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1. Základní údaje o škole
1.1 Název školy
Základní škola a Mateřská 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

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.
Ředitel školy zřizuje speciální třídy 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 s školským poradenským centrem.
Škola poskytuje nadstandardní nabídku zájmových aktivit pro žáky ve školním klubu,
organizuje sportovní, kulturní a společenské akce.
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Škola vstoupila do programu Ekoškol a titul na dva roky obhájila.
Byla obnovena tradice školního plesu. Talentovaní žáci se zapojují do naukových soutěží a
olympiád a sportovních soutěží.
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 herna pro děti MŠ. V budově je školní kuchyně, jídelna.
budova č. 76 : v budově probíhá rekonstrukce pro pozdější využití MŠ.
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 se vybudovaly na pozemku školy venkovní učebna a venkovní tělocvična.
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
budova MŠ č. 118 : v budově jsou umístěna dvě oddělení mateřské školy, s potřebným
zařízením (herny, jídelny, ložnice, výdejna jídla apod.). Součástí budovy je školní zahrada.

2. Rada školy
Při škole pracuje školská rada zřízená Městem Staré Město, podle zákona č. 561/2004 Sb.
(školský zákon) § 167, 168.
Rada školy má 6 členů.

3. Struktura organizace školy
Tabulka č. 1 – Součásti školy
Název součásti
Mateřská škola
Základní škola I. stupeň
Základní škola II. stupeň
Speciální třídy
Školní družina
Školní klub

Počet tříd
3
5
4
2
1
19
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V PŘÍLOZE č. 1 je uveden podrobný rozpis struktury organizace Základní školy a Mateřská
školy Staré Město, okres Šumperk.

4. Přehled oborů vzdělávání
Tabulka č. 2 – Vzdělávací program školy
Ročník
Název vzdělávacího programu
A.
1. – 9.
ŠVP ZV „Zdravá horská škola“
B.
3. - 9.
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
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci
Celkem

Počet pracovníků
21
10
31

Jmenný seznam pedagogických a nepedagogických pracovníků je uveden v PŘÍLOZE č. 3.

6. Údaje o zařazování dětí
6.1 Počet integrovaných žáků
Tabulka č. 4 – Počet integrovaných žáků – stav k 30. 6. 2013
Stupeň
Třída
Počet integrovaných žáků
I.
1
II.
1
I. stupeň
III.
2
IV.
4
V.
2
VI.
3
II. stupeň
VIII.
3
IX.
1
Celkem
x
17
Na začátku školního roku jsou na základě jednání MS a PK vypracovány individuální
výchovně vzdělávací plány podle výsledků pedagogických a psychologických vyšetření žáků
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ve školském poradenském centru. Rodiče jsou na individuálních schůzkách s těmito plány
seznámeni.
O slovní hodnocení pro své dítě požádalo celkem 7 zákonných zástupců pro 7 žáků.
(viz. Tabulka č. 5).
Každé pololetí hodnotí vyučující na jednání komisí výsledky integrovaných žáků, sledují
jejich vývoj a podávají zprávy o výsledcích rozvoje dítěte.
Jmenný seznam integrovaných žáků ve školním roce 2012/2013 je součástí PŘÍLOHY č. 4.
6.2 Vycházející žáci a umístění žáků
Ve školním roce 2012/2013 ukončilo základní školní docházku 19 žáků.
Tabulka č. 6 – Vycházející žáci
Třída

Počet žáků

Základní škola

IX.

11

Celkem ZŠ

x
VII.
VIII.
IX.
x
x

11
1
2
5
8
19

Speciální třídy
Celkem - Spec. třídy
Celkem

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 oddělení 68 dětí.
Zápis do mateřské školy se uskutečnil dne 14. května 2013 a nově zařazených dětí bylo 20.
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. 2013 celkem zařazeno 21 žáků.
Zápis do I. třídy se uskutečnil dne 5. února 2013.
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.
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Za organizační zajištění zápisu zodpovídal předseda a členové metodického sdružení.
Viz. PŘÍLOHA č. 6 – Seznam zařazených dětí do 1. třídy k 1. 9. 2013
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 2012/2013 bylo rozhodnuto o pěti odkladech školní docházky.
Viz. PŘÍLOHA č. 6 – Seznam dětí s odkladem školní docházky.

6.6 Zařazení žáků do speciálních tříd
Během školního roku 2012/2013 byla zařazena do speciálních tříd jedna žákyně.

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
4., 5., 8. ročník
POČET ŽÁKŮ
8
Počet chlapců
4
Počet dívek
4
Dojíždějící
3
Opakuje ročník
0
Končí školní docházku
0

II. třída
7., 9. ročník
7
4
3
6
0
0

7.2 Přehled klasifikace - speciální třídy II. pololetí
Tabulka č. 11 – Speciální třídy II. pololetí
I. třída
4., 5., 8.ročník
POČET ŽÁKŮ
8
Počet chlapců
4
Počet dívek
4

II. třída
3., 7., 9. ročník
8
4
4
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Dojíždějící
Opakuje ročník
Končí školní docházku

3
0
2

6
0
6

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 2012/2013 vykonalo komisionální zkoušku 6 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 2012/2013 jsou
uvedeny v PŘÍLOZE č. 9.

