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1.Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČO
Telefon
E-mail ředitele
www
Právní forma
Změna zařazení
Název zřizovatele
Zřizovací listina ze dne
Součásti školy IZO
IZO ředitelství
Vedoucí pracovník
Vymezení hlavního účelu
a předmětu činnosti školy

Školská rada

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková
organizace
Mankovice 140, 742 35 Odry
75027267
ZŠ a MŠ 556 736 067,
mobil MŠ 724 721 462, mobil ZŠ 731 617 890
zs.mankovice@seznam.cz
www.zs.mankovice.cz
Příspěvková organizace
1. 1. 2003
Obec Mankovice
1. 1.2003
Základní škola
102 232 628 - 50 žáků
Školní jídelna - výdejna
150074468 - 80 jídel
Školní družina
119 800 993 - 30 žáků
600 138 046
ředitel: Mgr. Daniel Matyáš
Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon a
vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
tříčlenná

Škola je dvojtřídní se čtyřmi ročníky. V tomto školním roce bylo vyučování organizováno
takto:
I.třída:
1. a 2.ročník
II. třída:
3. a 4. ročník
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet žáků
2
4
9
2
0
17

Školu navštěvují žáci s trvalým bydlištěm v Mankovicích, jeden žák s bydlištěm v Děrném.
Základní škola a Mateřská škola slouží převážně dětem z obce Mankovice. Škola se
věnuje i integraci dětí s různým postižením. Je školou rodinného typu a díky malému počtu
žáků ve třídách plně realizuje individuální přístup. Škola přizpůsobuje svůj režim
přirozeným dětským potřebám. Škola není bezbariérová.
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Materiální a provozní podmínky Mateřské školy.
V budově Základní školy proběhla v průběhu letních prázdnin 2015 rekonstrukce a přízemí
bylo přebudováno pro provoz Mateřské školy. Mateřská škola od 1. 9. 2015 zahájila
provoz v nových prostorách, v budově Základní školy. Má k dispozici jednu hernu, která je
moderně a útulně vybavená. Dále využívá tělocvičnu s kvalitním tělocvičným nářadím,
které bylo v průběhu roku ještě rozšířeno. Školka má také vlastní šatnu- ta prošla další
rekonstrukcí ještě o letních prázdninách v roce 2016. Dále v roce 2016 byla chodba MŠ
opatřena novou krytinou a osvětlením. Také prostory toalet s koupelnou jsou velmi
moderní a estetické. Jídelna je společná pro MŠ i ZŠ a vyhovuje hygienickým i provozním
podmínkám.
K činnosti mají děti k využití spoustu moderních her, stavebnic a dalších didaktických
pomůcek na rozvíjení všech smyslů, kreativity a logického myšlení. K dispozici mají také
zahradu vybavenou pískovištěm a prolézačkami.
V rámci provozu byl pro předškolní děti zajištěn kroužek Angličtiny, plavecký kurz, školní
výlet, tvořivé dílny a kulturně výchovné pořady a besedy. Děti se také prezentovaly na
veřejnosti.
Materiální a provozní podmínky Základní školy.
Základní škola má k dispozici 2 třídy, které byly v průběhu roku 2016 vybaveny
interaktivními tabulemi. Třídy jsou velmi prostorné s řadou moderních pomůcek a
dostatečnými úložnými prostory, žákovský nábytek je výškově stavitelný. Ve třídách jsou
relaxační koutky vybavené i na činnosti o přestávkách.
Ve škole je také počítačová učebna, která byla zrekonstruována o letních prázdninách
2016. Díky přemístění a rekonstrukci, byla aktivně využívána ve výuce a byl zaveden
kroužek Informatika.
Tělocvična je dostatečně vybavená a je využívána k výuce TV, ve sportovním kroužku a
také ve školní družině. Využívá ji také MŠ.
Školní družina má jedno oddělení, využívá prostory školní jídelny, má k dispozici také
třídy, tělocvičnu a velmi dobře vybavenou školní zahradu.
Pro učitele byl v roce 2016 vybudován kabinet a zakoupeny notebooky.
Díky pořízení keramické pece byl zaveden kroužek Keramika pro děti a Keramika pro
dospělé.
Žáky byla využívána žákovská knihovna se čtecím koutkem.
Byly nakoupeny další učební pomůcky a výukové programy, které v každém roce
doplňujme podle potřeb a aktuální nabídky.
Pro všechny žáky základní školy a předškoláky byl zajištěn plavecký kurz s finanční dotací
zřizovatele a SRPŠ.
Profilace: Škola orientuje na všeobecný rozvoj žáků se zaměřením na jazykové, výtvarné,
hudební a pohybové dovednosti, sport a zdraví, dále se zaměřuje na práci s výpočetní
technikou a do výuky zařazuje také dopravní, environmentální výchovu a finanční
gramotnost. Rozvíjí přírodovědné a ekologické myšlení a vychovává k zdravému
životnímu stylu.Tyto vědomosti a dovednosti jsou rozvíjeny nejen ve výuce, ale taky
v mimoškolních činnostech.Cílem je naučit děti aktivně využívat volný čas a zabránit soc.
patologickým jevům.
Zároveň jsou děti vedeny k zodpovědnosti za sebe i majetek, a ohleduplnosti k druhým.
Metody, využívané při práci, rozvíjejí samostatnost a schopnost rozhodování, hodnocení a
sebehodnocení.
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Žáci během přestávek využívají kromě učeben i relaxační koutky-stolní fotbálky, zahradu,
počítačovou učebnu a knihovnu. To všechno pak přispívá k dosažení příznivého klimatu
v celé škole.
Škola zajišťuje pro žáky
• pitný režim (čaj, vitamínové nápoje)
• ovoce v rámci projektu Ovoce do škol, smlouva s firmou BOVYS,s.r.o., Hlinsko
• výdej stravy, obědy jsou dováženy na základě smlouvy ze školní jídelny při ZŠ
Pohořská Odry, s dovozcem je uzavřena platná smlouva a dovozce splňuje
všechny podmínky dané hygienickými předpisy

