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Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 byla schválena Školskou radou  

ZŠ a MŠ Grygov na jednání dne 30. 9. 2022. 

 



 

 

1. Základní charakteristika školy  
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Grygov, příspěvková organizace 

 

Sídlo: Komenského 72, 783 73 Grygov 

 
Charakteristika a popis školy: Základní škola a Mateřská škola se nachází uprostřed obce 

Grygov ve dvou vzájemně propojených budovách. V jedné budově je základní škola, školní 

družina a jedno oddělení mateřské školy pro předškolní děti. Ve druhé budově se nachází 

další dvě oddělení mateřské školy a školní jídelna s vývařovnou. Součástí je školní hřiště se 

zahradou. 

Základní škola má všechny ročníky prvního stupně v pěti třídách a mateřská škola má 3 třídy. 

Do ZŠ a MŠ Grygov chodí především žáci a děti z Grygova. I to je důvodem, proč se 

prezentujeme jako škola rodinného typu. Snažíme se o otevřený přístup a přátelskou 

atmosféru a o vytváření kvalitních podmínek pro vzdělávání žáků. K tomu nám také 

dopomáhá malý počet žáků ve třídách (průměrně 15 žáků na třídu). 
 
Součásti školy: Školní družina a školní jídelna. 

 

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka:  

• Záměrem naší školy je poskytovat dětem i žákům všeobecné vzdělání, vést je 

k odpovědnosti a samostatnosti. Velmi dbáme na podporu zdravého stylu života. 

• Výuka anglického jazyka: povinná výuka od 3. ročníku, nepovinný kroužek 

Angličtina hrou v 1. a 2. ročníku, Anglická konverzace pro žáky 4. a 5. ročníku.  

• Práce s počítači: ve 4. roč. v předmětu Informatika, dále v jiných předmětech, 

v kroužcích.  

• Nabídka účasti v zájmových kroužcích, účast na soutěžích, organizování sportovních 

aktivit, kulturních akcí, poznávacích akcí, návštěv výstav, divadel (pokud nejsme 

omezeni mimořádnými nařízeními Vlády ČR).  

• Pořádání společných akcí pro zákonné zástupce a příznivce školy, příprava kulturních 

programů pro obecní úřad na akce jím pořádané, organizování kulturních programů 

pro veřejnost.  
 
Zřizovatel školy: Obec Grygov 

        Obecní úřad Grygov, Šrámkova č.p. 19, 783 73 Grygov   

 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Navrátilová 

 

Součásti příspěvkové organizace: Základní škola s 1. stupněm, mateřská škola, školní 

družina, školní jídelna. 

 

Kontakt: tel.: 588 881 166, 739 350 356, e-mail: zs@grygov.cz 

    web: zs-grygov.cz 

 

Školská rada: Ve školním roce 2020/2021 pracovala ve složení:  

 Předseda: Ing. Pavel Horák  

   Členové: Mgr. Marie Křivánková, Mgr. Jan Grmolenský  



 

 

2. Vzdělávací program školy 
Obor vzdělávání: 79-01-C/01, Základní škola, denní 

Školní vzdělávací program: ŠVP ZV Zdravá škola 

     ŠVP PV Školka dětem 

     RVP ŠD Veselým krokem celým školním rokem 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
V základní škole bylo zaměstnáno celkem 6 pedagogických pracovníků (včetně ředitelky 

školy), 1 asistentka pedagoga, která je také školní asistentka a 2 provozní zaměstnankyně. 

Ve školní družině pracovaly 2 vychovatelky. 

V mateřské škole bylo zaměstnáno 6 pedagogických pracovnic, 1 školní asistentka 

a 1 provozní zaměstnankyně.  

Ve školní jídelně pracovaly 4 provozní zaměstnankyně.  

4. Základní škola 

4.1. Personál 

4.1.1. Třídní učitelé  

Třída Učitel Úvazek 

1. Mgr. Marie Křivánková 1,00 

2. Mgr. Šárka Kulhánková 1,00 

3. Mgr. Hana Navrátilová 1,00 

4. Mgr. Ivana Vávrová 1,00 

5. Mgr. Michaela Surá 1,00 

4.1.2. Netřídní učitelé 

Učitel Úvazek 

Mgr. Alexandra Večeřová 1,00 

4.1.3. Asistent pedagoga (pro žáka 3. ročníku): 

Asistent Úvazek 

Alena Austová 0,71 

4.1.4. Školní asistent (projekt Šablony III) 

Asistent Úvazek 

Alena Austová 0,30* 

  * od 1.12.2021 úvazek 0,20 

4.1.5. Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2021  

věk  do 30 let  31-40 let  41-50 let  51-60 let  nad 60 let  

počet  2 0 2 3 0 

z toho žen  2 0 2 3 0 



 