9. Údaje o aktivitách školy
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovali žáci 19 kroužků, vedením se podíleli nejen
pedagogové školy. Dále žáci navštívili 23 kulturních akcí a 24 sportovních akcí. V osmi
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. 2013
Název kroužku
Vyučující
Gymnastika
Mgr. Jílková L.
Pódiové skladby
Mgr. Jílková L.
Volejbal
Mgr. Jílková L.
Literární
Mgr. Novotná M.
Tanečně - pohybový
Mgr. Hyprová M.
Floristický
Mgr. Hyprová M.
Přírodovědný
Mgr. Hyprová M.
Reedukace
Bc. Bechrová N.
Zájmový AJ
Sutorý A.
Hra na flétnu
Mgr. Podhorová J.
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Výtvarný
Taneční průprava
Taneční obor
Hudební
Všestranný
Florbal
Volejbal
ŠK
Kondiční trénink

Janáčková J.
Kokešová J.
Kokešová J.
Haluza O.
Zelená B, Haluza O.
Bechr J.
Lysák M.
V. Mišková, Mgr.M. Zálešáková
Šimová L.

9.2 Akce školy
V PŘÍLOZE č. 10 je uveden seznam akcí školy 2012/2013.
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. ročník, předplaveckou výuku pro
děti z mateřské školy.
Druh výuky, počty žáků na plavecký výcvik jsou vyčísleny 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

Lyžařský výcvik se v letošním školním roce uskutečnil za účasti žáků 5. – 9. ročníku ve
dnech 11. 2. – 15. 2. 2013 v počtu 41 žáků. Lyžařský výcvik se uskutečnil i pro děti MŠ
v počtu 20 dětí.
9.4 Spolupráce se zřizovatelem školy a partnery školy
Ve školním roce 2012/2013 proběhla celková rekonstrukce oken na budově č. 77. Zřizovatel
také poskytl pomoc při úklidu školy po výměně oken. Škola díky rekonstrukci oken ušetří
finanční prostředky v souladu s pravidly ekoškol na vytápění budovy.
Ve spolupráci se Staroměstskou provozní byly uskutečněny zemní práce a úprava školní
zahrady, na které vznikla školní učebna z dotace Ministerstva životního prostředí a venkovní
tělocvična z evropského fondu SZIF.
Také za podpory zřizovatele byla uskutečněna rychlá oprava havarijního stavu nosných
sloupů v šatnách školy.
Dále probíhá celková rekonstrukce budovy č. 76, která je přestavována na mateřskou školu.
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10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Tabulka č. 16 - Přehled besed
Datum

Název besedy

třída

15. 10. 2012
29. 10. 2012
31. 10. 2012
13. 11. 2012
20. 11. 2012
20. 11. 2012
28. 11. 2012
6. 12. 2012
28. 2. 2013
19. 3. 2013
9. 4. 2013
9. 4. 2013
13. 5. 2013
18. 6. 2013
18. 6. KPPP

PPP – profesní orientace
KPPP – Zaměstnanost regionu
KPPP – Drogy a její podoby odmítání
Prezenční výstava oborů SŠ a VOŠ Olomouckého kraje v Špk.
KPPP Práva a rodina
KPPP Jak se nestát pachatelem trestného činu
KPPP Pohlavně přenosné choroby a antikoncepce
KPPP Xenofobie, rasismus, předsudky
KPPP Umění se učit
KPPP Poruchy příjmu potravy
KPPP Zázraky života
KPPP Jak si nenechat ublížit
KPPP Policie
KPPP Učíme se odmítat
Výchova k toleranci

9. ročník
8. ročník
8. ročník
8. 9. ročník
5. ročník
7. ročník
7. ročník
6. ročník
6. ročník
8. ročník
7. ročník
9. ročník
9. ročník
5. ročník
7. ročník

11. Poskytování informací
Za školní rok 2012/2013 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
2012/2013
Tabulka č. 17 – Provedené kontroly
Datum
Kontrolu provedl

Předmět a účel kontroly

17. 9. – 21. 9.
2012

Česká školní inspekce Olomoucký
inspektorát

21. 9. 2012
12. 10. 2012

Krajská hygienická stanice
Město Staré Město

5. 12. 2012

Státní okresní archiv Šumperk

Kontrola skutečností rozhodných pro
poskytnutí prostředků ze státního
rozpočtu
Kontrola školní jídelny
Veřejnoprávní kontrola příspěvkové
organizace
Metodická spisová a skartační
prohlídka

Protokoly o kontrolním šetření jsou uvedeny v PŘÍLOZE č. 11.
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13. Zpráva o hospodaření školy
Tabulka č. 17 – Plnění úkolů v oblasti hospodaření
VÝNOSY.
V roce 2012 organizace obdržela tyto transfery:
Přímé výdaje a ostatní neinvestiční výdaje prostřednictvím Olomouckého
kraje
Z toho účelová dotace na asistenta pedagoga
Účelová dotace – asistent pedagoga
Účelová dotace – z prostředků EU (učebna PC)
Účelová dotace z prostředků KÚ Olomouc- Střípky staroměstska
Transfér – MÚ Staré Město

Kč
10040500
9000
191506
480624
25000
2300000
13037630

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
Ostatní výnosy z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Ostatní výnosy- členské příspěvky
Úroky z BÚ

Kč
1493812
2600
1072
62054
43789
78431
211323,12
36870
150
261,25
1930362,37

NÁKLADY:
Kč
1690463,38
657407
516606,71
367587,60
25963
493923,50
8056687
2653685
32668,76
121172,17
3300
20168
14436
101769,08
20000
191000
14966837,2

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 znečištění
Poplatky za ZPS
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy účetní
Náklady z odepsaných pohledávek
Náklady z DDHM

- 11 -