2. Přehled učebních plánů
V tomto školním roce se vyučovalo podle ŠVP Strom života II.
Učební plán základní školy 2017/2018Strom života 2
Předmět
Ročník
1.
2.
3.
4.
Český jazyk
9
10
9
7
Anglický jazyk
3
3
Matematika
4
5
5
5
Prvouka
2
2
3
Přírodověda
2
Vlastivěda
2
Hudební výchova 1
1
1
1
Výtvarná
1
1
1
2
výchova
Praktické činnosti 1
1
1
1
Tělesná výchova 2
2
2
2
Informatika
Počet hodin
20
22
25
25

3. Přehled zaměstnanců školy
Provozní zaměstnanci:
pracovní zařazení
Uklizečka
Administrativní pracovník,
správce rozpočtu,
pokladník
Pracovník obchodního
provozu
Školník

úvazek
60%
Dohoda o provedení práce

40%
38%
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Pedagogičtí zaměstnanci:
pracovní zařazení
Ředitel-kvalifikovaný
Učitelka ZŠ-kvalifikovaná
Vedoucí učitelka MŠkvalifikovaná
Učitelka MŠ-kvalifikovaná
Učitelka ZŠ
Vychovatelka-kvalifikovaná
Vychovatelka-kvalifikovaná
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga ve ŠD
Školní asistent
Chůva

úvazek
100%
100%
100%
100%
36%
45%
20%
75%
25%
50%
50%

Chůva a školní asistent byl hrazen z projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ Mankovice
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004345
Školní rok zahájil na škole nový ředitel Mgr. Daniel Matyáš, který doposud pracoval na ZŠ
Komenského v Odrách jako speciální pedagog, vychovatel a učitel.
Na základě Nařízení vlády ze dne 1. 4. 2005 pracoval na škole výchovný poradce, metodik
informačních a komunikačních technologií a metodik prevence. Těmito funkcemi byli
pověřeni pracovníci školy.