 

4.1.6. Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická 

způsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k 30. 6. 2021  

Kvalifikovaní pracovníci: 7 

Nekvalifikovaní pracovníci: 0  

4.1.7. Nepedagogický úsek:  

Školnice a úklid (ZŠ a MŠ):  

Alena Hrochová, úvazek 0,5 + 0,5 

Úklid:  

Miroslava Kozáčková, úvazek 1,00 

4.2. Údaje o organizaci školy  

Počet žáků k 30. 9. 2021 

1. ročník 15 

2. ročník 15 

3. ročník 16 

4. ročník 9 

5. ročník 14 

Individuální vzdělávání 0 

Vzdělávání v zahraničí 1 (5.ročník) 

Škola celkem 75 

V průběhu školního roku nebyl žádný žák přeřazen.   

4.3. Údaje o přijímacím řízení  

4.3.1. Údaje o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022/23 

Zapisovaní žáci 25 

Zapsaní žáci 18 

Žádosti o odklad 4 

Žádost o přestup do ZŠ Grygov 0 

Přestup na jinou školu 3 

Celkový počet žáků 1. třídy 18 

4.3.2. Údaje o přestupu žáků 5. třídy na 2. stupeň ZŠ  

ZŠ Milady Petřkové, Velký Týnec 12 

ZŠ Olomouc, Zeyerova 28 3 

Na víceleté gymnázium se v letošním školním roce hlásily 2 žákyně, jedna 

uspěla, ale nakonec nenastoupila.  

4.4. Výsledky výchovy a vzdělávání  

4.4.1. Hodnocení vzdělávacích výsledků  

V prvním pololetí školního roku 2021/2022 bylo klasifikováno 74 žáků, kteří 

prospěli, z nich 58 se samými jedničkami a 71 žáků s vyznamenáním. 1 žák, 

u něhož probíhá výuka v zahraničí podle §38 Šk. zákona, byl hodnocen 

po komisionálním přezkoušení na naší škole z předmětu Český jazyk a literatura 

za 1 a z předmětu Vlastivěda za 2 z učiva 5. ročníku. Byl hodnocen na své škole 

ve Švýcarsku. 

Na konci školního roku bylo klasifikováno 74 žáků, kteří prospěli, z nich 48 žáků 

se samými jedničkami a 70 žáků s vyznamenáním. 1 žák, u něhož probíhá výuka 



 

 

v zahraničí podle §38 Šk. zákona, byl hodnocen po komisionálním přezkoušení 

na naší škole z předmětu Český jazyk a literatura za 3 a z předmětu Vlastivěda 

za 1 z učiva 5. ročníku. Byl hodnocen na své škole ve Švýcarsku. 

4.4.2. Prospěchové průměry jednotlivých ročníků: 

1. pololetí: 

Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 

1. 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

2. 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

3. 1,25 1,00 1,00 1,06 0,00 0,00 1,04 

4. 1,44 1,22 1,00 0,00 1,00 1,00 1,07 

5. 1,50 1,64 1,00 0,00 1,21 1,35 1,21 

2. pololetí: 

Ročník ČJ M AJ PRV PŘ VL CELKEM 

1. 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

2. 1,15 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,02 

3. 1,50 1,18 1,00 1,25 0,00 0,00 1,12 

4. 1,55 1,33 1,11 0,00 1,00 1,00 1,10 

5. 1,50 1,50 1,21 0,00 1,42 1,64 1,30 

 

Výsledky vzdělávání v 1. pololetí byly částečně ovlivněny coronavirovým 

omezením.  

Výuka probíhala nepřetržitě i přes částečnou karanténu. Vždy jsme postupovali 

dle pokynů vydaných MŠMT.   

Cíle školního vzdělávacího programu byly naplněny ve všech třídách základní 

školy.  

4.4.3. Hodnocení chování, pochvaly a kázeňská opatření  

V 1.pololetí bylo uděleno 31 pochval třídního učitele a 1 napomenutí třídního 

učitele. 

Ve 2. pololetí bylo uděleno 48 pochval třídního učitele a 1 napomenutí třídního 

učitele. 

4.4.4. Zameškané hodiny 

Celkový počet zameškaných hodin v prvním pololetí byl 4754, z toho 

0 neomluvených. Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka – 64,24. 

Ve druhém pololetí byl počet zameškaných hodin 5041, z toho 0 neomluvených.  

Průměr zameškaných hodin na jednoho žáka – 68,12. 

Vysoký počet omluvených hodin byl ovlivněn karanténami.  

