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Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, 

příspěvková organizace 

 

747 63  Hrabyně 70 

 

IČ: 75026821 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

 

 
 
Podle zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

vzdělávání (školský zákon), dle § 103. 

Obsah zprávy je zpracován podle Vyhlášky č.15/2005, § 7. 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne  31.8.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Mgr. Monika Korcová Halfarová 

ředitelka školy 
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Přílohy:   

 

1. Protokol o kontrole OSSZ Opava 

2. Hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

3. Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

4. Fond SIDUS 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY a 

MATEŘSKÉ ŠKOLY HRABYNĚ,  

okres Opava, př.org. 
ŠKOLNÍ ROK 2017/18 

 

Část I. 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres 

Opava, příspěvková organizace 

Adresa školy: 

 

Hrabyně 70, 747 63 

IČ školy: 75026821 

Telefonní kontakt: 

 

553 775 154, 702 066 292 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

zs@hrabyne.cz      dat.schránka: naq9ttv 

Zřizovatel školy: 

 

Obec Hrabyně 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Monika Korcová Halfarová 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

- 

Zástupce ředitele školy: 

 

Mgr. Jana Kašná 

Výchovný poradce: 

 

Mgr. Simona Havrlantová 

Školní speciální pedagog: 

 

Mgr. Jana Kašná 

Školní psycholog: 

 

- 

Vedoucí učitelka mateřské školy: 

 

Bc. Zuzana Majdanicsová 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Zuzana Konvičková 

Složení školské rady: 

 

 

 

Mgr. Jana Kašná 

Mgr. Denisa Těluškin 

Jana Tomečková 

Charakteristika školy: 

 

 

 

 

Součásti školy: 

Základní škola            IZO: 107 628 341 

Mateřská škola           IZO: 102 420 947 

Školní družina            IZO: 120 004 062 

Výdejna stravy ZŠ     IZO: 120 004 0741 

Výdejna stravy MŠ    IZO: 102 944 300 

mailto:zs@hrabyne.cz
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Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

(v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

 

Základní vzdělávání ŠVP ZV „Škola plná pohody“ – platnost od 

1.9.2017 

 

Předškolní vzdělávání ŠVP PV „Putování se sluníčkem“ – platnost 

od 1.1.2018 

 

Základní škola Hrabyně byla ve školním roce 2019/2020 organizována jako pětitřídní se 

dvěma odděleními školní družiny. Do školy docházejí žáci z obce Hrabyně. Dojíždějící jsou 

z okolních vesnic – Josefovice, Budišovice a Hrabyně RC. 

 

Jednotlivé ročníky a jejich třídní učitelé: 

1. ročník     8 žáků   Mgr. Simona Havrlantová 

2. ročník     8 žáků   Mgr. Blanka Barabášová 

3. ročník         9 žáků   Mgr. Petra hrušková 

4. ročník   10 žáků   Mgr. Jana Kašná 

5. ročník   17 žáků   Mgr. Monika Korcová Halfarová 

 

Celkem 52 žáků, z toho  33 dívek. 

Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 49 dětí. O děti se staraly: Zuzana 

Konvičková, Vendula Halfarová.  

 

Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zaměstnanci školy Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

kvalifikovaní 

Přepočtený 

evidenční 

počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 14 14 11,70 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

8 8 3,93 

2 2 1,37 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 

Počet pedagogů: 

 

ZŠ  9   

MŠ  5  

Aprobovanost výuky AJ: 3 pedagogičtí pracovníci 

Absolventi, kteří nastoupili na školu:      0 prac. 

Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli:  3 prac. 

Počet pracovníků v důchodovém věku:      2 prac.  
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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. 2019 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2020 

80 1 8 0 8 1 

 

 

b) Mateřská škola 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2019 

Počet 

volných míst 

50 2 7 7 2 18 

 

 

 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 8 8 - - 

2. 8 8 - - 

3. 9 9 - - 

4. 10 9 1 - 

5. 17 17 - - 

Celkem za 1 st. 52 51 1 - 

 

 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0% 

3. 0 0% 

 

 

c) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

52 0 0 
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Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 
Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky 3 50 5 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 10 

Adaptační pobyty žáků 0 0 0 

Akce v rámci volného času 5 215 7 

Práce se třídami 5 52 5 

Vypsat další:    

Ozdravný pobyt 1 46 7 

Spaní ve škole 1 17 3 

 

  

 

 

 

 

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Čtení s porozuměním v 1.třídě 2 

iPad jako nástroj učitele 7 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele 1 

Metody a formy práce k rozvoji čten.gram.a efekt.učení 1 

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 2 

Pohádka nám pomůže 1 

Práce se žáky se SVP 1 

Neklidné dítě – problematika ADHD 1 

Financování školství aktuálně 1 

Čtenářské dílny jako prostředek zkvalitnění čtenářství 1 

 

DVPP PP bylo od března 2020 přerušeno a posunuto na podzim roku 2020 (COVID 19). 
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Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a) Akce organizované školou: 

- Dopravní výchova s Policií ČR, OODIS BUS. 

- Policie ČR – komunikace s cizími lidmi 

- Návštěva Muzea II. světové války v Hrabyni 

- Primární prevence – vzdělávací programy agentury Renarkon 

- Projektové dny s rodilým mluvčím 

- Dětský karneval 

- Kino Klimkovice  – „Sněžný kluk“ 

- Návštěva místní knihovny 

- Projektové dny s rodilým mluvčím 

- Vánoční dílny  

- Hrajeme si na školu – adaptace předškoláků na školu 

- Zápis dětí do MŠ 

- Vystoupení dětí na vítání občánků 

- Vystoupení dětí jubilantům 

- Vystoupení žáků školy na veřejné akci v Muzeu 2. světové války 

- Rozloučení s žáky 5. ročníku – noc ve škole 

b) Účast na dalších akcích: 

Účast na obecních akcích – Vítání občánků, vystoupení jubilantům. 

Účast na akcích SDH Hrabyně - Den požární bezpečnosti 

Účast na koncertech pořádaných ZUŠ Háj ve Slezsku – pobočka Hrabyně. 

Metodická setkávání – ZŠ Velká Polom, Háj ve Slezsku, Dolní Lhota. 

Adaptační setkání žáků 5.ročníku – ZŠ a MŠ Velká Polom, ZŠ a MŠ Pustá Polom 

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou     0 

d) Účast na olympiádách a soutěžích       0 

e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:    64 400 Kč 
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Ozdravný pobyt Ostružná - Jeseníky 

  
 

   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Environmentální vzdělávání 

 

  

 

 

 

https://www.hrabyne-skola.cz/wp-content/grand-media/image/dsc03347.jpg
https://www.hrabyne-skola.cz/wp-content/grand-media/image/dsc03455.jpg
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Vánoční besídka                                           HV soutěž „Perníková nota“ 

  
 

Ovoce a zelenina do škol 

(ochutnávka exotického ovoce) 

    
 

Páťácký den v ZŠ Pustá Polom 

 

 

https://www.hrabyne-skola.cz/wp-content/grand-media/image/dsc03808.jpg
https://www.hrabyne-skola.cz/wp-content/grand-media/image/dsc03819.jpg
https://www.hrabyne-skola.cz/wp-content/grand-media/image/dsc03857.jpg
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Škola v době mimořádných opatření 

  

Česko šije roušky 

  
 

Rozloučení s žáky 5. ročníku – „Noc ve škole“ 

  

  

https://www.hrabyne-skola.cz/wp-content/grand-media/image/rou_ky_7.jpg
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Letošní školní rok byl pro nás všechny, jak děti, rodiče tak učitele velice zvláštní. Jako 

každý školní rok jsme ho zahájili 1. září, kdy jsme netušili, jaké změny a překvapení nás 

budou čekat. Hned v prvním týdnu v říjnu jsme s dětmi ze školy, ale také ze školky strávili 

týdenní pobyt s environmentálním programem v Jeseníkách, Hotel Ostružná. Tento pobyt byl 

z části financován MŽP, které pro školy připravuje dotace s podmínkou, aby na těchto 

pobytech probíhala ekologická výchova. Týdenní pobyt byl až na chladné a deštivé počasí 

vydařený. Přes den děti poznávaly přírodu a krásy Jesenicka, večer měly zábavné programy 

s tak velice oblíbenou diskotékou. Kromě výuky se v prvním pololetí děti účastnily 

divadelních a filmových představení, absolvovaly preventivní programy s agenturou 

Renarkon, navštěvovaly oblíbené Kluby informatiky, logiky a matematiky, čtenářský  

a badatelský. Zapojily se do spousty soutěží, připravovaných paními učitelkami, ať 

sportovních, hudebních, výtvarných či fotografických.  

