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 1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  ŠKOLE 

Škola 

Název školy  Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace 

Sídlo školy Závišice 110, 742 21 Kopřivnice                                                 

detašované pracoviště MŠ: Závišice 115 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 709 94 781 

IZO 102 232 020 

Charakteristika školy Malotřídní škola se třemi třídami a pěti ročníky 

Součásti školy základní škola,  

obor  vzdělávání  102 23 258,  

kapacita 70 žáků 

 

mateřská škola,  

obor vzdělávání 107 625 121, 

kapacita 45 dětí 

 

školní družina,  

obor vzdělávání 119 800 811, 

kapacita 45 žáků 

 

školní jídelna, 

obor 103 092 285, 

kapacita 99 strávníků 

Vedení školy Ředitelka školy - Mgr.et Mgr. Šárka Chalupová 

Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ – Bc. Bohdana Jarolímová 

Vedoucí školní jídelny – Kateřina Poledníková 

Kontakt telefon 

e-mail 

web                                               

datová schránka               

591 141 127                                                                                        

zs.zavisice@seznam.cz     

zs.zavisice.cz   

xccmuhr 

Zařazení do sítě škol 21. 3. 1996 

Přehled hlavní 

činnosti školy (podle 

zřizovací listiny) 

Hlavní činnost školy je vymezena zákonem  č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

mailto:zs.zavisice@seznam.cz
http://www.zs.zavisice.cz/
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vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění. Předmětem hlavní 

činnosti organizace je: 

1. poskytování základního vzdělání       (§ 44),           

2. poskytování předškolního vzdělávání (§ 33) 

3. poskytování zájmového vzdělávání (§ 111),  

4. výchovně vzdělávací, sportovní a zájmová činnost v době 

mimo vyučování (§ 17, odst. 1, písm. a) 

5. činnost zařízení školního stravování (§ 119) 

 

Zřizovatel školy 

Název zřizovatele Obec Závišice 

Sídlo zřizovatele Závišice 110, 742 21 Kopřivnice 

Kontakt 591 141 121, 122, 123 

 

 

Školská rada 

Datum zřízení 10.9.2018              č.j. VZ/5/2018  

Počet členů 6 

Předseda školské rady Mgr. Aleš Jarolím 

Členové Za rodiče žáků – Mgr. Renata Navrátilová, ing. Petr Heralt 

Za pedagogický sbor -  Mgr. Aleš Jarolím, Štěpánka Tománková 

Za zastupitelstvo obce – Tomáš Both,  Milan Jurák. 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: kód oboru 79-01-C/01.Délka 

vzdělávání 5 let. 

Školní vzdělávací program  - ŠVP pro ZV - ZŠ Závišice    

Škola je malotřídní, s pěti ročníky. Počet žáků se pohybuje kolem 50, plná kapacita školy činí 

70 žáků. Každá třída má svoji kmenovou učebnu. 

Počty žaků a 

tříd  

Počet tříd  Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný 

počet na 

třídu 

MŠ 2 - 38 19 

1. stupeň 3 5 48 16 

ŠD 2 - 38 12,7 

 

 

 

3. RÁMCOVÝ  POPIS  PERSONÁLNÍHO  ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI  ŠKOLY 
 

Přehled pracovníků školy k  30. 9. 2021 

 

Název aprobace Celkový počet 

pracovníků 

Aprobovanost Neaprobovanost 

 

Učitelé ZŠ  4 4 0 

 

Asistenti pedagoga  2 2 0 

 

Vychovatel ŠD  2 2 0 

Učitelka MŠ 

 

4 4 0 

Provozní  zaměstnanci  

 

3 3 

 

0 

Provozní zaměstnanci ŠJ 

 

2 2 0 

POČET CELKEM 

 

17 
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Rozdělení zaměstnanců 

 

Skladba provozních zaměstnanců:  

a) Škola - hospodářka, 2 školnice 

b) Školní jídelna - vedoucí školní jídelny, kuchařka a pomocný kuchař. 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Učitelé ZŠ 100% 

Učitelé MŠ 100% 

Asistent pedagoga 100% 

Vychovatel ŠD 100% 

 

 

 

 

 

4

2

24

3

2

Učitelé ZŠ Asistenti pedagoga Vychovatel ŠD

Učitelka MŠ Provozní zaměstnanci Provozní zaměstnanci ŠJ
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4. ZÁPIS  K  POVINNÉ  ŠKOLNÍ  DOCHÁZCE  A  NÁSLEDNÉ 

PŘIJETÍ 

Školu navštěvují převážně děti z naší obce. Ve výjimečných případech přijímáme i děti 

z jiných okolních obcí. 

     4.1 Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/23 

Počet prvních 

tříd  
Počet dětí 

zapisovaných  
Počet dětí 

přijatých  
z toho počet 

dětí přijatých 

po odkladu  

Počet odkladů 

pro školní r. 

2022/23  

Přestup na 

jinou školu  

1 11 10 1 1 0 

 

     4.2 Vycházející žáci 5. ročníku 

Vycházejících žáků bylo celkem 6. Přecházejí na ZŠ Emila Zátopka 3 žáci, ZŠ Komenského 

v Novém Jičíně 2, ZŠ Alšova Kopřivnice 1. 

 

     4.3 Výsledky zápisu do MŠ  

Počet dětí 

zapisovaných  
Počet dětí 

přijatých  
z toho počet dětí 

přijatých po 

odkladu  

Počet odkladů 

pro školní r. 