4.4.5. Zařazování integrovaných dětí 

Ve školním roce 2021/2022 bylo integrováno 5 žáků (se specifickými výukovými 

potížemi). K ostatním dětem, které měly nějaké výukové potíže, jsme 

přistupovali formou individuálního přístupu. Využívali jsme projekt Doučování 

žáků, vyhlášený MŠMT.  

4.4.6. Žáci vedení v evidenci PPP a SPC 

V evidenci PPP a SPC v Olomouci bylo 8 žáků, z nichž 3 byli integrováni.  

Tito žáci (dva ze 3. a 5. ročník) byli vyučováni další hodinou (speciálně 

pedagogická péče).  



 

 

4.4.7. Zajištění bezpečnosti, rozbor úrazovosti žáků  

Ve školním roce 2021/2022 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů 

zaevidováno celkem 6 úrazů, z toho byl 1 úraz dítěte z mateřské školy a 5 úrazů 

vzniklo u žáků základní školy. Úrazy utrpěli 4 chlapci a 2 dívky.  

Ke 3 úrazům došlo v prostranství školní zahrady, jeden úraz se stal v prostorách 

třídy, jeden úraz se stav na obecním sportovišti (hřiště) a úraz z mateřské školy se 

stal při pobytu na vycházce. Z uvedených údajů vyplývá, že k největšímu počtu 

úrazů došlo v prostranství mimo hlavní budovy ZŠ a MŠ.  

Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna 

nápravná opatření pro předcházení úrazů.  Všechny děti a žáci byli vždy poučeni 

o bezpečnosti a chování jak v prostorách budovy, tak i mimo ni. Po každém 

vzniklém úrazu došlo vždy k opětovnému poučení dětí a žáků a dále jim byla 

připomenuta pravidla sportovních her a pohybu venku.   

Poučení žáků o bezpečnosti jsou zapsána v třídních knihách jednotlivých tříd.  

 

Zaměstnanci byli seznámení s rozborem školní úrazovosti dne 31.8.2022. 

4.4.8. Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 

Cíle školního vzdělávacího programu se nám ve školním roce 2021/2022       

podařilo naplnit. Dle loňského omezení provozu stran pandemie a letošních 

drobnějších úprav provozu (karantény) jsou žáci provedeni všemi výstupy ŠVP 

dle ročníků. Četnost procvičování učiva však byla kvůli pandemii mírně 

omezena. Dopady na některé žáky jsou mírně patrné. Tento jev se snažíme 

upravit prostřednictvím doučování, které je zřízeno MŠMT. 

 

4.5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Do prevence sociálně patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. 

Jednotlivá témata a činnosti jsou zařazena do výuky českého jazyka, prvouky, 

přírodovědy, výtvarné výchovy, pracovních činnosti, tělesné výchovy a informatiky. 

Žáci mají možnost aktivně trávit čas v zájmových kroužcích organizovaných školou. 

Přehled zájmových kroužků je v bodě H. Školní rok 2021/2022 byl opět ovlivněn 

pandemii COVID – 19, karanténami a distanční výukou. Přesto se povedlo zrealizovat 

některé plánované besedy a programy ve spolupráci s dalšími organizacemi 

(P centrum, Policie ČR). 

Ve škole se většinou vyskytují drobné neshody mezi žáky a drobná porušení školního 

řádu, která jsou vždy prošetřena a řešena jak se žáky, tak i s jejich zákonnými zástupci.  

Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně věnují rozvoji sociálních a komunikačních 

dovedností (naslouchání druhým, toleranci k odlišnostem, odpovědnosti za své činy 

atp.) a zvyšování schopnosti řešit problémy a tím vytvářet klidné a vstřícné klima 

třídy. 

4.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

• Školení v různých vybraných oblastech: 
▪ Vyjmenovaná slova, slovní druhy – 2x 

▪ Slovo a jeho stavba 

▪ Mluvnické kategorie sloves, druhy přídavných jmen, shoda podmětu 

s přísudkem 

▪ Základy zdravého pohybu ve výuce TV na ZŠ – 2x 

▪ Hudební výchova tvořivě na 1. stupni ZŠ – 3x 

▪ Práce s problémovou třídou 

▪ Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině 



 

 

▪ Rozhovory o válce beze strachu 

▪ English Pronunciation 

▪ Anglická gramatika 

▪ Angličtina efektivně – Čtenářské tipy 

▪ Doplňující didaktické studium anglického jazyka 

▪ Piráti, mimozemšťani a pes. A co informatika. 

▪ Chcete poznat co si žák právě myslí – 8x 

▪ Hygiena potravin 4x  

• Sledování pedagogického tisku. 

• Samostudium odborné literatury, předávání získaných znalostí spolupracovníkům. 

• Samostudium školské legislativy (zákony, GDPR, vyhlášky, nařízení vlády apod.). 

