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1. Základní údaje o škole
1.1 Název školy
Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk
sídlo školy:

Nádražní 77, 788 32 Staré Město

právní forma:

příspěvková organizace (od 1. 1. 1998)

telefon, fax:

583 239 230

e-mail:

zsstaremesto@post.cz

www:

zsstaremesto.cz

identifikátor zařízení:

600 148 408

IZO základní školy:

102 680 507

IZO mateřské školy:

107 632 942

IZO školní jídelny:

102 992 088

IZO jídelny výdejny:

181 045 800

IZO školní družiny:

120 300 486

IZO školního klubu:

172 102 961

IČO:

65 497 279

ředitel školy:

Mgr. Barbora Zelená do 31.7.2014, Mgr. Radovan Šikula od

1.8.2014
zřizovatel školy:

Město Staré Město

1.2 Charakteristika školy
Základní škola poskytuje výchovu a vzdělávání v souladu se školským zákonem č. 561/2004
Sb. Poskytuje základní vzdělání 79-01-C/001 v délce studia 9 roků 0 měsíců a 79-01-C/01
v délce studia 9 roků 0 měsíců.
Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen
prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Třídy se naplňují
do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet
skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího
předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Ředitelka školy zřizuje speciální třídu pro žáky s lehkým mentálním postižením.
Škola zařazuje žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování do kmenových
tříd, kde je jim věnována individuální péče na základě zpracovaných individuálních plánů. Při
této činnosti škola spolupracuje se školským poradenským centrem.
Škola poskytuje nadstandardní nabídku zájmových aktivit pro žáky ve školním klubu,
organizuje sportovní, kulturní a společenské akce.
Škola vstoupila do programu Ekoškol a titul na dva roky obhájila.

Talentovaní žáci se zapojují do naukových soutěží a olympiád a sportovních soutěží (viz
příloha č.10).
Škola ve školním roce zažádala o výjimku z nejnižšího počtu žáků, kterou ji zřizovatel
schválil.
Škola působí v těchto budovách:
budova č. 106 :
v budově jsou umístěny 4 třídy (I., II., III., IV.) a jedno oddělení školní
družiny, byla dobudována třída s hernou pro předškolní děti MŠ. V budově je školní kuchyně,
jídelna.
budova MŠ č. 118 : v budově jsou umístěny dvě třídy mateřské školy, s potřebným
zařízením (herny, jídelny, ložnice, výdejna jídla apod.). Součástí budovy je školní zahrada.
budova č. 77 :
v budově jsou umístěny kmenové třídy pro žáky I. a II.st. (V., VI., VII.,
VIII., IX.), odborné učebny, tělocvična a dvě učebny pro žáky s lehkým mentálním
postižením.
Ve školním roce 2013/2014 byla vybudována v areálu školy venkovní učebna (pergola
s dlažbou) a venkovní tělocvična (venkovní posilovací stroje z Programu rozvoje venkova).
Odborné učebny v budově č. 77:
1. učebna fyziky a chemie
2. humanitní učebna s audiovizuální technikou
3. počítačová učebna - využívána také pro výuku volitelných,
nepovinných předmětů a zájmových činností
4. učebna pro výtvarnou výchovu
5. učebna přírodopisu
6. učebna pro výuku hudební výchovy
7. učebna pro výuku cizího jazyka – interaktivní učebna
(potřebná při dělení žáků na skupiny)
8. cvičná školní kuchyňka

2. Školská rada
Při škole pracuje školská rada (dále jen ŠR) zřízená Městem Staré Město, podle zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon) § 167, 168.
Má 6 členů. Funkční období ŠR končí v říjnu 2014.
Složení školské rady:
za zřizovatele:
za rodiče:
za pedagogické pracovníky:

R.Nožička, M.Klemsa
I.Roháčková, N.Bechrová
M.Zálešáková, M.Hyprová

3. Struktura organizace školy
Název součásti
Mateřská škola
Základní škola I. stupeň
Základní škola II. stupeň
Speciální třídy
Školní družina
Školní klub

Tabulka č. 1 – Součásti školy
Počet tříd
3
5
4
1
1
19

V PŘÍLOZE č. 1 je uveden podrobný rozpis struktury organizace Základní školy a Mateřská
školy Staré Město, okres Šumperk.

4. Přehled oborů vzdělávání
Ročník
1. – 9.
2. - 9.

Tabulka č. 2 – Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
A.
ŠVP ZV „Zdravá horská škola“
B.
ŠVP ZV LMP „Hlava, srdce, ruce“

Číslo jednací
č.j.01/09/12
č.j.01/09/05/LMP

V PŘÍLOZE č. 2 jsou uvedeny učební plány.

5. Přehled pracovníků školy
Tabulka č. 3 – Počet pracovníků školy k 30. 6. 2013
Rozdělení pracovníků
Počet pracovníků
Pedagogičtí pracovníci
21
Nepedagogičtí pracovníci
10
Celkem
31
Jmenný seznam pedagogických a nepedagogických pracovníků je uveden v PŘÍLOZE č. 3.
S účinností od 1. 8. 2014 byl jmenován nový ředitel ZŠ a MŠ Staré Město Mgr. Radovan
Šikula.

6. Údaje o zařazování dětí
6.1 Počet integrovaných žáků
Tabulka č. 4 – Počet integrovaných žáků – stav k 30. 6. 2014
Stupeň
Třída
Počet integrovaných žáků
II.
2
I. stupeň
III.
1
IV.
2
V.
4
VI.
2
II. stupeň
VII.
3
VIII.
3
Celkem
x
17
Na začátku školního roku jsou na základě jednání metodického sdružení a předmětových
komisí vypracovány individuální výchovně vzdělávací plány podle výsledků pedagogických a
psychologických vyšetření žáků ve školském poradenském centru. Rodiče jsou na
individuálních schůzkách s těmito plány seznámeni.
O slovní hodnocení pro své dítě požádalo celkem 5 zákonných zástupců pro 5 žáků.
(viz. Tabulka č. 5).

Každé pololetí hodnotí vyučující na jednání předmětových komisí výsledky integrovaných
žáků, sledují jejich vývoj a podávají zprávy o výsledcích rozvoje dítěte. Dne 11. 3. bylo
uskutečněno hodnocení postupů a efektivity IVP u integrovaných žáků. Kontrolu provedla
Mgr. Hana Heiserová – speciální pedagog z PPP Šumperk. Všechna předložená IVP
integrovaných žáků byla shledána v souladu se zákonem č. 147/2011 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Tabulka č. 5 – Rozhodnutí o použití slovního hodnocení ve školním roce 2013/2014
Poř.
Příjmení a jméno žáka
Třída
Předmět
č.
I. stupeň
1.
Frainšic Jindřich
II.
Český jazyk
2.
Gattyán Martin
V.
Český jazyk, Anglický jazyk
3.
Gronych Lukáš
V.
Český jazyk
4.
Pešek Vojtěch
V.
Český jazyk
II. stupeň
7.
Pejzlová Nikola
VI.
Český jazyk, Anglický jazyk
Jmenný seznam integrovaných žáků ve školním roce 2013/2014 je součástí PŘÍLOHY č. 4.
6.2 Vycházející žáci a umístění žáků
Ve školním roce 2013/2014 ukončilo základní školní docházku 17 žáků.
Tabulka č. 6 – Vycházející žáci
Třída

Počet žáků

Základní škola

VIII./IX.

1/14

Celkem ZŠ

x

15

ZŠ – spec. třídy
Celkem - Spec. třídy
Celkem

IX.
x
x

2
2
17

V PŘÍLOZE č. 5 je uveden jmenný seznam umístěných žáků.
6.3 Zařazení dětí do mateřské školy
Do mateřské školy bylo celkem zařazeno do třech tříd 65 dětí.
Zápis do mateřské školy se uskutečnil dne 14. května 2014 a nově zařazených dětí bylo 19.
Viz. PŘÍLOHA č. 6 – Seznam zařazených dětí od 14. května do mateřské školy.
6.4 Zařazení žáků do I. třídy základní školy

Do I. třídy bylo k 1. 9. 2014 celkem zařazeno 27 žáků.
Zápis do I. třídy se uskutečnil dne 11. února 2014.
Na základě výsledků zápisu, byl zpracován seznam žáků zařazených do I. ročníku Základní
školy a Mateřské školy Staré Město, okres Šumperk.
Rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání bylo zasláno písemně zákonným
zástupcům dítěte do místa trvalého bydliště.
Za organizační zajištění zápisu zodpovídal předseda a členové metodického sdružení.
Viz. PŘÍLOHA č. 6 – Seznam zařazených dětí do 1. třídy k 1. 9. 2014
6.5 Děti s odkladem školní docházky
Rozhodnutí o odkladu školní docházky – zákon č. 561/2004 (školský zákon), § 37 – jsou
vystavovány na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského
centra a dětského lékaře. Zákonní zástupci dítěte obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o
odkladu školní docházky.
Ve školním roce 2013/2014 bylo rozhodnuto o jednom odkladu školní docházky.
Viz. PŘÍLOHA č. 6 – Seznam dětí s odkladem školní docházky.

