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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 a
kapacita je 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
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(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 30.9.2019)
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
70
58

x

66+11 dosp.
52+ 7 dosp.

2

50

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

x
25,25

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

Kmenové učebny

Školní družina

ŠD – prostory ŠD
I.
a II. odd.

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, hračky,sportovní nářadí

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 podle učebnic nakladatelství
Nová škola, Alter, Prodos, SPN 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)
2 notebooky pro učit. (z Projektu EU peníze
školám) v kmenových třídách
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

Audiovizuální a výpočetní technikou

2.5 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Současní členové
Volby do ŠR: 27. 4. 2017

27.11.2008
Mgr. Soňa Vrábelová ( předsedkyně)
Mgr.Lenka Zajoncová
MUDr. Dagmar Indráková
Termín Voleb do ŠR- přesunut na podzim
2020

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“
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3.1 Základní vzdělávání
Ve školním roce 2019/2020 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, 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“. 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 4 učitelky, školní asistent ( do 31. 10.
2020) a asistent pedagoga (do 31.8.2020)

4.1 Základní údaje o pracovnících školy
4.1.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019 /2020
Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Palarčíková
Učitelé ZŠ - interní prac.: fyzický počet osob: 6
přepočtený počet: 5,500
1. ředitelka školy
100 %
(VŠ učitelství 1. st ZŠ)
2. učitelka
100 %
(VŠ učitelství 1. st ZŠ)
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)
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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)
Vedení zájmového útvaru - dohody o provedení práce:
Učitelé ZŠ- externí prac. : fyzický počet osob: 1
1. křesťanská výchova 0.045
(VŠ evangelická teologie)
Učitelé MŠ – interní prac.:
(4.725%)

fyzický počet osob: 4

1. vedoucí učitelka
SPgŠ
2. učitelka
(VŠ předškolní pedagogika)
3. učitelka
(VŠ předškolní pedagogika)
4. učitelka
SPgŠ
5. AP 40,32 % VŠ

100 %

přepočtený počet: 0.045

přepočtený počet: 4.644%

100%
100%
100 %
52,98%

4.1.2 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019 / 2020
Pracovníci ZŠ: fyzický počet osob: 2
přepočtený počet: 1.475
1. školnice
75 %
Uklízečka
50 %
2. údržbář
50 %
topič
12,5 %
3. účetní
17,5 %
4. zpracování mezd-DPP
---------5. školní asistent
50% - z Projektu Šablony II. (do 31. 12. 2020)
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
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2. školní asistent
50% - z Projektu Šablony II. (do 31. 10. 2020)
Všichni nepedagogičtí pracovníci jsou pracovníky interními.

5. Zápis k povinné školní docházce a přijímání do středních škol
5.1 Základní škola
Zápis k zahájení povinné školní docházky se uskutečnil s ohledem na OPATŘENÍ vydané
MŠMT K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 v souvislosti s MO vlády k
ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem probíhal zápis bez osobní přítomnosti dětí
ve dnech 16. 4. - 30. 4. 2020 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 16. 4. do 30. 4. 2020 po telefonické domluvě

Bylo přijato15 dětí, z toho 2 děti po OŠD . Jeden žák je žákem se speciálními vzdělávacími
potřebami. V tomto školním roce byl navržen dvěma dětem OŠD, který byl u daného dítěte
potvrzen pediatrem a PPP ve Frýdku – Místku.
Počet prvních tříd Počet dětí přijatých Z toho děti po odkladu

Počet odkladů pro šk.r.
2020 /2021

1

15

2

2

5.2 Mateřská škola
Zápis proběhl bez přítomností dětí 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 2019/ 2020 se vyučovalo v 1. - 5. ročníku podle ŠVP pro Základní
vzdělávání“ Cesta ke vzdělávání“. Dle NV ze dne 11. 3. 2020 došlo od 12. 3. do 22.5 2020
k uzavření škol a žáci se vyučovali distanční formou. Od 25.5. nastoupilo pouze 30 žáků
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k prezenční výuce( 1.ročník- č žáci 2.ročník 6 žáků, 3.ročník 6 žáků, 4.ročník 7 žáků, 5.ročník
7 žáků), a tak nadále pokračovalo i distanční vzdělávání.