• Seznamování se s novými trendy ve výuce a netradičními metodami a formami 

práce. 

• Získávání nových znalostí a podnětů od kolegů i jiných pedagogických 

pracovníků. 

4.7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti  

Některé aktivity, především v 1. pololetí, nebyly realizovány z důvodu mimořádných 

opatření Covid-19.  

4.7.1. Zapojení školy do soutěží 

Matematické soutěže: 

• Pangea a Logická olympiáda  

Sportovní soutěže:  

• Štafetový pohár v atletice v Olomouci  

• McD Cup mladší žáci 

• Atletická olympiáda ve Velkém Týnci  

• Plavecká olympiáda v Majetíně  

4.7.2. Celoškolní projekty  

Jednotný celoškolní projekt nebyl pro tento rok realizován. V jednotlivých 

třídách probíhaly dílčí projekty dle aktuální situace. 

4.7.3. Zájmová činnost  

Ve školním roce 2021/22 žáci pracovali v těchto zájmových kroužcích:  

Kroužky bezplatné a zaštiťované CGNŘ Olomouc opět pouze dle možných 

nařízení MŠMT: 
• Angličtina hrou 1. a 2. roč.  Mgr. Marie Křivánková 

• Anglická konverzace 4. - 5. roč. Mgr. Alexandra Večeřová 

• Sportovní hry  3. - 5. roč. Mgr. Hana Navrátilová 

• Myslivecký kroužek  1.-5.roč.  manželé Špásovi 

Kroužek (bezplatný) v rámci projektu Šablony III:  

• Čtenářský klub 3. roč.  

Kroužky placené rodiči: 

• Hra na hudební nástroj 

4.7.4. Aktivity pro veřejnost 

Veřejná vystoupení žáků opět neproběhla v plánovaném rozsahu, neboť se spousta 

akcí nekonala: 

• Kulturní vystoupení u příležitosti vítání nových občánků obce. 

• Vystoupení žáků hudební školy pro rodiče na konci školního roku.  



 

 

4.7.5. Akce pro děti 

• P-centrum „Aktovka plná her“ (1. a 2.třída). 

• Péče o zvířata (papoušci) 

• Pevnost poznání (1.tř.) 

• Mikuláš a Čarodějnice ve třídách. 

• Výlet do ZOO (3.tř.) 

• Svíčkárna v Olomouci  

• Divadlo v MŠ (1. a 2. tř.) 

• Divadlo 4. třídy pro ostatní žáky 

• Hudební skupina MARBO  

• Velikonoční tvoření a prohlídka hradu Šternberk 

• Školní výlet skanzen Modrá a Živá voda 

• Taneční show  

• Mutkov ranč a ateliér (2. tř.) 

• Přespání v základní škole (5. tř.) 

• Sportovní den na grygovském hřišti Grygovský X-boj  

4.7.6. Další akce výchovně vzdělávacího charakteru 

• Autorské čtení v Prostějově (3. a 4. roč.) 

• Knihovna Grygov (4. roč.). 

• Knihovna Olomouc (1.tř.) 

• Branný den s policií ČR a armádou ČR 

• Dopoledne s myslivci 

• Puntíkový den  

• Větrníkové dopoledne (1. tř.)  

• Tonda obal na cestách  

• Koncert kvarteta na OÚ Grygov  

• Přírodovědný jarmark na UPOL (3.-5. tř.) 

• Ostrava Svět techniky (3.-5. tř.) 

4.7.7. Škola v přírodě 

    V letošním školním roce se škola v přírodě nekonala.  

4.7.8. Zdravý životní styl, životní prostředí, ekologie 

• Celoroční pobyt žáků o velké přestávce na školní zahradě (dle počasí). 

• Jarní vycházka za rozkvetlými konikleci  

• Třídění odpadu. 

• Aktivity v rámci projektu Recyklohraní  

• Péče o životní prostředí (udržování pořádku a čistoty). 

• Používání ekologických čisticích prostředků. 

4.7.9. Spolupráce s rodiči: 

• Slavnostní zahájení školního roku. 

• Třídní schůzky, individuální konzultace dle potřeby. 

• SRPŠ (ze získaných finančních prostředků hradilo žákům dopravu autobusem 

na různé akce, divadelní představení a koncerty a odměny pro žáky k různým 

příležitostem). 

4.7.10. Spolupráce s obcí: 

• Účast pana starosty na slavnostním zahájení školního roku. 



 

 

• Rozloučení s žáky 5. ročníku. 

• Pravidelné konzultace při přípravě akcí obecního charakteru. 

• Spolupráce při sestavování a čerpání rozpočtu školy. 

• Pravidelné příspěvky na internet. 

• Účast na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. 