2022/23  

Přestup na jinou 

školu  

11 10 1 1 0 

 

 

 

5. VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ 

     5.1 Přehled prospěchu žáků  

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

I. (1.) 11 11 0 0 

II. (2.,3.) 20 19 1 0 

III. (4.,5.) 17 16 1 0 
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     5.2 Přehled o integrovaných žácích k 30. 9. 2021 

Druh postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení   0 

Mentální postižení  0 

Závažné vady řeči  1 

Vývojové poruchy chování  0 

Ve škole realizujeme podpůrná opatření, která doporučila pedagogicko-psychologické poradna a 

speciálně pedagogického centrum. Speciální pedagog zajišťuje výuku předmětu speciálně pedagogické 

péče a jeden učitel se věnuje dětem v rámci pedagogické intervence. 

     5.3 Práce výchovného poradce a školního poradenského zařízení 

1. Kariérové poradenství - informace pro žáky především 5. ročníku, spolupráce se spádovou školou  

a středními školami – nabídka studijních oborů formou informovanosti rodičů, Dnů otevřených dveří.   

2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči a se žáky s podpůrným opatřením - vyhledávání a 

evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných - spolupráce s 

učiteli, pomoc a vedení při tvorbě IVP a PLPP. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

nebo chování probíhá podle doporučení PPP Nový Jičín nebo SPC Ostrava - v 1. až 5. ročníku formou 

předmětu speciální pedagogické péče pod vedením odborně kvalifikovaných pedagogů, dále formou 

pedagogické intervence (podporou přípravy na školu), nebo formou individuálního přístupu během 

běžného vyučování. Doporučení z PPP a SPC jsou evidována, pravidelně kontrolována a jednou za rok 

vyhodnocována. Hodnocení IVP a PLPP jsou vyhodnocována průběžně, nejméně však dvakrát ročně. 

Potřeby sledovaných žáků jsou individuálně projednávány s příslušnými vyučujícími a třídními učiteli. 

V letošním roce byly poskytnuti asistenti pedagoga 2 žákům naší školy – 1 MŠ a 1 ZŠ. 

3. Metodická činnost – výchovný poradce spolupracuje se školním metodikem prevence a vedením 

školy. Pracuje se žáky ohroženými školním neúspěchem, s obtížemi v chování a spolupracují s jejich 

zákonnými zástupci. V této oblasti byla poradenská činnost zaměřena na tyto aspekty: školní 

docházka, prospěch, vztahy ve školním kolektivu a vztahy mezi žáky a vyučujícími. V první řadě 

probíhala jednání vždy na úrovni třídního učitele či dalšího vyučujícího, žáka a rodiče. Z jednání byl 

vždy pořízen písemný záznam. V případě, že problémy či studijní obtíže přetrvávaly, byla sjednána 

schůzka zákonného zástupce, třídního učitele, případně dalších pedagogů a výchovného poradce, na 

kterých byla dohodnuta další nápravná opatření. 

4. Informační činnost - informace pro žáky, rodiče i kolegy  

5. Další činnosti • účast na školeních a setkáních výchovných poradců  

                            • spolupráce s poradenskými pracovišti  

                            • vytvoření nástěnky výchovného poradce, která je v průběhu školního roku  

                               aktualizována       

                            • práce s internetem, tiskem – získávání nových a aktuálních informací 

                            • práce výchovné komise u problémových žáků  

                            • konzultace s rodiči  

                            • spolupráce s preventistkou sociálně - patologických jevů  (P. Letý PPP NJ)  
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                            • konzultace s učiteli, pomoc začínajícím učitelům  

                            • přihlášky a přijímací řízení na střední školy a přechod na spádovou školu, evidence  

                               přijatých žáků  

                            • zápis do 1. ročníku, spolupráce s předškoláky v MŠ 

     5.4 Práce metodického sdružení   

Pedagogové se pravidelně na počátku každého měsíce scházeli na metodických sdruženích, které 

svolávala jeho vedoucí Mgr. Blanka Chmelařová. Operativně se učitelé scházeli dle potřeby i mimo 

tyto termíny.  

Na schůzkách se řešily úkoly týkající se výuky a jejího zabezpečení:  

• tvorba tematických plánů – předávání zkušeností, zapracování změn a aktualizace ŠVP, zařazení 

výstupů, práce na minimálních výstupech  

• předávání informací ze školení  

• kabinety – inventarizace, odpisy a návrhy na nákup potřebných pomůcek, seznámení s novými 

pomůckami  

• práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování, návrhy na vyšetření žáků  

• využívání technických možností školy (interaktivní tabule, počítačová učebna)  

• objednání pracovních sešitů a učebnic (nabídky dealerů) dle požadavků ŠVP  

• plánování společných akcí (školní projekty, výtvarné dílny, ekologické akce, divadla, koncerty, 

exkurze, vystoupení)  

Projektové vyučování. 

Do vzdělávacího programu jsme pravidelně zařazovali projekty, jejichž cílem bylo:  

• poznávat se navzájem a naučit se spolupracovat (mezi žáky celé školy) 

• poznávat více místo, ve kterém žijeme  

• vážit si přírody – environmentální výchova  

• naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace, využívat informační technologie  

• propojovat učivo mezi předměty (mezipředmětové vztahy) i mezi ročníky  

• naučit žáky obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti  

Úspěšně proběhla projektová vyučování: - Jablíčkový den, Halloween, Mikuláš a Sv. Martin, Tradiční 

řemesla, Roboti ve výuce. Ekologický program Hájenka. Den Země, Sportovní den. 

Žáci 4. tříd absolvovali povinnou výuku na dopravním hřišti v Kopřivnici. Žáci 1.- 5. ročníku 

absolvovali plavecký výcvik v Kopřivnici (10 lekcí). Proběhl lyžařský výcvik 1. ročníku a MŠ 

v lyžařském areálu Bílá a lyžařský výcvik 4.-5. r. na sjezdovce v Kopřivnici. 