V březnu nás opět, snad už pravidelně jako každým rokem postihly chřipkové 

prázdniny a jen jsme nastoupili do školy, vláda vyhlásila mimořádné opatření a uzavřela 

všechny školy. Pro všechny z nás to bylo nové a zvláštní. Očekávali jsme uzavření školy tak na 

dva týdny a ono z toho byly více než dva měsíce. Nejdříve jsme dětem posílali úkoly, jako 

kdyby byly nemocné – emailem, ale když jsme zjistili, že se tento stav prodlouží a nikdo neví, 

na jak dlouhou dobu, přistoupili jsme na online výuku. Nejdříve pomocí Skypu, ale poté jsme 

sjednotili online výuku a za pomocí IT specialisty jsme vyučovali pomocí aplikace Meet na 

Googlu. Založili jsme nový školní systém pro komunikaci s rodiči i žáky, využívali prostředí 

Google Classroom pro zasílání úkolů či podkladů k výuce, nebo procvičování učiva pomocí 

kvízů. Online výuka byla jak pro učitele, tak rodiče i žáky nová a mnohé z nás náročná také 

v tom, že než se všechny aplikace, přístupy, hesla či vstupy na jednotlivé videokonference 

utřepaly a děti, rodiče i učitelé to brali jako samozřejmost. Tímto děkujeme rodičům za 

trpělivost, vstřícnost, pomoc a zájem o online výuku. Také pedagogům patří veliké 

poděkování, jelikož je na tuhle situaci nikdo nepřipravil, křídu s tabulí a pomůckami museli 

vyměnit za IT technologie a kameru s mikrofonem. S rodinami našich žáků strávili spoustu 

času nejen výukou, ale také komunikací s řešením IT problémů, sociální komunikací  

a povídáním si s nimi i dětmi o problematice COVID 19 a to nejen pomocí počítačů, ale byli 

vždy připraveni na telefonu. Také paní učitelky v mateřské škole nezahálely a komunikovaly 

s rodiči pomocí emeilu, posílaly dětem různé zábavné úkoly či pracovní listy. 

Společně jsme vše zvládli a 18. května byla pro děti otevřena MŠ, 25. května jsme 

mohli opět jít do školy. Nastoupilo 42 žáků z celkového počtu 52. Byli rozděleni do tří skupin, 

které se nesměly potkávat a ve škole byly nastaveny přísné hygienické a organizační 

opatření. Měsíc červen utekl jako voda, žáci 5. ročníku se stihli rozloučit se školou  na akci 

zvaná „Noc ve škole“, kde měli připravený zábavný program se spoustou soutěží a aktivit, 

nechybělo dětské šampaňské a dort, diskotéka, stezka odvahy a film před spaním. 30. června 

dostaly všechny děti vysvědčení a na prázdniny jsme všichni odešli s očekáváním, zda se 

tento mimořádný stav opět nebude opakovat v září. 
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Část IX. 
Údaje o výsledcích kontrol: kontrola VSK, kontrola OSSZ Opava, KHS Ostrava 

 

 

Škola uvede, zda byla ve škole v daném školním roce provedena inspekce ČŠI či jiná 

kontrolní činnost včetně závěrečného hodnocení. 

 

 

a) Kontrola VSK      0 

 

b) Kontrola  OSSZ Opava     2. 9.  2019, viz. př. č. 1 

 

c) Další kontroly:      0 

 

 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 
Viz.př. č.2 

 

 

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Viz.př.č.3 

 

 

 

Část XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 

SF MŽP č.13/2017 Škola v přírodě 48 7 0 
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Část XII. 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 

 Mimoškolní akce pořádané 

školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

žáků 

(dětí) 
pedagogů ostatních  

 

Práce s moderními 

technologiemi iPad jako nástroj učitele 

0 7 0 

Práce s moderními 

technologiemi 

Meet, Classroom 

(online výuka) 

0 7 0 

     

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

státní fondy MŽP      64 400     64 400 

projekty MŠMT Šablony II. 1 063 018  1 063 018 

jiné projekty -   
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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....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

SDH Hrabyně Den požární bezpečnosti – ukázka práce hasičů, 

hasičské techniky, návštěva hasičské zbrojnice 

74 

OSH Opava Projekt Hasík 8 

Spolupráce se ZŠ Pustá 

Polom 

Den pro páťáka – adaptační 2-denní aktivity pro 

jednodušší přestup žáků 5.ročníku na 2.st.ZŠ, 

spaní ve škole 

17 

Spolupráce se ZUŠ Háj ve 

Slezsku 

Výchovné koncerty dětí 102 

Spolupráce s organizací 

FOND SIDUS 

Pomoc při veřejné sbírce 

 č.S-MHMP/1476620/2015 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne 28. 8. 2020       

        …………………………………. 

         ředitelka školy 

             Mgr. Monika Halfarová 