4.7.11. Další spolupráce: 

• Úzká spolupráce s Mateřskou školou v Grygově. 

• Myslivci (kroužek, Dopoledne s myslivci) 

• Spádová škola ve Velkém Týnci (předávání informací o žácích, snaha 

o propojení vzdělávacích programů aj.). 

• Základní škola v Majetíně (vzájemné kontakty v průběhu roku). 

• Psychologové a pedagogičtí pracovníci PPP a SPC v Olomouci. 

• Rodinné centrum v Grygově. 

5. Školní družina 

5.1. Personál 

5.1.1. Vychovatelky ŠD 

Oddělení Vychovatelka Úvazek 

1. Mgr. Veronika Šustková 0,72 

2. Barbara Benešová 1,00 

5.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků ve ŠD k 31. 8. 2022  

věk  do 30 let  31-40 let  41-50 let  51-60 let  nad 60 let  

počet  1 0 0 1 0 

z toho žen  1 0 0 1 0 

5.1.3. Kvalifikace pedagogických pracovníků ve ŠD (odborná pedagogická 

způsobilost podle vyhlášky 139/1977 Sb.) k 31. 8. 2022: 

Kvalifikovaní pracovníci:  2 

Nekvalifikovaní pracovníci:  0 

5.2. Údaje o organizaci ŠD 

I. oddělení 26 

II. oddělení 22 

Škola celkem 48 

Počet žáků k 30. 9. 2021 je 48, 19 chlapců, 29 dívek 

5.3. Aktivity a prezentace ŠD na veřejnosti 

• Vánoční výstava na OÚ nebyla viz Covid 19 

• Vánoční jarmark ŠD nebyl viz Covid 19 

• Fond Sidus 

5.3.1. Z akcí ŠD 

• Pekárna 

• MasterChef 

• Bramborový den 

• ŠD má talent 

• Mikuláš ve ŠD 



 

 

• Perníkáři 

• Vánoce ve ŠD 

• Zimní olympijské hry 

• Rallye 

• Karneval 

• Masopust 

• Vítání jara 

• Velikonoce ve ŠD 

• Cukrárna ke Dni matek 

• Kuličkyáda 

• Tradiční a netradiční hry 

• Přespání ve ŠD 

• dále akce viz Rámcový vzdělávací program ŠD Veselým krokem celým 

školním rokem. Organizace akcí vždy dle nařízení vlády viz Manuál 

ministerstva školství, pokyny Covid 19. 

6. Mateřská škola 

6.1. Personál 

6.1.1. Pedagogičtí pracovníci 

Třída Učitel Úvazek 

„Broučci“ Bc. Markéta Benešová 1,00 

„Broučci“ Veronika Malindová 1,00 

„Myšky“ Dagmar Habáňová 1,00 

„Myšky“ Mgr. Veronika Šustková 0,336 

„Myšky“ Mgr. Anna Škarabelová 0,22 

„Sovičky“ Mgr. Jana Soukopová 1,00 

„Sovičky“ Tereza Jandová 1,00 

6.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2022 

věk  do 30 let  31-40 let  41-50 let  51-60 let  nad 60 let  

počet  4 0 2 0 1 

z toho žen  4 0 2 0 1 

6.1.3. Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická 

způsobilost podle vyhlášky 139/1997 Sb.) k 31. 8. 2022 

Kvalifikovaní pracovníci: 5 (úvazky 1,00) 

Nekvalifikovaní pracovníci: 2 (sdílený úvazek 0,5) 



 

 

6.1.4. Asistenti pedagoga 

Mgr. Anna Škarabelová, úvazek 0,3, pro vyšší bezpečí netříletých dětí ve třídě 

Broučků 

Mgr. Jitka Křížková, úvazek 0,5, asistent pro dítě se SVP od 3. 1. 2022 ve třídě 

Soviček 

6.1.5. Nepedagogický úsek 

Úklid: Jana Nevěřilová, úvazek 1,00 

6.2. Údaje o organizaci školy: 

Počet dětí k 30. 9. 2021 

Třída „Broučci“ (2,5 – 4 roky) 23 

Třída „Myšky“ (4 – 5 let) 18 

Třída „Sovičky“ 23 

Vzdělávání v zahraničí 1 

Škola celkem 65 

V průběhu školního roku požádali rodiče 1 dítěte o ukončení docházky do MŠ 

k 30. 11. 2021 z důvodu stěhování. Rodiče jiného dítěte požádali o jeho přijetí do MŠ 

od 1. 4. 2022. Rodiče 1 předškoláka požádali o individuální vzdělávání od 7. 3. 2022 

ze zdravotních důvodů. K 31. 8. 2022 požádali rodiče jedné dívky o ukončení 

vzdělávání v MŠ z důvodu stěhování. Toto dítě bude plnit povinné předškolní 

vzdělávání v jiné MŠ. 

6.3. Údaje o zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 

Zapisované děti 16 

Zapsané děti 16 

Dodatečná žádost o ukončení předškolního vzdělávání 1 

Dodatečné přijetí k předškolnímu vzdělávání 1 

6.4. Hodnocení chování dětí 

Ve třídě Broučků byly a jsou s rodiči jednoho dítěte řešeny výchovné problémy dítěte 

v kolektivu vrstevníků. 

6.5. Zameškané hodiny dětí v povinném předškolním roce 

Všechny zameškané hodiny byly zákonnými zástupci řádně omluveny. 

6.6. Zajištění bezpečnosti, rozbor úrazovosti dětí 

Ve školním roce 2021/2022 byl v mateřské škole zaevidován v knize školních úrazů 

pouze 1 úraz dítěte. Nebyl odškodněn. Jednalo se o chlapce ze třídy Broučků. Došlo 

k němu zakopnutím na chodníku při vycházce bez cizího zavinění a bez porušení 

předpisů.  Došlo k opětovnému poučení dětí o bezpečném chování při pobytu venku. 

Úrazy a poučení o bezpečnosti jsou vedeny v třídních knihách jednotlivých tříd. 

Zaměstnanci byli seznámeni s rozborem školní úrazovosti dne 22. 8. 2022. 

6.7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• Sledování pedagogického tisku, školské legislativy, samostudium odborné 

literatury 

• Školení a webináře v různých oblastech: 

▪ Hygiena potravin, 

▪ Školení BOZP,  



 

 

▪ Agrese dětí a její řešení,  

▪ Čtenářská pregramotnost,  

▪ Autismus u dětí předškolního věku 

▪ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol v době proticovidových 

opatření ve školství 

• 1 x ukončení studia bakalářského oboru Učitelství pro mateřskou školu 

• 1 x dobrovolné studium bakalářského oboru Učitelství pro mateřskou školu 

Další vzdělávání nebylo možné pro nadprůměrně vysokou pracovní neschopnost 

pedagogů v průběhu celého školního roku. 

6.8. Průběh vzdělávání a aktivity v MŠ  

Provoz byl narušen pandemií Covid – 19 a protiepidemiologickými opatřeními. 

Nebylo možné realizovat všechny naplánované akce, jako např. odpoledne otevřených 

dveří v MŠ, odpolední předvánoční tvoření dětí s rodiči v MŠ, koncert skupiny Marbo 

pro předškoláky, návštěva divadelního představení v Olomouci. Z důvodu 

karanténních opatření v MŠ a ŠJ byl omezen provoz v budově MŠ 3. – 14. 12. 2021 

a zcela přerušen 20. – 22. 12. 2021. 

6.8.1. Aktivity pro veřejnost 

• Veřejná prezentace výtvarných prací dětí – výzdoba vitríny u kaple 

ve spolupráci se ZŠ 

• Tablo budoucích prvňáčků 

• Účast ve výtvarných soutěžích na okresní úrovni: „Tři králové v Betlémě“ 

a „Zoologická zahrada“ s vernisáží a výstavou v Galerii na zámku v Citově 

6.8.2. Akce pro děti – kultura 

• 3 divadelní představení v MŠ 

• Mikulášská nadílka ve spolupráci se SDH 

• Andělsko – čertovská školka 

• Vánoční nadílka pod vánočním stromkem ve třídách 

• Relaxační bubnování s prvky muzikoterapie 

• Maškarní rej v MŠ 

• Návštěva místní knihovny „Knížka je můj kamarád“ 

• Vynášení Morany, první jarní den 

• Rej čarodějnic v MŠ 

6.8.3. Další akce výchovně vzdělávacího charakteru 

• Polytechnické vzdělávání u dětského pracovního ponku s výrobou reliéfních 

obrázků/dárků 

• Pravidelné úterní cvičení předškoláků v gymnastickém sále ZŠ 

• Bílý den, aneb přijede Martin na bílém koni? 