Soutěže 

Součástí metodického sdružení je i účast a pořádání soutěží v rámci školy nebo mezi školami. 
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Školní soutěže: Výtvarné, pěvecká Zpěváček, sportovní Závišický ovál, turnaj v PEXESE, 

matematická olympiáda, Matematický klokan, Logická olympiáda 

Okresní soutěže: Lubinská střela – vybíjená, Závišický ovál, Lubinský zpěváček, turnaj v PEXESE 

Spolupráce  

Výborně fungovala spolupráce s DDM Kopřivnice, Miss Music Kopřivnice a místními spolky – 

besedy, vystoupení, soutěže, společné akce. O činnosti a aktivitách žáků byla veřejnost pravidelně 

informována v Závišickém zpravodaji, na webu školy a na školním facebooku. Výtvarné práce dětí 

byly vystavovány v prostorách školy. 

Spolupráce s MŠ probíhá na úrovni společných akcí – rozsvěcování vánočního stromu, návštěva 

předškoláků v 1. třídě, společné dílničky a setkávání na školní zahradě. 

Plán akcí 

Datum Název akce 

Září 

 

 

1. Slavnostní zahájení školního roku 

Pohár od starosty Závišic 

7. Třídní schůzky  

8. Ekologický program Hájenka 

24. Sportovní den  

27. Exkurze JobAir Mošnov 

Říjen   

4. Jablíčkový den – projektové vyučování 

15. Projektový den Halloween  

20. Beseda s Policii ČR  

22. Tradiční řemesla, keramika – projektový den 

25. Svačinkový den – 5.r. 

Listopad  

15. Klasifikační porada, třídní schůzky 

18. Svačinkový den – 4.r. 

Prosinec  

6.12. Mikuláš ve škole -projektové vyučování 
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10.12. Preventivní program – Hasiči ČR 

17.12. Vánoční dopoledne ve třídách, dárky, koledy. 

Leden  

3.-7. Lyžařský výcvik 1.r. 

24.-28. Lyžařský výcvik – 4.-5.r. 

31.1. Vysvědčení 

Únor  

4. Pololetní prázdniny 

7.-11. Jarní prázdniny 

28.2. Škola v přírodě 

Březen  

15. Zpěváček – školní kolo pěvecké soutěže 

21. Svačinkový den – 3.r. 

Duben  

1. PEXESOVÝ turnaj – okresní kolo 

4. Zahájení plaveckého výcviku 

8. Ukliďme Česko – ekologická akce 

13. Zápis do 1. ročníku a Den otevřených dveří pro rodiče 

14.-18. Velikonoční prázdniny  

 

21. Lubinský zpěváček 1.-5.r.  

25. Svačinkový den – 2.r. 

Květen  

5. Prevence neg. jevů – preventivní program – šikana, kyberšikana 

10. Besídka Den matek  

11. Fotografování tříd 

26. Lubinská střela –  ZŠ Lubina 

26. Projektový den – keramická dílne + programování s roboty 

Červen  

1. Závišický ovál – školní kolo - Den dětí  
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8. Závišický ovál – okresní kolo 

10. Noc kostelů – návštěva kostela s průvodcem 

16. Výlet do Prahy – 5.r. 

21. Pasování na čtenáře, rozloučení s páťáky 

27. Školní výlet Javorník - turistický 

29. Opékání špekáčku s myslivci, projektový den V lese 

30. Vysvědčení, ukončení školního roku 

 

 

     5.5 Práce koordinátora ICT   

Během roku došlo k výměně většiny zastaralých počítačů a jejich nahrazení novými v kmenových 

třídách. Třídy byly vybaveny novými interaktivními tabulemi nebo projektory. Z projektu byly 

zakoupeny tablety pro MŠ, roboti - sada BEEBOTU i s podložkami, sada Botley a Cubetto primotoys  

na nácvik programování. Děti MŠ a ZŠ se zábavnou a hravou formou učí krokování a začátky 

programování. Do MŠ se pořídila velká interaktivní obrazovka-tablet, kterou pedagogové využívají 

k oživení výuky, k názornosti učiva a k prvnímu seznamování IT. Během školního roku se 

aktualizovaly programy v žákovských noteboocích. Díky využívání notebooků a tabletů ve výuce 

jednotlivých předmětů se žákům i učitelům výrazně zlepšila informační gramotnost, naučili se 

pracovat s některými moderními aplikacemi používanými v současném informačním světě. Zkušenost, 

která se určitě neztratí. Koordinátor ICT spolupracuje se správci počítačové sítě firmou CERTERO, 

která dohlíží a spravuje naší techniku. Školní matriku vede škola na ŠKOLE ONLINE. 

 

     5.6 Práce koordinátora EVVO   

V průběhu školního roku probíhala realizace EVVO v rámci osnov jednotlivých vyučovacích 

předmětů. Na prvním stupni se jednalo především o předměty prvouka, přírodověda, vlastivěda.. 

