ve výuce)
ŠD je rovněž vybavena TV
s videorekordérem a DVD přehrávačem
radiomagnetofony, 10 ks tabletů HP 610 +
W10 ( Šablony II.)
Multimediální minikatedra včetně
PC,výuk.programů ,Interaktivní 3LCD
Dataprojektor ( z Projektu Šablony I.)
Interaktivní dotykový displej OPTOMA
( Šablony II.) +notebook- dolní třída
V rámci dotace na pořízení technického
vybavení ( 100.000Kč )bylo zakoupeno 5
notebooků pro pedagogy, které byly
využívány v době distanční výuky.

Audiovizuální a výpočetní technikou

2.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Současní členové
Volby do ŠR: 20. 5. 2021

27.11.2008
Mgr. Natálie Szczeponiecová ( předsedkyně)
Mgr. Soňa Vrábelová
MUDr. Dagmar Indráková
Termín Voleb do ŠR- přesunut na podzim
2020, avšak z důvodu uzavření škol se
uskutečnily až na jaře 2021.
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3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Kód
79-01-C/01

Obor vzdělání

Zařazené třídy

ŠVP pro ZV „Cesta ke 1. - 5. ročník
vzdělávání“

3.1 Základní vzdělávání
Ve školním roce 2020/2021 se vyučovalo v 1. - 5. ročníku podle ŠVP pro ZV “ Cesta ke
vzdělávání“.
Spolupráci s poradenskými zařízeními (PPP Frýdek- Místek , PPP Český Těšín a SPC
Ostrava, SPC Karviná), lze hodnotit jako velmi dobrou. Spolupráce se zaměřila na probíhající
Inkluzi, na konzultace týkající se žáků s podpůrnými opatřeními.

3.2 Předškolní vzdělávání
Mateřská škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu „Úsměv", zaměřeného na
prožití aktivního a šťastného dětství v souladu se zdravým životním stylem a v ekologickém
prostředí (viz Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Komorní Lhotka).

4. Přehled pracovníků školy
Pedagogický sbor ZŠ tvoří ředitelka školy, 4 učitelky, asistent pedagoga, školní asistent,
2 vychovatelky ŠD.
Od 1. 9. 2017 byla v rámci projektu Šablony I. zahájena personální podpora – pozice školního
asistenta v ZŠ i MŠ, která pokračovala i zahájením projektu Šablony II. „ Komorní Lhotka
2019“. Po ukončení projektu Šablony II. (31.12.2020) navázal projekt Šablony III. s názvem
„Šablony Komorní Lhotka 2021“ a pozice školních asistentů v ZŠ i MŠ pokračuje do
31.12.2021.
Ředitelka školy současně vykonává funkci koordinátora ŠVP správce ICT, 1pedagog plní
funkci školního metodika prevence a výchovného poradce, 1 učitelka (speciální pedagog)
vede předmět speciální péče pro žáky s podpůrnými opatřeními. 1 učitelka je koordinátorem
EVVO. Pedagogický sbor MŠ tvoří vedoucí učitelka a 5 učitelek, školní asistent .

4.1 Základní údaje o pracovnících školy
4.1.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010 /2021
Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Palarčíková
Učitelé ZŠ - interní prac.: fyzický počet osob: 6
1. ředitelka školy
100 %
(VŠ učitelství 1. st ZŠ)
2. učitelka
100 %
(VŠ učitelství 1. st ZŠ)
5

přepočtený počet: 5,500

3. učitelka
100 %
(VŠ učitelství 1. st ZŠ)
4. učitelka
100 %
(VŠ učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči)
5. učitelka
100 %
(VŠ učitelství 2. st ZŠ ČJ-historie)
+ rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ - PF OU Ostrava)
6. asistent pedagoga
50 %
(speciální pedagogika pro výchovné pracovníky PF Olomouc)
7. učitelka
22,72%
(VŠ učitelství 2. st ZŠ ČJ-Vv)
ŠD
fyzický počet osob: 2
přepočtený počet: 1.553%
Vychovatelka
100 %
(VŠ, spec.pedagogika pro výchovné pracovníky PF Olomouc)
vychovatelka
55,35 %
(SŠ, pedagog vol.času-PF Ostrava)
Učitelé ZŠ- externí prac. : fyzický počet osob: 1
1. křesťanská výchova 0.045
(VŠ evangelická teologie)