6.2 Třídy a žáci podle ročníků (k 30. 9. 2019)
Ročník

Počet žáků

Dívky

Chlapci

1. ročník

13

5

8

2. ročník

12

7

5

3. ročník

13

5

8

4. ročník

20

10

10

5. ročník

12

4

8

Celkem

70

31

39

6.3 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
1. pololetí: (70 žáků)

Třída Prospěli s vyznam.
I.
13
II.
12
III.
13
IV.
18
V.
10

Prospěli
2
2

Neprospěli
-

Slovní hod.
-

Prospěli
1
2

Neprospěli
-

Slovní hod.
-

2. pololetí: (70 žáků)

Třída Prospěli s vyznam.
I.
13
II.
12
III.
13
IV.
19
V.
10

6.4 Přehled chování za školní rok 2019/ 2020
Třída Pochvala TU
I.
4
II.
9

Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ
8

III.
IV.
V.

8
7
8

1
-

-

-

-

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

Třída
I.
II.
III.
IV.

Počet oml.
342
361
691
803
V.
501
Celkem :
2698

Průměr
26,31
30,08
53,15
40,15
41,75
38,54

Počet neoml.
-

Průměr
9,69
20,92
30,54
20,6
40,25
23,75

Počet neoml.
-

II. pololetí

Třída
I.
II.
III.
IV.

Počet oml.
126
251
391
412
V.
483
Celkem :
1663

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,
Aj všechny ročníky samostatně

-

1 žák vzděláván formou integrace

-

v rámci podpůrných opatření byl
poskytován 3 žákům předmět

Rozvrh hodin

Vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
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-

-

Školní řád

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 –vypracování
IVP…

-

úzce spolupracujeme s rodiči

-

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

-

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. Mladší
žáci se pravidelně účastnili preventivního programu Veverka Terka a myška Klárka.
Proběhla beseda „ Komunikace“ pro žáky 2.-5 ročníku, vedená lektory z Poradny pro
primární prevenci Ostrava. Další lekce se neuskutečnily z důvodu zavření školy.
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních
pracovníků školy
Mgr.G.Palarčíková
- Sankce za finance
- Metodická poradna pro vedoucí pracovníky
- Školení – práce s tablety
- Financování regionálního školství – webinář
PaeDdr. S.Martiňáková
- Předmět SPP jako podpůrné opatření pro žáky s SV
- Školení – práce s tablety
Mgr. , Ing. Sylva Tillová
- Školení – práce s tablety
Mgr. Lucie Gavelčíková
- Školení – práce s tablety
Mgr. Soňa Vrábelová
- Čtení v 1. třídě- od písmen po čtení s porozuměním
- Školení-práce s tablety
Bc. Iva Jelenová
- Školení – práce s tablety
Michaela Stryjová
- Školení – práce s tablety
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
- Praktické školení: Skutečně zdravá škola

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1 Soutěže
Tradiční pořádání akcí mezi školami (sportovní a kulturní akce) se ve 2. pololetí
neuskutečnily z důvodu uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu. Realizace akcí byly
naplánovány na podzimní období nebo zcela přesunuty na rok 2021.
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Dle situace ohledně vysokého výskytu onemocnění Covid 19 byly nakonec i podzimní
termíny roku 2020 zrušeny.