Školní program EVVO byl nadále naplňován každodenními činnostmi žáků, mezi které patří: třídění 

odpadu (v každé třídě jsou umístěny tašky nebo krabice na tříděný odpad), šetření energiemi, vodou, 

péče o rostliny v budově školy, větrání školních místností, výzdoba školy s přírodní tématikou, údržba 

venkovních prostorů školy. Nedílnou součástí realizace školního plánu EVVO byly pobyty v přírodě, 

exkurze s tématikou EVVO, přednášky ekologických organizací, cvičení v přírodě, spolupráce s 

myslivci. Konkrétní uskutečněné akce: Škola v přírodě, Ukliďme Česko, Den Země, Jablíčkový den, 

výlet na Javorník, Sportovní den, Den s myslivci, školní výlet 5.r. do Prahy, beseda a projektové 

vyučování Hájenka, pobyty na školní zahradě a hřišti v rámci přestávek nebo vyučování.– „Je nám 

dobře na světě“ – projekt prolíná ŠVP. Je rozdělen na tři části – „Já a ty jsme my“ 

(praktické činnosti ve třídě vedoucí k sebepoznání žáků a k vytváření přátelských vztahů 

v kolektivu na základě ocenění kvalit druhého a rozvíjení empatie), „Moje bydliště – planeta 

Země“ (praktické činnosti zaměřené na přírodu, historii a současnost naší obce a okolí, 

zajímavosti regionu), „Pomozte Modré planetě“ – ( Praktické činnosti a pozorování, jak 

člověk ovlivňuje přírodní prostředí.) Jednotlivá témata jsou vyučována v rámci jednotlivých 

předmětů, a nebo formou projektového vyučování, exkurzí, vycházek a besed. 
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     5.7 Školní družina 

1. Charakteristika školní družiny 

Během školního roku 2021/2022 pracovala školní družina pod vedením vychovatelky Štěpánky 

Tománkové do 31. 3. 2022 a od 1. 4. 2022 pod vedení vychovatelky Petry Janečkové. 

Školní družina pracovala ve dvou odděleních: 

1. oddělení – Mgr. Aleš Jarolím – složeno z 1. a 2. ročníku s počtem 22 dětí. 

2. oddělení – Petra Janečková – složeno z 3., 4. a 5. ročníku s počtem 16 dětí. 

Školní družiny se nachází ve druhém patře budovy školy. Obě oddělení mají k dispozici multifunkční 

učebnu, třídu 1. ročníku a výtvarný ateliér. Třídy jsou vybaveny z poloviny kobercem a linem, stolky 

se židlemi, skříněmi, kde jsou uloženy hračky, společenské hry, stavebnice, knihy, sportovní a 

výtvarné potřeby. Provozní doba školní družiny je v průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku. 

Ranní družinu otevíráme od 6:00 hodin do 7:40 hodin. Odpolední družina začíná v 11:40 hodin a 

končí v 16:00 hodin. Do školní družiny docházelo 38 dětí. 

2. Výchovná a vzdělávací činnost 

Ve školním roce 2021/2022 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle 

vypracovaného měsíčního plánu. 

Činnost školní družiny na naší škole vychází a navazuje na výchovně vzdělávací práci základní školy. 

Školní vzdělávací program pro školní družinu je nedílnou součástí školy. Jsme jedna parta kamarádů, 

navzájem si pomáháme, respektujeme se, nasloucháme si. Snažíme se používat znalosti získané ve 

škole, rozvíjet a podporovat u dětí etiku, rozvíjet dětskou fantazii, kreativitu. Uskutečňujeme 

kolektivní, sportovní, individuální hry, výtvarnou činnost, četbu z knih i časopisů, poslech pohádek a 

příběhů, pobyt venku, procházky do přírody. Podílíme se na výzdobě tříd školní družiny, jídelny i 

chodeb školy. Při veškerých činnostech jsou žáci pracovití, mají chuť se vždy podílet na něčem novém 

a často sami přicházejí s velice kreativními nápady. Nejdůležitější pro nás je, aby se děti cítily dobře, 

odpočinuly si zde po vyučování, nebyly do činností nuceny a chodily k nám s radostí. Činnost ve 

školní družině byla pestrá a probíhala úspěšně. Děti měly pravidelný program plný sportovních, 

venkovních či tvořivých aktivit. Pokud bylo vhodné počasí, navštěvovaly nejčastěji víceúčelové hřiště, 

občas i školní zahradu, kde hrály různé hry a soutěže, pokud bylo nepříznivé počasí, byly v tělocvičně 

nebo měly jiný náhradní program. Při občasných procházkách v přírodě sbíraly různý materiál, který 

se následně používal při výtvarných činnostech nebo při výzdobě školy. 

Děti se během roku také účastnily různých soutěží a olympiád. 

Vychovatelé připravovali po celý školní rok pestrý program, čímž pomáhali rozvíjet jejich 

komunikační schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím tak upevňovat vzájemné vztahy mezi dětmi i 

dospělými. 

 

3. Aktivity a prezentace školní družiny 

 

Aktivity školní družiny probíhaly jako v ostatních letech nejen v rámci družiny, ale i ve spolupráci se 

Základní školou, školní jídelnou a rodiči. Ti jsou informováni o plánovaných akcích a činnostech ve 

školní družině na informačních letáčcích a na nástěnce školní družiny. Fotografie pořízené z těchto 

akcí jsou umístěny na internetových stránkách školy. 

Akce ŠD: 

Září                                                    Procházka na mysliveckou chatu 

Říjen                                                  Sportovní odpoledne v tělocvičně 
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Listopad                                             Zapojení do projektu Záložky školám 

                                                           Psaní dopisů na slovenskou školu 

Prosinec                                             Lego soutěž  

                                                           Pečení pamlsků pro psy z útulku 

                                                           Návštěva psího útulku – projekt Srdce s láskou darované 

Leden                                                 Sáňkování s družinou 

                                                           Soutěž o nejhezčího sněhuláka 

Únor                                                   Tvoření masek na karneval 

Březen                                                Ponožkový den – Mezinárodní den Downova syndromu 

Duben                                                 Den země – třízení odpadu hrou 

                                                           Čarodějnická olympiáda 

Květen                                                Výroba přáníček ke dni matek 

                                                            Hasičské odpoledne 

                                                            Den dětí – zábavné odpoledne s malováním na obličej 

                                                            Talentová soutěž 

Červen                                                Rozlučkové odpoledne s ŠD 

                                                            Malování na trička 

 

 

        5.8 Mateřská škola 

Mateřská škola pracuje podle ŠVP „Z naší malé vesničky objevím svět celičký…“.           