přepočtený počet: 0.045

Učitelé MŠ – interní prac.:
(5.645%)

fyzický počet osob: 4

přepočtený počet: 4.644%

1. vedoucí učitelka
SPgŠ
2. učitelka
(VŠ předškolní pedagogika)
3. učitelka
(SPgŠ)
4. učitelka
( SPgŠ)
5. učitelka
(VŠ, Zahájení studia SPgŠ)
6. učitelka
(VŠ, Zahájení studia SPgŠ)

100 %
100%
100%
100 %
100 %
64,51 %

V průběhu škol.roku odešla na MD 1 učitelka MŠ
4.1.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020 / 2021
Pracovníci ZŠ: fyzický počet osob: 2
1. školnice
75 %
uklízečka
50 %

přepočtený počet: 1.475
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2. údržbář
50 %
topič
12,5 %
3. ekonomka
25 %
4. účetní –DPP, externí pracovník
5. zpracování mezd-KVIC Frýdek-Místek
---------6. školní asistent
50% - z Projektu Šablony II. (do 31. 12. 2020)
z Projektu Šablony III. (do 31. 12. 2021)
Pracovníci ŠJ:
fyzický počet osob: 4
1. vedoucí ŠJ, kuchařka
43,7% , 75%
2. kuchařka
100 %
3. prac.výdejny
37,5 %
4. prac.výdejny
25 %
Pracovníci MŠ:
1. školnice

přepočtený počet:

fyzický počet osob: 1
67,5 %

přepočtený počet: 0.675

2. školní asistent

50% - z Projektu Šablony II. (do 31. 10. 2020)
z Projektu Šablony III. (do 31. 12. 2021)
Všichni nepedagogičtí pracovníci jsou pracovníky interními.
Pracovnice výdeje stravy a školnice MŠ ( kumulovaná fce) –od 1.12.2020-předčasný odchod
do starobního důchodu.

5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání do středních škol
5.1 Základní škola
Zápis k zahájení povinné školní docházky se opět uskutečnil s ohledem na OPATŘENÍ
vydané MŠMT K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 v souvislosti s MO
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem probíhal zápis bez osobní
přítomnosti dětí ve dnech 16. 4. - 30. 4. 2021 v ZŠ pouze formou podání žádosti o přijetí
k základnímu vzdělávání a zápisního listu. Zákonný zástupce dítěte zároveň doložil kopii
rodného listu dítěte kopii očkovacího průkazu dítěte. Žádosti byly doručovány formou:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy - ID datové schránky djumtau
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
poštou
osobní podání v ZŠ: od 6. 4. do 16. 4. 2021 po telefonické domluvě

Bylo přijato15 dětí, z toho 1 dítě po OŠD ,2.chlapec po OŠD se odstěhoval. V tomto
školním roce byl navržen dvěma dětem OŠD, který byl u daných dětí potvrzen pediatrem a
PPP ve Frýdku – Místku.
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Počet prvních tříd Počet dětí přijatých Z toho děti po odkladu

Počet odkladů pro šk.r.
2021 /2022

1

15

1

2

5.2 Mateřská škola
Zápis do MŠ rovněž proběhl bez přítomností dětí od 3.-7. května 2021 na základě zaslaných
písemných přihlášek ( viz Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Komorní Lhotka).