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 a program na Mikuláše a zorganizoval školní karneval. Dětské
radovánky se společně s oslavou 90. výročí vzniku školy neuskutečnily.
Příspěvky pro děti a žáky byly vyhrazeny v menší míře- na dopravu na školní akce, na
sportovní vybavení, na hračky a pomůcky pro ŠD a MŠ.
Děti MŠ a žáci naší školy rovněž vystoupily několikrát během školního roku pro veřejnost –
Setkání s jubilanty obce – spolupráce s kulturní komisí
Vítání občánků – spolupráce s kulturní komisí
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí – spolupráce s SCEAV
Vánoční kulturní vystoupení pro seniory v Domově – spolupráce se Slezskou diakonií
Vánoční výstava- spolupráce se sdružením Klíč
„Vánoce se smrčky“ kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost v sále OÚ
Škola se zapojila do projektu kulturních a sportovních akcí mikroregionu Stonávky, které se
konaly pouze v 1. pololetí školního roku. Naplánovaný XX. ročník Festivalu kreslení“
Krajina kolem nás“ se nekonal. Tradičně proběhla spolupráce s Místními knihovnami
v Komorní Lhotce a v Hnojníku (knihovnické lekce, beseda s paní Evou Furtekovou,
výtvarné dílny a soutěže pro ŠD) v rámci v 1. pololetí.
Každoročně spolupracuje MŠ i ZŠ s Mysliveckým spolkem a pod vedením Ing.Jiřího Dulavy
se zájemci z řad dětí účastnily Mysliveckého kroužku.
Škola využila nabídku Šachové školy v Třinci a pokračovala činnost šachového kroužku,
který byl veden Ing. J. Sikorou ve škole.
Nadále pokračovala spolupráce s místním SDH Komorní Lhotka (kroužek mladých hasičů), a
pohybový kroužek „Zumba s Agi“. Škola taky navázala spolupráci s jazykovou školou
HELLO v Ostravě, avšak z důvodu nezajištění stálého lektora v 1. čtvrtletí se často lekce
nekonaly. Náprava byla sjednána díky ochotě jedné z maminek, která se vedení výuky ujala a
konverzace v angličtině pokračovala i distančně v jarních měsících.

9.3 Akce ZŠ během školního roku 2019/ 2020
IX.
Zahájení ekosoutěže ve sběru starého papíru
Projektový den „Vítání podzimu“
Focení prvňáků
Dopoledne s přírodovědeckými pokusy (Mobilní planetárium Ostrava)
1. a 2. ročník: Se zvířátky o vesmíru, 3. - 5. ročník: Voda-zázrak přírody)
X.
Turnaj v přehazované v Ropici
Sběr kaštanů a žaludů
Vystoupení pro jubilanty
Divadelní představení Lotrando a Zubejda ( Trisia, 1.-3.ročník)
Besedy v knihovně - Týden knihoven
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XI.
Vystoupení pro malé občánky
Vánoční focení
Preventivní program: Komunikace
XII.
Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční výstava
Mikulášská nadílka – vánoční program a předávání balíčků dětem
Návštěva Borónova - Mikulášská nadílka- zástupci OÚ, ZŠ, pěveckého kroužku
Benefiční koncert „Návraty“
Den otevřených dveří v MZŠ Hnojník (5. ročník)
Vystoupení v Domově pro seniory
Vystoupení pěveckého kroužku v ISÚ
Vystoupení „Vánoce se Smrčky“ pro rodiče a veřejnost
I.
Zahájení plaveckého výcviku v Třinci (1. - 4. ročník)
Den otevřených dveří- Pasování prvňáčků
Kolaudace rekonstrukce a přístavby MŠ
Divadelní představení „Gulliverovy cesty“- předplatné TD
II.
Florbalový turnaj v Třanovicích
Školní kolo recitační soutěže
Turnaj – barevný minivolejbal 1. - 3. ročník
Obvodní kolo recitační soutěže
III.
Dětský karneval (SPPŠ)
Hasík - 2. beseda pro 2. r.
Matematický klokan
Předčasné ukončení plaveckého výcviku

IV.
Uzavření ZŠ, MŠ
Zápis do 1. ročníku ZŠ – bez přítomnosti žáků
V.
Zápis do MŠ – bez přítomnosti žáků
Zahájení provozu v MŠ a výuky v ZŠ od 25.5.
VI.
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (4 žáci)
Návštěva prvňáčků s rodiči ve škole
Loučení s páťáky
Ukončení školního roku 2019-2020
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9.4 Zájmové útvary ZŠ
Keramika

P. Mlčochová

Sportovní kroužek

Mgr S. Vrábelová

Pěvecký kroužek

Mgr. G.Palarčíková

Dramatický kroužek

Mgr. S. Tillová

Čtenářský klub
(Projekt Šablony II.)

M. Stryjová

Klub zábavné logiky a deskových her Bc.I.Jelenová
Využití ICT ve vzdělávání ŠD
Bc.I.Jelenová
(Projekt Šablony II.)
Šachový kroužek

Ing. Jan Sikora

Myslivecký kroužek

Ing. Jiří Dulava

Zumba

Ágnes Fajgl Závodská

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ĆŠI
Ve školním roce 2019 / 2020 nebyla provedena inspekční činnost.
V dubnu 2020 -telefonický rozhovor ředitelky školy s Mgr. Janem Szotkowskim (školní
inspektor-ČŠI Ostrava) na téma zajištění distančního vzdělávání.

11. Základní údaje o hospodaření školy
Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2019
- viz samostatná příloha

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Od 1. 1. 2019 začala realizace Projektu ŠABLONY KOMORNÍ LHOTKA 2019, který je
financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Celková dotace je
vyčíslena na 1 083960,00 Kč a ukončení projektu je stanoveno na 31.12.2020
Projekt je realizován v MŠ, ZŠ a ŠD.

Projekt „Šablony II.“
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ZŠ:

Personální podpora v ZŠ
Projektový den ve škole
Doučování žáků

MŠ:

Personální podpora v MŠ
Projektový den ve škole
Odborně zaměřená setkávání s rodiči ( 3 setkání po 4 hodiny)

ŠD:

Využití ICT ve výuce
Kluby pro účastníky ŠD -Čtenářské kluby, Klub zábavné logiky a deskových her

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 dostávaly po celý rok dvakrát
v měsíci ovoce a zeleninu zdarma.

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

…………………………….

…………………………….

Komorní Lhotka

Mgr.Gabriela Palarčíková
ředitelka školy

30. 9. 2020
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Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní
Lhotka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy
Školní rok 2019 – 2020
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1. Základní údaje o zařízení:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace,
739 53 Hnojník
Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka
Ředitelka: Mgr. G. Palarčíková
Vedoucí učitelka: M. Walachová
Učitelka: J. Cháňová ( od 1.12.2019)
Učitelka: D. Dančevská ( do 30.4.2020)
Učitelka: Mgr. S. Opiol Dis.
Učitelka: Ing., Mgr. A. Szmeková
Učitelka: D.Stolariková ( 1.9.-30.9.2019)
Asistent pedagoga Mgr. N. Honzáková (personální podpora k dítěti s podpůrnými opatřeními)
Školní asistent: M. Stryjová (personální podpora v rámci projektu Šablony II.)
Kontakt na MŠ: 558 696 842
Kontakt na ŠJ: 558 639 100
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2. Charakteristika školy

Mateřská škola (dále jen MŠ) jíž zřizovatelem je OÚ Komorní Lhotka sídlí v Komorní
Lhotce č. p. 153
V tomto školním roce prošla celá budova mateřské školy rozsáhlou rekonstrukcí. K suterénu
mateřské školy byla vystavěna nová část s třídou, sociálním zařízením pro děti a hernou. Ve
stávající budově došlo ke zvětšení tříd pro děti, vytvoření sociálních zařízení u každé třídy,
zvětšení šatny dětí i jídelny. V celé MŠ došlo k výměně topení – podlahové, elektrických
a vodovodních rozvodů, oken, venkovních i interiérových dveří. Celá budova je zateplena
a nově zastřešena. V rámci rekonstrukce je i nové oplocení školní zahrady. MŠ v tuto dobu
byla dočasně umístěna do prostorů OÚ v Komorní Lhotce a to od 1. 9. 2019 – 20. 1. 2020.
Cílová kapacita dětí je 52. 1. třída 20 dětí, 2. třída 20 dětí a 3. třída 12 dětí.
Vzdělávání v MŠ zajišťuje 5 pedagogických zaměstnanců, 1 školní asistent a 2 provozní
zaměstnankyně.
Mateřská škola je s celodenním provozem od 6.30 – 16.00 hodin. Od 3. 2. 2020 nastala
změna provozu od 6.00 – 16.00 hodin. Od 1. 9. 2020 je provoz od 6.30 – 16.30 hodin.

V tomto školním roce bylo zapsáno 52 dětí.
Do ZŠ odešlo celkem 16 dětí. U dvou dětí OŠD.

Školní jídelna není součástí mateřské školy. Strava se do MŠ dováží ze ZŠ.
Součástí mateřské školy je školní zahrada. V době užívání náhradních prostorů - užívání
prostorů za OÚ, vycházky děti v nejbližším okolí MŠ.