Hlavní cíle ŠVP 

Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky formulované ve třech hlavních 

cílech s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti  a předpoklady. Proto 

každé z nich opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. 

  
• Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení: 

• podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součástí, 

s možností vlastní účasti na dění, 

• povzbuzovat je k chuti učit se s radostí z poznávání nového, k porozumění věcem, 

jevům a změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se, 

• dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti 

a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní, 

• rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělým. 

  

• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: 

• rozvíjet děti po stránce citové, mravní a etické, položit základy sociálního 

cítění a solidarity, 

• vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životními 

hodnotami a životem vůbec, k tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí 

• seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, ve které 

žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce 

seznamovat děti se životem dětí na druhé straně hranice. 

  

• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své 

okolí: 

• učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru 

a sebevědomí, 

• vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat, 

• podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, 

ale za to co udělají, také musí nést odpovědnost. 
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Průběžné cíle 

• Učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky. 

• Vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty. 

• K péči o zdraví své i ostatních. 

• Vést děti k pohybovým aktivitám jako k součásti vlastní životosprávy. 

• Vést děti k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování. 

• Vést děti k filosofii „Nedělej druhému to, co sám nemáš rád“. 

• Dodržování pravidel kolektivního chování. 

• Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými. 

• Rozvíjení kladného vztahu k práci a činnostem, podporování tvořivosti. 

• Rozvíjení citových vztahů k nejbližším osobám, rodině, sourozencům, ale i dětem ve třídě. 

• Podporovat aktivitu dětí. 

• Rozvíjet základy pracovních vlastností. 

• Rozvíjet schopnosti vzájemné spolupráce. 

• Vést děti k oceňování práce dospělých i své. 

• Učit děti vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školu. 

• Vést děti k ohleduplnosti, pravdomluvnosti. 

• Stimulovat děti k dokončení započaté činnosti. 

• Učit je pomáhat druhým, rozlišovat správné hodnoty. 

• Podporovat kladné vlastnosti. 

• Přiměřenou formou děti seznamovat s prevencí sociálně–patologických jevů. 

• Podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

  

Děti jsou v naší mateřské škole rozděleny do dvou tříd, a to dle věku. Třída nacházející se v přízemí 

základní školy je třída Skřítci, kterou navštěvují nejmladší děti, a to ve věku 3 – 5 let. Na detašovaném 

pracovišti v budově obecního úřadu se v prvním patře nachází třída Čiperek, která je určena pro starší 

děti, předškoláky doplněné mladšími dětmi ve věku 4 – 7 let.   

  

Prezentace mateřské školy 

 výzdoba oken  se změnou ročního období 

 práce dětí MŠ průběžně (nástěnky, třídy, vývěska,…) 

 zapojení do výtvarných soutěží dle nabídky a možností 

 besídky pro rodiče 

 společné akce s rodiči 

 facebookové stránky MŠ, webové stránky MŠ 

 měsíční okénka v Závišickém zpravodaji 

 zapojení do projektů MAP II – Kopřivnice 

 

Spolupráce MŠ s jinými organizacemi 

      Spolupráce v rámci zařízení – se ZŠ 

 předávání informací o budoucích prvňáčcích, 

 návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku, 

 další společné akce – divadla, kina, jiné kulturní akce, apod. 

 

     Spolupráce s PPP a SPC 

 poradenská činnost dle potřeby – posouzení školní zralosti,  

 dle možností beseda spec. pedagoga s rodiči budoucích prvňáčků. 
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     První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s. 

 výuka hry na flétnu 

 

     HC Nový Jičín 

 bruslení pro děti z MŠ 

 

     SUN OUTDOOR 

 lyžařský výcvik 

 

     Obecní úřad Závišice 

 

 

 

Plán práce 

 

ZÁŘÍ                               Divadlo Letadlo – Výprava do Afriky  

                                         Informativní schůzka s rodiči dětí    

                                         Ukázka – Mis Music – Hra na flétnu  – dopoledne třída Čiperek 

 

ŘÍJEN                             Zahájení zájmových aktivit  

                                         SAS Ostrava – socializace dětí se sluchovým postižením  

                            Dlabání dýní – společně s rodiči  

 

LISTOPAD                     Divadélko Leonka – Loupežník a slunečnice  

                            Vánoční fotografování v MŠ  

                            Broučkování – společně s rodiči  

                            Vystoupení dětí na obecní akci – Příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního  

                             stromu  

                            Divadlo Koloběžka – Trampoty čerta Huberta + mikulášská nadílka  

 

PROSINEC                     Zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“ 

                             Perníkové dopoledne – v rámci provozu MŠ  

                             Vánoční besídka s dárečky  

 

LEDEN                             Lyžařský kurz – Lyžujeme se sluníčkem  

                              Divadlo Koloběžka 

                              Informativní schůzka s rodiči předškoláků – debata o školní zralosti a  

                              připravenosti dětí. Příprava k zápisu do ZŠ. Konzultace PPP  

 

ÚNOR                               Informativní schůzky s rodiči dětí – třída Skřítků, mladší děti ze třídy  

                                           Čiperek  

                              Maškarní bál - společný program obou tříd + masopustní průvod 

 

BŘEZEN                           Kouzlení s kouzelnými zvířátky (Aleš kouzla) 

                              Návštěva Beskydského divadla – Pohádka do dlaně (Naivní divadlo)  

                              Vítání jara – vynášení Mařeny  

                              Návštěva 1. třídy  

                              Návštěva domova pro seniory Příbor, NJ  

 

DUBEN                             Velikonoční dílny – společně s rodiči  

                              Velikonoční enkaustika  

                              Zápis do ZŠ  

                              Výlet k Boroveckým rybníkům  
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KVĚTEN                          Zahrada splněných přání  

                              Fotografování MŠ  

                              Zápis do MŠ  

                              Den rodiny – zábavné odpoledne pro maminky i tatínky 

                              Návštěva Domova Příbor – domov pro seniory  

 

ČERVEN                          Oslava Dne dětí v MŠ  

                              Divadélko Koloběžka  

                              Závišický ovál – minivíceboj MŠ  

                              Kino Květen NJ – Za kamarády z televize  

                              Přenocování s předškoláky – Pasování na školáky  

                              Výlet po naučné stezce okolo Závišic 

 

Zájmové aktivity  

• FLÉTNA – p. Hyvnar Miss Musics Kopřivnice 

• SBOREČEK 

• DRAMATICKÝ KROUŽEK 

• SPORTOVKY 

• ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 

• KERAMIKA 

 

Nadstandartní aktivity 

• Bruslení pro MŠ – dětí 4 – 7 let  

• Lyžování se sluníčkem – děti 4 – 7let 

 

Soutěže a reprezentace MŠ 

• O pohár vědy – Čiperky 

• Minikoprstar – pěvecká soutěž 

• Minivíceboj MŠ – Kopřivnice 

• Závišický ovál 

 

        5.9 Školní jídelna 

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance organizace. Nevaříme pro cizí 

strávníky. Během školního roku došlo k obměně jednoho pracovníka jídelny z důvodu odchodu do 

důchodu. Sestavování jídelníčku dle platných norem má na starost kuchařka pod dohledem vedoucí 

školní jídelny. Jídelníček plně odpovídá zásadám zdravého stravování. Snažíme se dětem jídlo zpestřit 

i novými surovinami a zajímavými kombinacemi jídel. Zajišťujeme i stravování dětí, které mají 

nějakou formu potravinové alergie. Pro děti MŠ jsou připravovány i svačinky, které se převážně dělají 

z různých druhů pečiva a pomazánek. Během dopoledne mají děti k dispozici na tácku nakrájenou 

zeleninu a ovoce. Pitný režim je vždy ze dvou druhů nápojů. Jeden z nich je neslazený. 

 

6. PREVENCE  SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

V rámci preventivního programu jsme připravili a realizovali tyto aktivity: 

• Probíhala úzká spolupráce s výchovným poradcem školy a ostatními pedagogy.  
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• Aktivně jsme spolupracovali rovněž s PPP NJ a s OSPOD Kopřivnice. 

• Ve vyučovacích hodinách Prvouky, Přírodovědy, ČJ – čtení a sloh, Pracovní činnosti, Tělesné 

výchovy, projektových vyučováních a v třídnických hodinách jsme se zaměřili na zdravý životní styl, 

zdravé sebevědomí, sebeúctu, úctu k ostatním, na řešení konfliktů, komunikační dovednosti, na přenos 

informací o negativním vlivu užívání alkoholu a návykových látek. V hodinách informatiky jsme se 

věnovali rizikům užívání sociálních sítí, kyberšikaně, psycho hygieně a možnostmi ochrany osobních 

dat.  

Celoročně jsme sledovali vhodnou výzdobu tříd, budovy, úklid okolí školy, školní budovy. 

Intenzivněji jsme se zaměřili na rizikové formy chování zejména na šikanu a kyberšikanu, vztahy 

v kolektivu a rizika a důsledky nevhodného chování a porušování pravidel. . Na škole se pravidelně 

organizují celoškolní projekty (tematické týdny, tvořivé dílny), škola se také účastní mnoha projektů, 

které rozvíjejí komunikační a sociální kompetence žáků. Pedagogové se průběžně vzdělávají podle 

potřeby a nabídky vzdělávacích kurzů. Škola organizovala pro žáky pětidenní pobyt v přírodě, 

tematické výlety a sportovní aktivity. Jednotliví učitelé, pod vedením školního metodika prevence 

začleňují jednotlivá preventivní témata do výuky, a to v souladu s RVP, ŠVP a svými tematickými 

plány. Žáci o případných problémech mohou informovat své třídní učitele, výchovného poradce nebo 

školní metodičku prevence. Rodiče se školou spolupracují, ale o problematiku rizikového chování se 

většinou zajímají, až když se s některým jevem setkají u svého dítěte nebo v kolektivu, jehož je jejich 

dítě součástí, v těchto situacích nabízí výchovný poradce a metodička prevence konzultace. S rodiči 

jednají třídní učitelé v rámci svých konzultačních hodin a na třídních schůzkách. Kontaktní údaje na 

učitele rodiče získají z žákovské knížky nebo na webových stránkách školy. Školní metodik prevence 

každoročně zpracovává preventivní program, který se zaměřuje převážně na prevenci intolerance a 

nevhodného chování žáků vůči sobě navzájem, tedy prevence šikany a násilí, vandalismu, xenofobie a 

rasismu; dále se také zaměřujeme na podporu zdravého životního stylu našich žáků, prevenci 

kriminálního chování dětí a mladistvých, prevenci zaměřenou proti užívání legálních návykových 

látek a v neposlední řadě také na budování bezpečného klima ve škole. 

 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

A VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem 

vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání byly zejména nové poznatky z obecné 

pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických 

a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, práce s dětmi s SPU, prevence sociálně patologických 

jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP. 