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školním vzdělávacím programem
6.1 Výchovně vzdělávací proces
Ve školním roce 2020 / 2021 se vyučovalo v 1. - 5. ročníku podle ŠVP pro Základní
vzdělávání“ Cesta ke vzdělávání“.
Dle NV a MZd došlo od 14. 10. do 17.11. 2020 k uzavření škol a žáci se vyučovali distanční
formou. Byly zastaveny činnosti všech kroužků a zrušeny kulturní a sportovní akce.
Od 18.11. se prezenčně vzdělávali žáci 1.ročníku , 2.a 3. ročník byl spojen, proto i žáci 2. a 3.
ročníku nastoupili k prezenční výuce. 4. a 5. ročník se do 29.11. vzdělával distančně, od
30.11. nastoupily k prezenční výuce zbývající ročníky.
Od 4.1. 2021 se situace opakovala, 4. a 5. ročník opět nastoupil distanční výuku.
Od 1.3. došlo i k uzavření MŠ a opět všech ročníků 1. stupně, distanční výuka pro předškolní
děti byla povinná.
Od 12.4.2021 byla obnovená prezenční výuka pro všechny děti MŠ a žáky ZŠ za podmínky
dodržování všech propidemiologických opatření ( dezinfekce, ochrana úst a nosu,
testování….)
Z důvodu nesouhlasu zákonných zástupců s plošným Ag testování žáků a neočkovaných
zaměstnanců, se 1 žákyně neúčastnila prezenční výuky. Byly ji umožněny pravidelné
konzultace.

6.2 Třídy a žáci podle ročníků (k 30. 9. 2020)
Ročník

Počet žáků

Dívky

Chlapci

1. ročník

15

9

6

2. ročník

14

5

9

3. ročník

12

7

5

4. ročník

13

5

8

8

5. ročník

20

10

10

Celkem

74

36

38

6.3 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
1. pololetí: (74 žáků)

Třída Prospěli s vyznam.
I.
15
II.
14
III.
12
IV.
13
V.
17

Prospěli
3

Neprospěli
-

Slovní hod.
-

Prospěli
2

Neprospěli
-

Slovní hod.
-

2. pololetí: (70 žáků)

Třída Prospěli s vyznam.
I.
15
II.
15
III.
12
IV.
12
V.
17

6.4 Přehled chování za školní rok 2020/ 2021
Třída Pochvala TU
I.
II.
III.
1
IV.
1
V.
6

Pochvala ŘŠ
-

NTU
-

Důtka TU
-

Důtka ŘŠ
-

6.5 Údaje o zameškaných hodinách
Absence žáků byla řádně omluvena rodiči nebo ošetřujícím lékařem u všech žáků.
I. pololetí

Třída
I.
II.

Počet oml. Průměr Počet neoml.
157
10,47
176
12,57
-
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III.
IV.
V.
Celkem :

107
410
383
1 233

8,92
31,54
19,15
16,66

-

Průměr
13,93
18,27
15,67
22,47
14,58
17,34

Počet neoml.
-

II. pololetí

Třída
I.
II.
III.
IV.

Počet oml.
209
244
188
296
V.
277
Celkem :
1 214

6.6 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu

-

byl sestaven dle zásad psychohygieny
a byla využita aprobovanost
vyučujících
1. roč. ,4. a 5.roč. samostatně
spojen 2. a 3. ročník,
Ma ve 2.roč.- samostatně
Aj všechny ročníky samostatně

-

1 žák vzděláván formou integrace

-

v rámci podpůrných opatření byl
poskytován 3 žákům předmět
speciálně pedagogické péče , který
byl veden spec.pedagogem
zřízena fce asistenta pedagoga
práce se zakoupenými
pomůckami pro rozvoj řeč.funkcí,
názorné manipulační pomůcky,
spec.učebnice pro výuku čtení, hry
pro nácvik sociálních dovedností,
na tabletu s výukovým programem
SymWriter
ve výuce jsou vždy respektována
doporučení PPP, SPC
úzce spolupracujeme s rodiči (
pěstouny)

Rozvrh hodin

Vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami

-

-

10

Školní řád

-

pravidla chování žáků ve škole i
mimo ni jsou uvedena ve školním
řádu, se kterým jsou žáci
seznamováni na začátku škol.roku
zásady hodnocení žáků blíže určuje
klasifikační řád,jež je součástí
školního řádu
doplnění o distanční výuku

Informační systém

-

Třídní schůzky
Konzultační odpoledne
Individuální jednání s rodiči
Den otevřených dveří
Společné akce Spolku rodičů
webové stránky školy

Klima školy

-

pedagogičtí i nepedagogičtí
pracovníci školy, žáci i rodiče se
podílejí na udržení přátelské
spolupráce a vzájemné důvěře

-

-

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na škole pracuje preventista sociálně patologických jevů, ve výuce byly využívány školní
materiály s touto problematikou (DVD, DUMy,literatura). Škola má vypracován Minimální
preventivní program.
MPP směřoval k rozvoji pozitivního sociálního chování a zvládání zátěžových situací.
Plánované besedy „ Komunikace“ pro žáky 2.-5 ročníku, vedená lektory z Poradny pro
primární prevenci Ostrava se neuskutečnily z důvodu uzavření školy.

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních
pracovníků školy
Mgr.G.Palarčíková
- Finanční řízení aktuálně - webinář
- Metodická poradna pro vedoucí pracovníky- webinář
- Formativní hodnocení – webinář
- On-line školení- ICT-DV
PaeDdr. S.Martiňáková
- Pedag.intervence
- On-line školení- ICT-DV
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Mgr. , Ing. Sylva Tillová
- English pronunciation – webinář
- On-line školení- ICT-DV
Mgr. Lucie Gavelčíková
- Formativní hodnocení – webinář
- Jak zajímavě přiblížit žákům přírodu Těšínského Slezska– webinář
- On-line školení- ICT-DV
Mgr. Naděžda Honzáková
- Talent a co s ním?
- On-line školení- ICT-DV
Mgr. Soňa Vrábelová
- On-line školení- ICT-DV
- Metodické setkání preventistů
Bc. Iva Jelenová
- Zlobivé dítě, nebo dítě s ADHD? On-line
- Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzdělávacím procesu On-line
Ing.Alice Szmeková
- Ukončení studia Předškolní pedagogika a pedagogika 1. st.
Barbara Gillová
- Hygienické předpisy a školení vedoucích pracovníků ŠJ
Michaela Tomicová
- Hygienické předpisy a školení vedoucích pracovníků ŠJ
Michaela Walachová
- Distanční vzdělávání v MŠ -webinář

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1 Soutěže
Tradiční pořádání akcí mezi školami (sportovní a kulturní akce) se z důvodu uzavření škol a
vyhlášení nouzového stavu. Realizace akcí byly naplánovány na podzimní období nebo zcela
přesunuty na rok 2021.
Dle situace ohledně vysokého výskytu onemocnění Covid 19 byly nakonec i podzimní
termíny roku 2020 zrušeny.
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9.2 Spolupráce s rodiči, místními organizacemi a s veřejností
Spolupráce s rodiči a se Spolkem rodičů při ZŠ a MŠ
Spolek tradičně zajistil balíčky na Mikuláše, jehož tradiční program se nekonal.
Dětské radovánky se společně s oslavou 90. výročí vzniku školy se opět neuskutečnily, proto
jsme se rozhodli oslavy přesunout až na 100. výročí vzniku školy.
Uskutečnilo se minimum plánovaných akcí.
Z projektu kulturních a sportovních akcí mikroregionu Stonávky se neuskutečnila žádná
akce. Nedošlo ani k zahájení Mysliveckého kroužku, šachů a žádného z kroužků pořádaných
školou.

9.3 Akce ZŠ během školního roku 2020/ 2021
IX.
Beseda se studentkou LF „ První pomoc“
Focení prvňáků
Divadelní představení DLO „ Kocourek Modroočko“ ( předškoláci,1.a 2.roč. ZŠ)
Projektový den „Podzimní lovec“
X.
Pevnost poznání- Olomouc Živá sluneční soustava
( 3.-5.ročník, MAP Třinec)
XI.
Vánoční focení
On –line konzultační odpoledne
XII.
Mikulášská nadílka –předávání balíčků dětem
Projektový den v ZŠ „ Kam dál?“ pro 5. ročník ( Šablony II.,metodik prevence MZŠ
Hnojník)
Projektový den v ZŠ „ Já a peníze“ pro 4. ročník ( Šablony II.,finanční gramotnost)
Třídní vánoční besídky
IV.
Uzavření ZŠ, MŠ
Zápis do 1. ročníku ZŠ – bez přítomnosti žáků
Zahájení prezenční výuky předškoláků a žáků v ZŠ od 12.4., Ag testování
Den Země-projektový den
V.
Zápis do MŠ – bez přítomnosti dětí
Projekt „ Zdravé zoubky-1. ročník
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (2 žáci)

VI.

