
Základní škola a mateřská škola Kladky 

příspěvková organizace 

 
Kladky č. 178        PSČ  798 54               IČO 75023733       telefon 582383430 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 

 

 
Základní údaje o škole 

a) Základní škola Kladky. Od 1. 1. 2003 právní subjekt, IČO 75023733. 

Od 1. 3. 2006 se změnil název školy na: Základní škola a mateřská škola 

Kladky, příspěvková organizace (dodatek č. 1 ke zřizovací listině).  

Identifikátor právnické osoby 600 120 201 

Kontakty: e-mail zskladky@post.cz 

                 web www.zskladky.cz 

b) Zřizovatelem je Obec Kladky. 

c) Ředitelkou školy je Mgr. Lenka Hofmanová, Kladky č. 213, PSČ 798 54. 

Jmenována dne:  6. 6. 2012 od 1. 8. 2012. 

d) Škola sdruţuje: MŠ, ZŠ (1. – 5. ročník), ŠD, ŠJ. 

 
 Počet tříd Celkový 

počet ţáků 

Počet ţáků na 

jednu třídu 

Počet ţáků 

na učitele 

Počet všech 

pracovníků 

celkem 

Počet ped. 

pracovníků 

Školní rok a b a b a b a b a b a b 

1. stupeň 2 2 24 24 12 12 12 12 10 13 6 7 

 a – školní rok 2018/2019 

 b – školní rok 2019/2020 

V pedagogických pracovnících jsou započteni i asistenti pedagoga. 

ŠD        1 třída            24 / 24      

ŠJ         strávníci MŠ 20/19      strávníci ZŠ 24/24 

 

e) Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení – 1. 1. 2005 

f) Celková kapacita školy a jejich součástí 

MŠ 20 dětí        IZO      107 610 051 

ZŠ  60 ţáků       IZO     102 579 938 

ŠD  25 ţáků      IZO      118 900 161 

ŠJ   70  jídel      IZO      103 219 005 

g) Vzdělávací program –  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 

Škola jako rodina, 79-01-B/01 ZŠ speciální 

h) Další vývoj školy 

Udrţení dvojtřídní školy.  

mailto:zskladky@post.cz


 

ch) Školská rada byla zřízena k 31. 12. 2005. Má tři členy (zástupce školy,     

      zástupce obce, zástupce z řad rodičů). 

1. jednání školské rady: 3. 3. 2006 

 

Přehled oborů vzdělání 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.  

 
        Minulý školní rok   

             2018/2019 

Název Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání – Škola 

jako rodina 
94/17       1., 2., 3., 4. a 5. ročník 

Pomocná škola 79-01-B/01                     --- 

Letošní školní rok 

2019/2020 
  

Název Číslo jednací V ročníku 

 Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání – 

Škola jako rodina 
94/17 1., 2., 3., 4. a 5.ročník 

Základní škola speciální 79-01-B/01                      --- 

        

               

 

Další zpřesnění údajů 

Máme 2 třídy se spojenými ročníky:  

třída I. (1. a 2. ročník) a třída II. (3., 4. a 5. ročník )                                                      

a v těchto třídách 6 ţáků se speciálně vzdělávacími potřebami:   

PO č. 1- 1 ţák 

PO č. 2 – 4 ţáci 

PO č. 3 – 1 ţák 

 

V1. ročníku se ţáci učí číst analyticko-syntetickou metodou. 

Nové metody: vyučující začleňují do výuky prvky osobnostní a sociální 

výchovy, kritického myšlení, uplatňují projektovou výuku, pracují s interaktivní 

tabulí. 

Nepovinný předmět: Náboţenství. 

                                                      

Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí pracovníci 

ředitelka – VŠ speciální pedagogika   úvazek 1,00 

učitelka – VŠ 1. stupeň  úvazek 1,00 

učitelka – VŠ 1. stupeň úvazek 0,32 



vychovatelka – SŠ vychovatelství  úvazek 0,71 

 

Průměrný věk pedagogického sboru k 30. 6. 2020  je  49 roků. 

Věkové sloţení: 

30 – 40 roků 0 pedagogičtí pracovníci 

40 – 50 roků 1 pedagogických pracovníků 

50 – 60 roků 2 pedagogičtí pracovníci 

 

Aprobovanost výuky na celé škole 

 

Tento školní rok Minulý školní rok 

100 % 100 % 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

4 fyzické osoby mají tyto úvazky: 

školník        0,81  výuční list 

účetní          0,3     ŠS 

topič            0,25   výuční list 

vedoucí ŠJ   0,3     ŠS 

kuchařka     1,00    výuční list 

 
 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 
 

Počet ţáků přijatých na osmileté gymnázium – 3 

Počet ţáků zapsaných k povinné školní docházce - 8 

Počet ţáků s odkladem školní docházky – 1 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
 

a) Prospěch ţáků na škole 
Ročník Počet ţáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 