Děti se schází ve třídách. Během celého dne je důsledně dodržován pitný režim.

19

3. Demografický vývoj a změny v průběhu školního roku

Naše MŠ byla jednotřídní a od 1. 9. 2007 se stala dvoutřídní. Třídy byly smíšené. Děti do
našeho zařízení docházely zpravidla ve věku od 3-6 let. Od 1. 9. 2017 je naše zařízení již
trojtřídní a děti zde dochází zpravidla od 2 – 6 let a třídy jsou rozděleny věkově.
S ohledem na OPATŘENÍ vydané MŠMT K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/2021 v souvislosti s MO vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
probíhal zápis bez osobní přítomnosti dětí ve dnech 4. 5. – 7.5. 2020 v MŠ pouze formou
podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášky do MŠ. Zákonný zástupce
dítěte zároveň doložil kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o povinném očkování a
kopii očkovacího průkazu dítěte. Přihlášky byly doručovány formou:
do datové schránky školy - ID datové schránky djumtau
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
poštou
osobní podání v MŠ: od 4. 5. do 7. 5. 2020 po telefonické domluvě předem v době od
8:00 do 16:00 hod.

1.
2.
3.
4.

Bylo odevzdáno 16 přihlášek, 16 dětí bylo přijato. V tomto školním roce byl navržen 2 dětem
OŠD, který byl u daného dítěte potvrzen pediatrem a PPP ve Frýdku –Místku.

4. Výchovně vzdělávací proces
Název Školního vzdělávacího programu MŠ Komorní Lhotka je „ Úsměv“. V tomto duchu
pedagogičtí pracovníci vytváří třídní plány na celý školní rok.

Změny ve školním roce 2019 - 2020

-

Rekonstrukce a přístavba budovy MŠ

-

Získání školního asistenta z projektu Šablony II.
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Přehled aktivit MŠ

-

Divadelní představení s preventivním programem

-

Mikulášská nadílka

-

Vánoční besídka

-

Karneval

-

Vítání jara

-

Oslava dne dětí

-

Účast na výstavách

-

Besedy s myslivci, hasiči, policií

-

Kulturní vystoupení v KD

-

Kulturní vystoupení

-

Fotografování

-

Návštěva místní knihovny

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu byla uzavřena MŠ od 14. března – 25. května 2020 a
plánované akce byly v této době zrušeny.

V rámci projektu Šablony II. pro MŠ.
1. Školní asistent
2. Přednáška pro rodiče (PhDr. Jan Svoboda)
3. Projektový den v MŠ – „ Záchranáři“

Hospitace
Hospitace jsou pravidelně prováděny vedoucí učitelkou. Zjištěné připomínky byly řešeny
ihned. Hlavní důraz v hospitační činnosti byl kladen na osobní rozvoj každého dítěte
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s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti a na podnětnost prostředí, ve kterém
vyrůstá.
Při kontrole režimu je kladen důraz především na dodržování bezpečnosti, pitného režimu,
hygienických a sebe obslužných návyků dětí.

Spolupráce
Spolupráce s PPP, lékaři – dle nutnosti a potřeby.
Spolupráce se ZŠ.
Spolupráce s místními složkami (HASIČI, MYSLIVCI- sběr přírodnin, besedy)
Spolupráce s rodiči.
Spolupráce se Spolkem rodičů

5. Údaje o výsledcích kontrol
V tomto školním roce se neuskutečnila hloubková kontrola ČŠI.

6. Údaje o pracovnících
Učitelky v MŠ jsou kvalifikované. Během roku se zúčastňují různých školení podle výběru.
Dále si prohlubují poznatky spojené s RVP a samostudiem i dalším studiem v oboru
předškolní pedagogiky.
Nemocnost zaměstnanců v tomto školním roce nebyla.
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7. Oblast materiálního vybavení
Z finanční částky z řad rodičů SRPDŠ jsou pokryty kulturní akce, nákup pomůcek pro děti,
výlety. Byly také zakoupeny hračky do tříd i na školní zahradu.
V příštím školním roce je v plánu vybavení školní zahrady (využití sponzorských darů).

V Komorní Lhotce dne: 24. 9. 2020

Michaela Walachová, vedoucí učitelka ………………………………………..
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