Cílem je výrazně zvýšit profesní schopnosti jednotlivých zaměstnanců školy.  

Název vzdělávacího semináře DVPP 

Gramotnosti v předškolním vzdělávání 

Respirační onemocnění 2x 

Polytechnická výchova pro nejmenší. Světlo a barvy 

Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Formativní hodnocení sebereflexe a kladné sebepojetí žáka 



Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace               Výroční zpráva 2021/2022 

__________________________________________________________________________________ 

20 
 

Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví 2x 

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení 

Použití a tisk na 3D tiskárně 4x 

Spisová služba a vedení elektronické spisové služby 2x 

Metodická poradna pro ředitele malotřídních škol 

 

 

8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

         8.1 Přispívání do Závišanu 

 O činnosti a aktivitě dětí, žáků i pedagogů byla veřejnost pravidelně informována v Závišanu, kam 

zasílali příspěvky za školu učitelé a vychovatelé.  

        8.2 Prezentace výtvarných děl 

Výtvarné práce dětí byly vystavovány v prostorách školy. Při vánočním jarmarku měli rodiče možnost 

si některé práce svých dětí odkoupit a finančně podpořit školu. 

        8.3 Den otevřených dveří 

Plánovaný Den otevřených dveří jsme v letošním roce nabídli pouze rodičům předškoláků, aby si 

mohli prohlédnout školu a jednotlivé třídy. 

        8.4 Spolupráce se zřizovatelem  

Spolupráce se zřizovatelem školy – Obcí Závišice byla průběžná a vstřícná. Konaly se pravidelné 

schůzky ředitelky příspěvkové organizace se starostou Závišic.  

Akce: • vítání prvňáčků ve škole, slavnostní zmrzlinový pohár od starosty 

          • zápůjčka sálu pro akce školy 

          • rozloučení s vycházejícími žáky, rozloučení před prázdninami, slavnostní zmrzlinový pohár od  

             starosty 

          • pasování na školáky 

          • příjezd Mikuláše a rozsvěcování vánočního stromu 

          • vánoční besídka s jarmarkem 

          • vítání občánku 
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     8.5 Spolupráce s místními spolky a organizacemi 

Spolupracovali jsme na společných akcích s myslivci, skauty, hasiči a důchodci. Besedy, přednášky, 

opékání, vystoupení, ukázky a soutěže.  

 

 

9. VÝSLEDKY KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla ve škole provedena kontrola ze strany České školní inspekce. 

Nicméně ČŠI prováděla během školního roku tzv. rychlá elektronická šetření, která jsou na úrovni 

inspekční návštěvy ve škole. Tato šetření se týkala kapacity školy a volných míst pro děti z Ukrajiny, 

bezpečnost ve školách, práce s integrovanými žáky, jazykovou, matematickou a všeobecnou 

přípravou. V březnu byla rovněž provedena externí kontrola pracovnicemi odboru kontroly Obecního 

úřadu Závišice a nebyly shledány žádné nedostatky v oblasti hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky. Také pravidelná roční prověrka BOZP a PO smluvní společností Bendig. Byly provedeny 

finanční kontroly zdravotními pojišťovnami a Finančním úřadem v Novém Jičíně.  
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10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 

2021

hlavní činnost doplňková činnost

výnosy MSK 9 692 577,00 0,00

EU - Šablony I. 0,00 0,00

EU - Šablony II. 538 032,34 0,00

SFŽP 0,00 0,00

obec 305 600,00 0,00

školné 112 195,00 0,00

stravné 363 071,00 0,00

nájem 0,00 0,00

FR, FRM 34 372,08 0,00

ostatní 38 939,68 10 000,00

celkem 11 084 787,10 10 000,00

náklady mzdy 7 295 299,00 0,00

odvody 2 364 560,00 0,00

kooperativa 28 565,00 0,00

FKSP 151 799,00 0,00

potraviny 360 565,89 0,00

materiál 115 973,13 0,00

energie 0,00 0,00

cestovné 230,00 0,00

opravy 20 349,60 0,00

služby 372 683,83 0,00

ostatní 12 746,00 0,00

odpisy 10 000,00 0,00

DDHM 363 606,87 0,00

11 096 378,32 0,00

výsledek -11 591,22 10 000,00
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

     11.1 VÝZVA 02-20-080 ŠABLONY III  
 

 

 
 

Po ukončení Šablon II jsme se rozhodli pokračovat Šablonami III, díky kterým jsme pořídili programy 

do žákovských notebooků, nakoupili jsme tablety do MŠ a velký tablet monitor na stěnu. Nové PC do 

kmenových tříd k interaktivním tabulím, interaktivní tabuli a jeden projektor. Díky Šablonám III 

můžeme opět sdílet zkušeností s jinými školami a učiteli, zařazujeme projektové dny do výuky, kde si 

zveme odborníky z různých oborů, dále pořádáme kluby – Konverzace v cizím jazyce a Deskové hry a 

doučování žáků. 
 

 

       11.2 REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY  

                DOUČOVÁNÍ        

 

                  

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na 

nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomáhá 

zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen 

pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto 

žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Na tuto investici je poskytována finanční 

podpora EU. 

 

      11.3 OVOCE DO ŠKOL  
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Projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 

správné stravovací návyky ve výživě dětí. K podstatnému zvýšení účinnosti celého projektu je nutné 

bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny do škol podpořit doprovodnými opatřeními. Ta jsou zaměřena 

na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky.  

 

 

      11.4 MLÉKO DO ŠKOL    
                                                                                       
                                                                                      

                                           
              
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných 

výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních 

škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.  