Šk. rok a b a b a b a b 

1. 4 3 4 3 0 0 0 0 

2. 8 4 7 4 1 0 0 0 

3. 3 10 3 9        0 1 0 0 

4. 4 3 3 3 1 0 0 0 

5. 5 4 5 4 0 0 0 0 

Celkem 24 24 22     23 2 1 0 0 

 

 

 

 



a) Průměr stupňů prospěchu 2018/2019 

1. ročník    1,00 

2. ročník    1,22 

3. ročník    1,15 

4. ročník    1,14 

5. ročník    1,27 

 

Sníţený stupeň z chování - 1 ţák 

Celkový počet neomluvených hodin - - -  

 

b) Průměr stupňů prospěchu 2019/2020 

1. ročník  1,00 

2. ročník  1,00 

3. ročník  1,31 

4. ročník  1,14 

5. ročník  1,13 

 

Sníţený stupeň z chování   -  -  -  

Celkový počet neomluvených hodin   -  -  -                           

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

     Minimální preventivní program tvoří všichni pedagogičtí pracovníci. Hlavní 

cíle minimálního preventivního programu byly splněny. Shodují se s obecnými 

cíli a vycházejí z cílů stanovených ve strategii prevence rizikového chování u 

dětí a mládeţe v Olomouckém kraji. Riziková místa se ve škole nevyskytují a 

děti jsou pod stálým dohledem pedagogických pracovníků. 

     Vzdělávání 

 Metodik prevence a pedagogičtí pracovníci – samostudium. 

     Organizace prevence 

1) V prvních dnech školního roku proběhlo posílení pozitivních vztahů ve 

třídách. Zásady zdravého ţivotního stylu. 

2) Tvorba společných pravidel chování, vzájemné poznávání mezi ţáky a 

třídními učiteli. Působení na ţáky vlastním příkladem. 

3) Průběţné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska výskytu 

rizikového chování. Upozorňovat na rizikové situace a učit se jim předcházet. 

4) Poradenská sluţba – konzultační hodiny, řešení konkrétních případů. 

     Ţáci jsou vedeni k smysluplnému vyuţívání volného času a zdravému 

ţivotnímu stylu. Na počátku roku byli ţáci seznámeni s nabídkou kroužků, 

které by mohli navštěvovat přímo ve škole. Na nástěnce jsou pak ještě 

informováni o nabídce zájmových útvarů v blízkém okolí naší školy.  

     V rámci nespecifické primární prevence škola dbá na pravidelný pobyt v 

přírodě, environmentální vzdělávání, plavecký výcvik, lyţování, sport a školní 

výlety. 



     Prohloubení spolupráce ZŠ se ŠD. V odpoledních aktivitách vychovatelka 

začleňuje vhodné články a následně beseduje s dětmi o problémovém chování.  

     Celoročně probíhají třídnické hodiny zaměřené na formování třídního 

kolektivu a podporu pozitivních vztahů ve třídě. 

     Neomluvené hodiny nemáme. 

     Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami – schůzky a konzultace 

s pracovníky poradenských zařízení týkající se současné i budoucí péče o ţáky 

se SVP. 

      Nadaní žáci – obohacování učiva, hlavní role při týmové práci, třídních a 

školních projektech, příprava na přijímací řízení na osmileté gymnázium. 

      Spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy a zájmovými 

organizacemi (Knihovna Kladky, Městská knihovna Konice, Sokol Kladky,  

SDH Kladky, sloţky IZS, …). 

     V závěru školního roku byly uděleny kniţní odměny za vzorný prospěch a 

chování ţákům 5. ročníku. Jiná výchovná opatření nebyla udělena. 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

10. 10. 2019 – Osobnostně sociální rozvoj učitele – jak profesionálně 

komunikovat se svým okolím – 8 vyučovacích hodin – Univerzita Palackého v 

Olomouci 

10. 2. 2020 – Rozvoj čtenářské gramotnosti komplexně – 8 hodin – SCHOLA 

education 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti škole 
 

2. 9. 2019 – Slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy. 

3. 9. 2019 – Projekt – Perníková chaloupka – 1.a 2. ročník 

6. 9. 2019 – Projekt – Ahoj moře – Jiří Ţáček – 3. ročník čtení 

13. 9. 2019 – Den otevřených dveří na poţární stanici v Konici 

19. 9. 2019 – Beseda v knihovně v Konici – Harry Potter a kámen mudrců 

20. 9. 2019 – Výukový projekt Cestou necestou Konice – 3. , 4. a 5. ročník 

23. 9. 2019 – Svatý Václav – týdenní projekt – 3. ,4. a 5. ročník 

1. 10. 2019 – Beseda o dinosaurech v Městské knihovně v Konici – 1. a 2. 

ročník 

10. 10. 2019 – Výlet na hrad Svojanov – výstava korunovačních klenotů a Karla 

IV. a komentovaná prohlídka hradu 

11. 10. 1019 – