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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 2020/2021 

 
 

 
 

 

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  7. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Mgr. Monika Korcová Halfarová 

ředitelka školy 



 2 

 

Přílohy:   

 

1. Protokol o kontrole VZP ČR 

2. Kontrola VSK/2021/1 

3. Kontrola ČOC PŠ 

4. Hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

5. Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 
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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 

monika.halfarova@hrabyne-skola.cz 

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: 120 004 071 

Výdejna stravy MŠ    IZO: 102 944 300 

mailto:zs@hrabyne.cz
mailto:monika.halfarova@hrabyne-skola.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. 2020 

Předškolní vzdělávání ŠVP PV „Putování se sluníčkem“ – platnost 

od 1. 9. 2020 

 

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, Krásné Pole a Hrabyně RC. 

 

Jednotlivé ročníky a jejich třídní učitelé: 

1. ročník   11 žáků   Mgr. Blanka Barabášová 

2. ročník     9 žáků   Mgr. Simona Havrlantová 

3. ročník         8 žáků   Mgr. Jana Kašná 

4. ročník     8 žáků   Mgr. Petra Hrušková 

5. ročník   10 žáků   Mgr. Monika Korcová Halfarová 

 

Celkem 46 žáků, z toho 27 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 13 12 8,051 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

8 8 4,42 

2 2 1,25 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 

Počet pedagogů: 

 

ZŠ           8  

MŠ           5  

Aprobovanost výuky AJ:        4  

Absolventi, kteří nastoupili na školu:      0 prac. 

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

Počet pracovníků v důchodovém věku:      1 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. 2020 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2021 

80 1 11 1 11 1 

 

 

b) Mateřská škola 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2020 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2021 

Počet 

volných míst 

50 2 13 13 2 15 

 

 

 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 11 11 - - 

2. 9 9 - - 

3. 8 8 - - 

4. 8 8 - - 

5. 10 9 1 - 

Celkem za 1 st. 46 46 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 

46 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 46 5 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 10 

Adaptační pobyty žáků 0 0 0 

Akce v rámci volného času 1 46 5 

Práce se třídami 15 138 15 

Vypsat další:    

Ozdravný pobyt 1 41 6 

Spaní ve škole 0 0 0 

 

  

 

 

 

 

Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Konference Forum MŠ 1 

Finanční řízení aktuálně 1 

Metodická poradna ZŠ + MŠ 2 

Rozpočet školy 1 

Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte 2 

Formativní hodnocení a zpětná vazba v heterogenní třídě 1 

Vedení a motivace týmu, týmová spolupráce ped.sboru 1 

Management soft skills 1 

Management a leadership 1 

Polytechnická výchova v MŠ 5 

Odpadový řebříček 1 

Vývojová dysfázie prakticky 1 

Jak dělat matematiku zábavně 3 

Polytechnická výchova pro nejmenší 1 

Pohyb organizované skupiny dětí 1 

Emoční a sociální vývoj dítěte předš.věku a jeho potřeby 1 

Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU v MŠ 1 

Jazyková výchova u dětí předškolního a ml.šk.věku 1 
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Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a) Akce organizované školou: 

- Dopravní výchova s Policií ČR. 

- Dinopark 

- Branný závod 

- Projekt „Zdraví“ 

- Vystoupení žáků školy na veřejné akci ke vzpomínce na K.Engliše 

- Den dětí 

- Ozdravný pobyt - Beskydy 

b) Účast na dalších akcích: 

Účast na obecních akcích – Vítání občánků, vystoupení jubilantům. 

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

c) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou     0 

d) Účast na olympiádách a soutěžích       0 

e) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu:     0 

 

 

 

Pro mimořádná opatření nařízená Vládou ČR (COVID – 19) byly omezeny aktivity a 

akce školy. 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka - MŠ 
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Vánoční nadílka v MŠ  

 
 

Ozdravný pobyt Beskydy – Velké Karlovice 

  

 

   
      

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

      První vysvědčení žáků 1. ročníku 

 

  
 

Zápis do 1. ročníku 

 

 

 

 

 

 
Projekt Ovoce a zelenina do škol – ochutnávka 

exotického ovoce 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt Mléko do škol –  

ochutnávka mléčných výrobků 
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Školní rok 2020/2021 byl velice zvláštní a náročný jak pro děti, rodiče, tak také pro 

pedagogy. Jistojistě se zapíše do českých dějin, a to proto, že české děti pro mimořádná 

opatření Vlády ČR byly po většinu školního roku doma a probíhala distanční výuka. Nejméně 

se to dotklo dětí předškolního věku, které zůstaly doma 30 dní, ale i poté mohli školku 

navštěvovat pouze předškoláci. Po dalším měsíci se otevřela pro všechny ostatní děti pod 

podmínkou, že budou testovány antigenními testy. Žáci 1. a 2. ročníku byli doma 25 dní na 

podzim roku 2020 a 15 dní na jaře roku 2021. Žáci 3. až 5. ročníku byli doma 33 dní na 

podzim a v roce 2021 nastoupili až v dubnu, tedy byli doma 65 dní. 