4. Údaje o přijímacím řízení do 1.ročníku ZŠ a MŠ
ZŠ
děti, které se dostavily k zápisu

1

z toho počet odkladů

1

Dodatečný zápis

0

Přijímací řízení proběhlo podle pravidel Správního řádu na základě žádostí zákonných
zástupců žáků dne 24. 4. 2017 a bylo vydáno jedno Rozhodnutí o odkladu školní
docházky o jeden rok.

MŠ
V řádném termínu zapsáno
Po řádném termínu zapsáno
celkem

5
0
5

Přijímací řízení proběhlo podle pravidel Správního řádu na základě žádostí zákonných
zástupců žáků dne 4. 5. 2018 a byla vydána Rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy.
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Ve správní řízení Rozhodnutí ředitele o přijetí k předškolnímu a základnímu vzdělávání
nebylo podáno žádné odvolání.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tabulka prospěchu
ročník počet
prospěli s
žáků vyznamenáním
1.
2
2
2.
4
4
3.
9
4
4.
2
2
5.
0
0
celkem 17
17

prospěli

neprospěli

neklasifikováni

0
0
5
0
0
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Z chování byli všichni žáci hodnoceni stupněm 1.
Tabulka docházky
Omluvené hodiny
celkem
2292

Neomluvené
hodiny
0

Průměr
omluvených hodin
na žáka
135

Průměr
neomluvených
hodin na žáka
0

Ve škole byli v tomto roce integrováni 4 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Byly
pro ně vypracovány individuální plány, pro 2 zajištěn asistent pedagoga. Pro 3 žáky byla
zajištěna speciálně pedagogická péče, která probíhala ve škole 2x týdně. Ve škole
proběhla kontrola ze strany PPP Nový Jičín a nebyla shledána žádná pochybení ze strany
vedení školy ani asistentky pedagoga. Škola také spolupracovala se střediskem výchovné
péče.
Do vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných nebyl zařazen žádný žák.

6. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v tomto školním roce zaměřeno
převážně na oblast speciální pedagogiky a integrace, prevence logopedických vad u dětí
v MŠ, metody výuky v ČJ, M, výtvarné nápady, řízení školy a právních předpisů. MŠ –
nová legislativa a specifika vzdělávání dvouletých dětí.
Plán DVPP vycházel rovněž ze samostudia pedagogů (internet, odborný tisk).

7. Údaje o činnosti školní družiny
Ve škole bylo zřízeno 1 oddělení školní družiny s celkovým počtem 17dětí.
Činnost ŠD byla po celý rok zaměřena na smysluplné trávení volného času a rozvíjení
vědomostí a dovedností a řídila se ŠVP pro školní družinu a měsíčními plány. Velký důraz
byl kladen na sportovní aktivity. V rámci školní družiny byly realizovány kroužky Hra na
flétnu, Hra na kytaru a Čtenářský kroužek.

7

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace za rok 2017/2018

8. Projekty
Vlastní:
•
•
•

Vánoční dílny
Školáci čtou předškolákům
Terakoutek – chov exotických živočichů (pavouci, plazi)

Celorepublikové:
•
•

RECYKLOHRANÍ – získáváme školní potřeby a vybavení za sběr elektro odpadu,
baterií, použitých mobilů a plnění projektů
SBĚR PAPÍRU – finanční odměna pro školu

9. Dotace MŠMT
název: Šablony pro ZŠ a MŠ Mankovice
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004345
rozpočet: 485 353,-Kč
Projekt úspěšně pokračoval i v tomto školním roce a v srpnu byl zakončen. Z uspořených
finančních prostředků byly do školy nakoupeny pomůcky pro žáky a stoly a židle do školní
jídelny
název: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 III. etapa)
čj: MSMT-21088/2017-1
přidělené prostředky: 14000,-Kč
Poskytnutí dotace na autobusovou přepravu do místa konání plaveckého výcviku
(Plovárna Hranice)