13

Den dětí – projektový den
Školní výlety:
- ZOO Ostrava ( 1. -3. ročník)
- Olomouc ( 4. ročník )
- Praha
( 5. ročník )
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
Loučení s páťáky
Ukončení školního roku 2020-2021

9.4 Zájmové útvary ZŠ
V tomto školním roce byla činnost všech zájmových útvarů pozastavena.

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ĆŠI
Ve školním roce 2020 / 2021 nebyla provedena inspekční činnost.

11. Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2020
- viz samostatná příloha

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Od 1. 1. 2019 začala realizace Projektu ŠABLONY KOMORNÍ LHOTKA 2019 ( Pracovní
název Šablony II.), byl je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních
fondů. Celková dotace byla vyčíslena na 1 083960,00 Kč a ukončení projektu bylo
stanoveno k 31.12.2020. Z důvodu uzavření škol na jaře a na podzim r. 2020 požádala
ředitelka školy MŠMT o změnu ukončení projektu. Změna byla uznána a projekt byl ukončen
7.3.2021.
Projekt byl realizován v MŠ, ZŠ a ŠD.
Projekt „Šablony II.“
ZŠ:

Personální podpora v ZŠ
Projektový den ve škole
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – část aktivity probíhalo on line

MŠ:

Personální podpora v MŠ
Projektový den ve škole
Odborně zaměřená setkávání s rodiči ( 3. setkání proběhlo on line)

ŠD:

Využití ICT ve výuce
Kluby pro účastníky ŠD - Čtenářské kluby, Klub zábavné logiky a deskových her
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( část aktivit probíhala on line formou)
Od 1.1.2021 byla zahájena realizace Projektu ŠABLONY KOMORNÍ LHOTKA 2021
(s pracovním názvem Šablony III.) Celková dotace činí 580 590 Kč a jejím poskytovatelem je
MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Zahájení projektu : 1. 1. 2021, ukončení 31. 12. 2022
ZŠ:

Personální podpora v ZŠ ( 1.1.2021- 31.12.2021)
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem ( 3 šablony)

MŠ:

Personální podpora v MŠ ( 1.1.2021- 31.12.2021)
2 projektové dny ve škole

ZŠ získala rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR formou dotace ve výši 494 883,32 Kč tj. 85,00 % ze základu pro stanovení
podpory ve výši 582 215,68 Kč na akci: Vybudování přírodní zahrady při ZŠ Komorní
Lhotka období realizace: 2020 - 2021 v rámci výzvy č.: NPŽP 7/2019 : Přírodní zahrady
Projekt nese název Vybudování přírodní zahrady při ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Komorní
Lhotka.
Cílem předkládaného projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u
předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním
prostředím. Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady školy na přírodní zahradu.
Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem i žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti
EVVO.
Celý projekt by měl být realizován do konce roku 2021.

13. Údaje o projektech financovaných z jiných zdrojů
ZŠ pokračovala v účasti projektu SZIF „ Ovoce do škol“ , jehož cílem je podpora zdravé
výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny (dodavatel Ovocentrum V+V s.r.o. Valašské
Meziříčí). Žáci prvních až pátých ročníků základních škol měli dostávat po celý rok dvakrát
v měsíci ovoce a zeleninu zdarma. Při uzavření škol byly dodávky přerušeny.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi
V ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Komorní Lhotka nepůsobí odborová organizace.

Komorní Lhotka

Mgr.Gabriela Palarčíková

30. 9. 2021

ředitelka školy
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