6.6 Zařazení žáků do speciálních tříd
Během školního roku 2013/2014 nebyl zařazen do speciálních tříd žádný žák.

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků speciálních tříd jsou rozděleny do I. a II. pololetí viz
tabulky níže.
7.1 Přehled klasifikace - speciální třídy I. pololetí
Tabulka č. 10 – Speciální třídy I. pololetí
I. třída
2., 4., 5., 6., 8., 9.
ročník
POČET ŽÁKŮ
8
Počet chlapců
3
Počet dívek
5
Dojíždějící
1
Opakuje ročník
0
Končí školní docházku
0
7.2 Přehled klasifikace - speciální třídy II. pololetí
Tabulka č. 11 – Speciální třídy II. pololetí

POČET ŽÁKŮ
Počet chlapců
Počet dívek
Dojíždějící
Opakuje ročník
Končí školní docházku

I. třída
2., 4., 5., 6., 8.,9.
ročník
8
3
5
1
0
2

7.3 Přehled klasifikace – základní škola I. pololetí a II. pololetí
Přehled klasifikace základní školy za I. pololetí a II. pololetí je součástí PŘÍLOHY č. 7.
7.4 Komisionální zkoušky
Ve školním roce 2013/2014 vykonalo komisionální zkoušku 12 žáků.
Seznam žáků je uveden v PŘÍLOZE č. 8.

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků je stanoveno plánem „Další vzdělávání
pedagogických pracovníků“ (DVPP). Podle kvalifikace pracovníků a potřeb organizace je
určeno zaměření vzdělávání jednotlivým pracovníkům.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) za školní rok 2013/2014 jsou
uvedeny v PŘÍLOZE č. 9.

9. Údaje o aktivitách školy
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovali žáci 18 kroužků, na jejichž vedení se podíleli
pedagogové školy (10) a vedoucí z řad veřejnosti (5). Dále žáci navštívili 14 kulturních akcí a
23 sportovních akcí. V šesti případech žáci úspěšně reprezentovali naši školu a umístili se
na předních místech. Další podrobné informace jsou popsány v příloze č. 10.
9.1 Zájmové kroužky základní školy
Tabulka č. 13 – Zájmové kroužky ZŠ k 30. 6. 2014
Název kroužku
Zobcová flétna
Výtvarný kroužek
Literární
Reedukace
pro 1. stupeň, 2. stupeň
Floristický
Přírodovědný
Počítače
Angličtina

Vyučující
Podhorová J. Mgr.
Janáčková J.
Novotná M. Mgr.
Bechrová N. Bc.
Hyprová M. Mgr.
Hyprová M. Mgr.
Sutorý A.
Sutorý A.

Moderní tanec
Team Sports
Kičin Works
Florbal
Volejbal
ŠK
Kondiční trénink
Veselé cvičení
Kroužek siláků
Tenisový kroužek

Kokešová J.
Haluza O.
Haluza O.
Bechr J.
Lysák M.
Aspru J.
Šimová L.
Šimová A.
Zelená B. Mgr.
Sitta V.

V tomto školním roce byly také nabídnuty kurzy pod názvem „Tvořivé čtvrtky“, při kterých se
rodiče s dětmi věnovali výrobě keramiky, pletení z papíru, malování a savování na oblečení,
drátkování.
9.2 Akce školy
V PŘÍLOZE č. 10 je uveden seznam akcí školy 2013/2014.
9.3 Plavecký výcvik a lyžařský výcvik
Plavecký výcvik organizuje škola pravidelně každý rok ve spolupráci s plaveckou školou
AQUATOL Šumperk.
Škola zajišťuje povinnou plaveckou výuku pro žáky 2. a 3. ročníku, před plaveckou výuku pro
děti z mateřské školy.
Druh výuky plaveckého výcviku je uveden v Tabulce č. 15.
Tabulka č. 15 – Plavání žáků
Třída