 

 

      11.5 MIMOŘÁDNÉ PROSTŘEDKY NA POŘÍZENÍ DIGITÁLNÍCH 

UČEBNÍCH POMŮCEK          
 

Škola obdržela finanční prostředky současně na dva účely:   

1. na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich 

digitálních kompetencí,  

2. na pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence 

digitální propasti.  

Díky tomuto projektu jsme pořídili robotické stavebnice jak do MŠ, tak i do ZŠ. Jsou určeny k výuce 

krokování, programování a rozvíjení logického myšlení. Dále se žáci učí tvořit jednoduché programy, 

kterými ovládají sestavené stroje.   

      11.6 OZDRAVNÉ POBYTY – O LESE V LESE          
 

 

                

 

 
Projekt přispívá ke zkvalitnění environmentálního vzdělávání v rámci ozdravného pobytu dětí             

v přírodě.  

Program je zaměřen na environmentální etiku, ekologii a biologii. Převážná část programu je 

realizována v terénu za plného využití aktivizačních metod – didaktických her, diskusí, pozorování, 

bádání, experimentování. Program počítá s výrazným zapojením lidských smyslů do vnímání přírody 
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dané lokality. Žáci jsou postupně provázeni od jim nejbližšího ekosystému lidského obydlí, přes 

ekosystém našich lesů a zemědělské krajiny až po vhled do globálních souvislostí individuálního 

lidského jednání. Dílčí aktivity cílí na praktickou orientaci v přírodě, prožitek, hledání příčin a řešení 

environmentálních problémů a povzbuzují žáka k odvaze jednat ve prospěch životního prostředí. 

 

 

12. SPOLUPRÁCE S  ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELE A 

DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

     12.1 Spolupráce s Obecním úřadem Závišice 

 
Spolupráce se zřizovatelem školy – Obecním úřadem Závišice byla průběžná a vstřícná. Konaly se 

pravidelné schůzky ředitelky školy se starostou Závišic 

Akce: • vítání prvňáčků ve škole,  

           • zápůjčka sálu pro akce školy,  

           • rozloučení s vycházejícími žáky.  

           • vítání občánků 

           • rozsvěcování vánočního stromu 

           • vánoční jarmark 

           • pasování na školáky 

           • okresní atletická soutěž Závišický ovál 

           • okresní turnaj v PEXESU 

 

 

      12.2 Partnerské školy 

 

Máme 2 partnerské školy - ŽŠ Rybí a ZŠ Kopřivnice Lubina. Spolupráce probíhá na úrovni 

společných akcí, výměna informací a nových nápadů mezi pedagogy a metodických schůzek ředitelek 

škol.  

 

      12.3 Spolek rodičů 
  

Spolek rodičů podporoval zájmové aktivity školy.  

 

      12.4 Praxe studentů 
  

Praxe studentů SPgŠ sv. Anežky České obor vychovatelství a praxe asistentů pedagoga. 

 

      12.5 Pedagogicko-psychologická poradna a SPC 

 
Vzhledem k zavedení inkluzivního vzdělávání je spolupráce s poradenským pracovišti intenzivní. 

Pravidelně dochází ke konzultaci integrovaných dětí a jejich potřeb. Spolupráce probíhala i při řešení 

negativních jevů ve škole. 
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        12.6 Spolupráce s Policii ČR 

 
S příslušníky policie spolupracujeme především v oblasti prevence. 

 

      12.7 Spolupráce s MAP Kopřivnice 

 
Spolupracujeme v různých oblastech s Místním akčním plánem ORP Kopřivnice, např. na dalším 

vzdělávání pedagogický pracovníků, společné schůzky zástupců škol, spolupráce na projektech 

MAPu. 

 

 

     12.8 Spolupráce s MIS MUSIC Kopřivnice a výuka náboženství na škole 

 
Poskytujeme prostory k výuce hudby a náboženství pro žáky školy. Spolupracujeme na některých 

akcích školy pro děti a rodiče. 

 

      

    12.9 Spolupráce s MěÚ Kopřivnice, sociální odbor 

 

Spolupráce probíhá formou konzultací při řešení problematických situací, schůzkami ředitelů škol, 

vzdělávací a informační besedy, konzultace při sběru dat pro MŠMT. 

 

     12.10 Spolupráce s charitativním fondem SIDUS 

 
Prodejem drobných výtvarných potřeb jsme podpořili charitativní fond SIDUS. Výnos ze sbírky je 

určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich 

běžného života. 

 

     12.11 Sponzoři naší školy                            

Finanční a materiální dary jsme použili k oceňování dětí při různých soutěžích. Sponzoři naší školy 

jsou na webových stránkách školy. 

Zhodnocení a závěr 

V uplynulém školním roce jsme úspěšně zahájili projekt Šablony III  a bezprostředně jsme navázali na 

projekty z předcházejících let. Během výuky byly realizovány tradiční akce a činnosti uvedené ve 

školním vzdělávacím programu. Velkým množstvím společných programů žáků ZŠ a dětí MŠ se nám 

daří preventivně působit proti negativním jevům ve škole. Žáci své schopnosti získané ve škole využívají 

v mnoha vědomostních, dovednostních a sportovních soutěžích, čímž úspěšně reprezentují školu.  
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Příjemné klima ve škole je dílem všech zaměstnanců, tj. pedagogů MŠ i ZŠ, vychovatelek, asistentek 

pedagoga, zaměstnanců školní jídelny a správních zaměstnanců. Kvalitní práci odvádějí rovněž 

pracovnice na ekonomickém úseku a vedoucí pracovníci na různých stupních řízení. Všem jim patří 

poděkování. 

V Závišicích dne 25. 8. 2022 

Zpracovala: Mgr. et  Mgr.  Šárka Chalupová, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