• Školení Dental Prevention pro děti „Jak si správně čistit zoubky?“ 

• Besedy dětí se zdravotníkem rodinným příslušníkem „Doktora se nebojíme“ 

• Tři králové ve třídách 

• 2 x návštěva pedagoga ze ZŠ Grygov u předškoláků – školní zralost 

• 3 x motivační návštěvy předškoláků ve 2. třídě ZŠ „Půjdu k zápisu“ 

• Besedy dětí o zaměstnání rodičů ve třídách „Hrajeme si na řemesla“, „Co se 

z čeho vyrábí“ 

• Den letectví a kosmonautiky tvořivě a se zkušebními lety 

• Dopravní hřiště na školním hřišti a „Markétina dopravní výchova“ 

• Návštěva místní hasičské zbrojnice (SDH Grygov) 



 

 

• Cesta za pokladem k MDD 

• Sportovní hry - netradiční olympiáda   

6.8.4. Příroda, životní prostředí, ekologie 

• Výstavky ovoce a zeleniny ve třídách 

• Ekologicko-chovatelský program s papoušky 

• Polytechnický projektový den „Na ptačím krmítku“ 

• Velká jarní vycházka starších dětí do Strejčkova lomu – přírodní památky 

s konikleci 

• Den Země – stanoviště s úkoly o přírodě 

• Školní výlet se vzdělávacím programem „Kvaky, kvak, jde sem čáp“ 

• Po celý rok v rámci výuky vycházky do přírody – pozorování změn, života 

zvířat (volně žijících i v ohradách) a rostlin v průběhu ročních období 

• Péče o bylinky a rostliny s využitím školní zahrady a záhonku, výsev a rychlení 

jarní zeleniny, péče o pokojové květiny ve třídě 

• Péče o životní prostředí – udržování pořádku a čistoty na školní zahradě 

i ve třídách (třídění odpadu) 

6.8.5. Spolupráce s rodiči 

• 3 x třídní schůzky, individuální konzultace dle zájmu rodičů 

• Zvykací odpolední hodinky v MŠ pro nové děti a rodiče 

• Vybavení dětí na akce Bílý den, Andělsko-čertovská školka, Maškarní rej, 

Čarodějnice, výlet 

• Nabídka logopedické depistáže pro děti od 4 let (Logopedie Polášková s.r.o.) 

• Nabídka vyšetření zraku dětí (Primavizus) 

• Odpolední jarní tvoření dětí s rodiči v MŠ 

• Nabídka účasti ve vzdělávání dětí v MŠ o lidském těle, o povoláních 

• Besídky ve třídách ke Dni matek a Dni rodiny 

• Pasování předškoláků na školáky (ZŠ a MŠ Grygov, OÚ Grygov, SDH Grygov, 

Sokol Grygov) 

• SRPŠ hradilo dětem divadelní představení, bubnování, vzdělávací programy, 

výlet, dopravu 

6.8.6. Spolupráce s dalšími organizacemi 

• MŠ Citov 

• PPP Olomouc – školní zralost 

• MAP ORP Prostějov - pracovní skupina pro podporu vzdělávání 

• Tým silniční bezpečnosti Bezpečně na silnicích o. p. s. 

• Děti na větvi (projektové dny) 

7. Školní jídelna 
Ve školní jídelně pracovali čtyři zaměstnanci, vedoucí školní jídelny paní Jana Lengálová, 

kuchařka paní Jitka Vaculová, paní Zdeňka Vašová a paní Pavla Poučová. 



 

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsaných strávníků: 

MŠ 65 dětí 

ZŠ 66 dětí 

Zaměstnanci 22 

Ostatní 40 

Celkem 193 

Ve školním roce 2021/2022 se uvařilo celkem 30 657 obědů (z toho 6 576 obědů v rámci 

doplňkové činnosti), pro děti mateřské školy se udělalo během celého roku 15 658 svačinek. 

8. Údaje o kontrolách, výsledky kontrol a inspekční činnosti České školní 

inspekce  
Na škole byly realizovány tyto kontrolní činnosti:  

• Krajská hygienická stanice: 

Kontrola proběhla 30.3.2022 ve školní jídelně bez připomínek. 

• Pravidelná roční bezpečnostní prověrka. 

Kontrola proběhla 7.4.2022 bez výraznějších připomínek. 

• Podrobná prohlídka ocelové konstrukce požárního schodiště 

Kontrola proběhla 11.4.2022. Připomínky byly v průběhu daného termínu odstraněny. 

• Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ze strany Obecního úřadu v Grygově. 

Kontrola proběhla 8.12.2021 bez výraznějších připomínek. 

9. Základní údaje o hospodaření školy  
Hospodaření roku 2021 

Název Hlavní činnost Hospodář. čin. 