10. Prevence soc. patologických jevů
Na škole pracoval pracovník pověřený metodickou činností v oblasti prevence
patologických jevů, který zpracoval příslušný program. Důležitými body prevence byly:
• Činnost ŠD
• Velký výběr zájmových kroužků ve škole
• Výběr zájmových činností o přestávkách
• Přístup na internet a do knihovny
• Prevence pravidelně zařazována do výuky
• Pořádání mimoškolních akcí a soutěží
• Zapojování do sběrových akcí
• Spolupráce s OSPOD Odry, SVP Nový Jičín a PPP Nový Jičín

11. Ekologická a environmentální výchova
Na škole je pověřený metodik pro tuto problematiku. Sleduje programy, nabídky, ale také
vzdělávání pro učitele v této oblasti. Zajišťuje plnění projektu Recyklohraní.
Výchova je zařazována do výuky všemi vyučujícími a ve všech ročnících. Dále se výchova
uskutečňovala v mimoškolních akcích, ve ŠD a v projektech. Pro děti byly zjištěny v rámci
vyučování programy.
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•
•
•

Ekologické programy- Den Země, vypěstování a péče o květiny, divadelní
představení s ekologickým tématem
Návštěva školního polesí ve Valšovicích
Třídění odpadu – papír, elektro odpad

12. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drakiáda pro děti a rodiče
Podzimní kreativní dílny v MŠ
Předvánoční dílny pro veřejnost
Účast školy na rozsvěcení vánočního stromu – kulturní program, prodej vánočních
předmětů na jarmarku
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ na Dni matek
Školní výlet žáků školy do Štramberku (program „Kdo si hraje, nezlobí“ (návštěva
Muzea Z. Buriana, MINIZOO, výstup na Štramberskou Trúbu a další aktivity) a
Hukvald (návštěva lesní obory)
Školní výlet dětí MŠ do Nového Jičína (návštěva Žerotínského zámku)
Den dětí – soutěže pro děti ZŠ
Pasování na školáka
Rozloučení se školním rokem na zahradě školy s opékáním párků a nocováním ve
škole

Kulturně výchovné pořady:
•
•
•
•
•
•

Vánoce – přednáška a výtvarné dílny
Návštěva kulturních představení v Odrách
Divadelní představení a vzdělávací pořady ve škole
Divadelní představení v DL Ostrava
Maškarní karneval ve škole
Pohádkový den ve škole
Medová snídaně s přednáškou o užitečnosti včel

Účast na soutěžích:
Výtvarných
• Ekologie – Čistá energie
Sportovních:
• Miniházená
• Olympijské hry Odry
• Zimní halové hry v Odrách
Literárních:
• Recitační soutěž v Odrách
Matematických:
• Klokánek a Pythagoriáda
Sběrové akce:
• Recyklohraní - sběr baterií a malých elektrospotřebičů
• Sběr papíru
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• Sběr plastových víček
Zájmové kroužky ve škole organizované školou a v rámci ŠD:
• Angličtina pro 2. ročník
• Hra na flétnu
Hra na kytaru
• Informatika
Klub zábavné logiky a deskových her
• Keramika pro děti
• Sportovní hry

Spolupráce:
Škola v průběhu roku spolupracovala se:
• Zřizovatelem (provoz, organizace mimoškolních akcí, účast na obecních akcích)
• SRPŠ (organizace mimoškolních akcí, finanční příspěvky na kulturní akce,
dopravu)
• Školskou radou (dokumentace, organizace školního roku, rozpočet, plány)
• Rodiči žáků (organizace šk. roku, organizace mimoškolních akcí, výchova a
vzdělávání)
• Málotřídními a dalšími okolními školami (v oblasti metodické, organizační)
• Základními školami v Odrách (účast na soutěžích, prohlídka škol pro žáky 5.
ročníku, AJ, zajištění nepovinného předmětu Náboženství)

13. Údaje o inspekční činnosti
Inspekce ve školním roce 2017/2018 ve škole neproběhla.