Samozřejmě probíhala po celou tuto dobu distanční výuka, na naší škole hlavně on-

line výuka, která byla náročná hlavně pro děti prvního, druhého a třetího ročníku. Za pomoci 

svých rodičů by to děti nezvládly, a proto jim děkujeme za vynikající spolupráci! Víme, že 

tento čas byl pro ně náročný, kromě pomoci dětem při online výuce měli mnozí z nich práci 

z domova. Rodiče kromě toho vařili, pomáhali s úkoly dětem, starali se o domácnost a také o 

volný čas svých ratolestí, které nemohly ven za kamarády, do svých kroužků, ZUŠ apod. 

Také paní učitelky se musely naučit mnohým novým IT dovednostem, které MŠMT 

plánovalo rozvíjet v následujících letech. Doba Covidová toto vše urychlila a nám nezbylo nic 

jiného, než se této nové situaci přizpůsobit a v on-line výuce naučit děti to nejdůležitější ze 

ŠVP ZV. Nezapomínaly jsme ani na komunikaci s dětmi o všem, co je v této době trápí. 

Navazovaly jsme jim sociální kontakty s ostatními spolužáky pomocí Google Meet, kde se 

mohly vidět a povídat si alespoň pomocí internetu. 12. dubna 2021 se všichni žáci 1. stupně za 

zpřísněných hygienických opatření vrátili do školy, kde probíhalo pravidelné antigenní  

testování, nejdříve dvakrát týdně, později jen jedenkrát. Vše děti společně se zaměstnanci 

školy zvládly a v červnu mohly vyrazit na tak očekávaný ozdravný pobyt do Beskyd. 

Přesto všechno jsme pro děti zvládli připravit spoustu krásných akcí a vynahradit jim 

tak alespoň část toho, o co během covidovým opatřením přišly. Děti mateřské školy byly na 

výletě v Dinoparku, prohlídly si transportér, navštívil je Mikuláš, pekly perníčky, dostaly 

bohatou vánoční nadílku, proběhl Den dětí, návštěva Hasičské zbrojnice v Hrabyni s ukázkou 

hasičské techniky, oblečení, práce hasičů, shlédly představení mobilního divadla Smíšek a 

Beruška, veselé dopoledne s „Šipkovanou“, slavnostní rozloučení s předškoláky. Žáci 

základní školy stihli na podzim branné aktivity pod záštitou Obce legionářské, prvňáčci byli 

na výletě v Dinoparku; ve škole to vonělo pečenou vánočkou, kterou si upekli druháci; 

proběhl Den slabikáře a Slavnost psacího pera (1. ročník); Badatelský klub vyrobil ptáčkům 

přírodní krmítka, uskutečnil spoustu pokusů a dalších zábavných aktivit; IT klub pracoval 

s iPady, interaktivní tabulí, naučil děti ovládat Mojoboty; čtvrťáci připravovali vafle, všichni 

žáci ochutnali mléčné výrobky a exotické ovoce – Projekt ovoce a mléko do škol; ve velkém 

počtu si děti užily Den dětí a ke konci června vyrazily na ozdravný pobyt do Beskyd – Hotel 

Babská, který měl námět a tématiku „Indiánský týden“. Počasí nám přálo, děti si pobyt užily. 

(více na www.hrabyne-skola.cz ) 

http://www.hrabyne-skola.cz/
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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 VZP ČR     11. 10. 2020, př. č. 1 

 

b) Kontrola VSK/2020/1    21. 12. 2020, př. č. 2 

 

c) Další kontroly:      

ČOS PŠ      6. 5. 2021, př.č. 3 

 

 

Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 
Viz. př. č. 4 

 

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Viz. př. č.5 

 

 

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

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 
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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 

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             

projekty MŠMT OP VVV Šablony III. 522 484,00 410 706,51 

jiné projekty -   

 

 

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) 

OSH Opava Projekt Hasík 11 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval dne 1. 10. 2021       

        …………………………………. 

         ředitelka školy 

        Mgr. Monika Korcová Halfarová 
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