Výuka

MŠ
2. a 3. třída

NE
ANO

Zdokonalovací
lekce
NE
NE

Předplavecký
výcvik
ANO
NE

Lyžařského výcviku se v letošním školním roce zúčastnili žáci 1. – 9. ročníku i děti
z mateřské školy. V týdnu od 24. 2. do 27. 2. lyžovalo na svahu v Kunčicích celkem 19 dětí
z MŠ, ve stejném týdnu 42 žáků 2. stupně lyžovalo na Paprsku. Lyžařský výcvik žáků 1.
stupně proběhl v Kunčicích od 3. 3. do 7. 3. 2014 v počtu 23 žáků.
9.4 Spolupráce se zřizovatelem školy a partnery školy
V tomto školním roce byla dokončena celková rekonstrukce budovy č. 76, která byla
přestavena na mateřskou školu a provoz zde byl zahájen 1. 9. 2014. Za nadstandartní
spolupráce a finanční podpory Města Staré Město byl do MŠ pořízen i nový nábytek pro děti.
Město zajistilo i výstavbu dětského hřiště pro děti MŠ.
V srpnu začala rekonstrukce přední fasády na budově č. 77, která bude dána do původního
stavu podle historických fotografií. Opraveny budou i boční zdi směrem ke školním šatnám a
tělocvičně.

10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Tabulka č. 16 - Přehled besed
Datum
26.11. 2013
03.11. 2013
18.12. 2013
15.01. 2014
19.02. 2014
04.03. 2014
04.03. 2014
04.03. 2014
04.03. 2014
30.04. 2014
13.06. 2014
17.06. 2014

Název besedy

třída

Prevence šikany - J. Bechr
Klima třídy - P. Halama
Klima třídy - J. Bechr
Klima třídy - J. Bechr
Klima třídy - J. Bechr
Učíme se odmítat - Pontis
Sociální sítě - Pontis
Výchova k toleranci - Pontis
Subkultury naší společnosti - Pontis
Poruchy příjmu potravy - KPPŠ
Práva a povinnosti - KPPŠ
Jak si nenechat ublížit - KPPŠ

V.
VI.
V.
V.
V.
V.
VI.
VII.
VIII.
VII.
VI.
VIII.

11. Poskytování informací
Za školní rok 2013/2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1990 Sb. o svobodném přístupu k informacím

12. Údaje o kontrolách provedené ve školním roce 2013/2014
Tabulka č. 17 – Provedené kontroly
Datum

Kontrolu provedl

Předmět a účel kontroly

6. 3. 2014
10. – 14.7.
2014

Krajská hygienická stanice
ENTER s. r. o. Šumperk

Kontrola jídelny, základní školy
Veřejnoprávní kontrola příspěvkové
organizace

Protokoly o kontrolním šetření jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 11.

13. Zpráva o hospodaření školy
Tabulka č. 17 – Plnění úkolů v oblasti hospodaření
VÝNOSY.
V roce 2013 organizace obdržela tyto transfery:
Kč
Přímé výdaje a ostatní neinvestiční výdaje prostřednictvím
9933900
Olomouckého kraje
Z toho účelová dotace - K.R.A.P.
8500
Účelová dotace – asistent pedagoga
198288
Účelová dotace – MŽP
70000
Účelová dotace z prostředků KÚ Olomouc-Inkluzivní vzdělávání 162096
Účelová dotace – MAS – SZIF
128700
Transfér na provoz MÚ
2600000
13101484

Výnosy získané vlastní činností:
Výnosy – obědy cizí, zaměstnanci, děti, příspěvek na obědy
z FKSP
Výnosy za čaj pro děti do školní družiny
Kopírovací služby
Kulturní akce
Výnosy z pronájmů bytů a tělocvičny
Školné, lyžařský, výcvik, škola v přírodě
Ostatní výnosy z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Ostatní výnosy- členské příspěvky
Úroky z BÚ

Kč
1559846
2750
80
76100
34250
147675
226013,75
173734
163
225,01
2220836,76

NÁKLADY:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba neskladných položek+ palivo
Opravy a udržování budov a majetku
Cestovné
Služby
Mzdové náklady včetně náhrady za nemoc
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Zákonné sociální náklady – DVPP, FKSP
Poplatky za ZPS
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy účetní
Náklady z DDHM

Kč
1877425,21
1005941
445330,61
216154,50
21511
567104,24
7884530
2581491
31766,40
119753,20
28070
3470
53725,08
478932,56
15315204,80

14. PŘÍLOHY
Vzhledem k množství příloh a velkému počtu osobních údajů jsou přílohy dostupny
k nahlédnutí v budově školy.