14. Údaje o kontrolní činnosti
V únoru proběhla ve škole kontrola z KHS v Ostravě. Byla shledána závada – chybějící
ventilace v technické místnosti (skladu čisticích prostředků). Závada byla odstraněna
v červnu.

15. Údaje o plánovné rekonstrukci
V době prázdnin proběhla ve škole plánovaná rozsáhlá rekonstrukce elektrických obvodů,
včetně výměny zásuvek, vypínačů a osvětlení. Rekonstrukci provedla firma ALL Company,
s.r.o. se sídlem Dobrá u Frýdku-Místku

15. Závěr
Podařilo se:
✓
✓
✓
✓

Zajistit individuální doučování pro potřebné žáky školní asistentkou
Intenzivně využívat počítačovou učebnu ve výuce i v novém kroužku Informatika
Maximálně využívat tělocvičnu nejen ve výuce, ale i ve školní družině i v MŠ
Zajistit další moderní výukové pomůcky pro předškolní i školní děti
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✓ Zajistit asistenta pedagoga do výuky i do školní družiny
✓ Zajistit potřebnou péči pro žáky s SPU formou vyučování předmětu Speciálněpadagogické péče
✓ Pokračovat v projektu Šablony I. a úspěšně jej zakončit. Z uspořených finančních
prostředků byly zakoupeny pomůcky pro žáky a do školní jídelny nové stoly a židle
✓ Zviditelňovat práci školy na veřejnosti (veřejná vystoupení žáků, účast na
výstavách)
✓ Zajistit účast žáků na soutěžích
✓ Zajistit provázanost při činnosti školy a školky-vzájemné aktivity školáků a
předškoláků
✓ Zajistit velkou účast v zájmových kroužcích
✓ Zařadit žáky 2. ročníku do kroužku AJ
✓ Zajistit dostatek dalšího vzdělávání pro zaměstnance
✓ Zajistit plavecký výcvik
✓ Dle zákona o ochraně osobních údajů GDPR zajistit zabezpečení osobních
informací žáků, jejich zák. zástupců a zaměstnanců školy v souladu s tímto
zákonem

Cíle a záměry pro příští školní rok:
➢ Škola se bude nadále orientovat na všeobecný rozvoj žáků se zaměřením na
výtvarné, pohybové, jazykové a hudební dovednosti, sport, zdravý životní styl
včetně ekologické výchovy.
➢ Pokračovat v zařazování témat osobnostně sociální výchovy, dopravní výchovy,
ekologické, environmentální a dramatické výchovy do výuky. Zařazovat do výuky
finanční gramotnost.
➢ Zajistit dostatek kulturních a výchovných akcí pro žáky.
➢ V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí
školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i
náplň činnosti školní družiny i zájmové kroužky. Zvážit možnosti zařazení do výuky
školu v přírodě. Zajistit plavecký výcvik.
➢ Zajistit další pomůcky, interaktivní programy.
➢ Zajišťovat společné aktivity pro předškolní a školní děti.
➢ Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků,
k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací
systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci.
➢ K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči
o talentované žáky, zajišťovat odbornou péči o žáky se specifickými poruchami
učení a chování o žáky se zdravotním postižením.
➢ Zajistit na další školní rok školního asistenta do MŠ a ZŠ
➢ Zajišťovat zájmové kroužky pro děti především v rámci školy.
➢ Vyhledávat vhodné dotační programy k zajištění finančních prostředků pro rozvoj
školy.
➢ Spolupracovat s rodiči žáků a místní veřejností, SRPŠ a zřizovatelem.

V Mankovicích, dne 10. 9. 2018

zpracoval: Mgr. Daniel Matyáš

Školská rada schválila dne: 1. 11. 2018
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