Spotřeba materiálu 873 480,63 201 320,14 

Spotřeba energie 380 397,98 32 088,13 

Opravy a udržování 146 723,37 1 684,14 

Cestovné 1 320,00  

Náklady na reprezentaci 2 032,00  

 Ostatní služby 305 862,21 1 527,66 

Mzdové náklady 9 694 796,00 150 142,00 

Zákonné sociální pojištění 3 134 389,00 50 736,00 

Jiné sociální pojištění 39 358,00 481,00 

Zákonné sociální náklady 187 314,00 3 003,00 

Jiné sociální náklady 34 740,00  

Odpisy dlouhodobého majetku 4 934,00  

Náklady z DDHM 12 430,00  

Ostatní náklady z činnosti 483 216,90   

Ostatní finanční náklady 25 765,00  

Náklady celkem 15 326 759,09 440 979,07 

   

Výnosy z prodeje služeb 799 076,00 440 310,00 

Výnosy z pronájmu   1 000,00 

Čerpání fondů 129 962,00  

Ostatní výnosy z činnosti 21 810,00  

Úroky 306,53  

Výnosy z transferů 14 404 404,36  

Výnosy celkem 15 355 558,89 441 310,00 

Hospodářský výsledek 28 799,80 330,93 



 

 

Tvorba a čerpání fondů 

412 – Fond kulturních a sociálních potřeb 
Počáteční stav k 1.1.2021 48 004,82 

Tvorba – základní příděl z mezd 190 317,00 

Čerpání 159 796,36 

Konečný stav k 31.12.2021 78 525,46 

 

413, 414 – Rezervní fond 

Počáteční stav k 1.1.2021 1 586 543,68 

Tvorba – zlepšený HV 79 579,52 

Tvorba z ostatních titulů 527 584,27 

Čerpání – úhrada zhoršeného HV 0,00 

Čerpání ostatní 1 058 720,63 

Konečný stav k 31.12.2021 1 134 986,84 

 

416 Investiční fond 

Počáteční stav k 1.1.2021 8 634,00 

Tvorba – odpisy HIM 4 934,00 

Čerpání 0,00 

Konečný stav k 31.12.2021 13 568,00 

10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
Škola byla v tomto školním roce zapojena do 3 programů: 

Šablony III. – financování činnosti asistentky v MŠ a ZŠ a Čtenářský klub. 

Společně pro rozvoj školství – MAP III ORP Prostějov – MAS Region HANÁ, z. s. – 

zapojení 1 pedagoga naší školy v pracovní skupině Matematická gramotnost. 

Ovoce do škol a Mléko do škol – pravidelné dodávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. 

Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných 

výrobků, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity 

a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.  

11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  
Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Grygov se neúčastnili dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

12. Projekty financované z cizích zdrojů  
Škola byla v tomto školním roce zapojena do 1 projektu financovaného z cizích zdrojů: 

Projekt COMMUNO – středisko volného času při Církevním gymnáziu Německého řádu, 

který byl zaměřen na zájmovou činnost žáků naší školy. Do této zájmové aktivity byly 

zapojeny 3 pedagogické pracovnice, které vedly 3 zájmové kroužky. 

13. Spolupráce s odborovými organizacemi  
Na škole nepůsobí odborová organizace.  

14. Zhodnocení a závěr výroční zprávy za rok 2021/22 
Za nejdůležitější výstupy školního roku 2021/2022 považuji:  

• Vzdělávací výsledky žáků lze označit jako velmi kvalitní. I přes nepříznivé podmínky 

v rámci omezení výuky (karanténa) z důvodu COVID-19 se nám podařilo zapojit 

úspěšně všechny naše žáky. 

• Vzdělávání našich žáků jsme zajistili kvalitně.  

• Vnitřní klima školy je vstřícné a pomáhající. Škola je porovnatelná s ostatními 

školami stejného typu. 



 

 

• Zlepšujeme práci s dětmi, které by mohly být ohroženy školním neúspěchem. Po celý 

školní rok probíhalo doučování žáků, u kterých se vyskytly drobné vzdělávací potíže. 

• Většina rodičů je s výchovně vzdělávací prací pedagogů i s vybavením školy 

spokojena. To vyplývá především z individuálních konzultací. 

• Pedagogové se zajímají o nové metody učení. Především došlo k velkému posunu 

v ovládání ICT techniky a její začleňování do výuky.  

• Pedagogičtí pracovníci věnují velkou pozornost při individuálním přístupu k žákům 

a snaží se o účinnou spolupráci s rodiči. 

• Spolupráce se zřizovatelem a dalšími rozhodujícími partnery je charakterizována jako 

pozitivní. 

• Škola má dobře nastaveny rozhodující parametry (počet tříd, pedagogů, počet 

vyučovaných hodin. 

• Škola i nadále zlepšovala své materiálně technické vybavení. Pořídili jsme nové 

notebooky pro výuka žáků, zlepšili jsme a navýšili jsme rychlost internetového 

připojení. Ve třídě Myšek v MŠ byla pořízena klimatizační jednotka.  V budově MŠ 

byly instalovány nové vchodové dveře. V obou budovách došlo k výmalbě místností 

dle harmonogramu a k bezpečnostním úpravám a nátěru venkovního požárního 

schodiště. 


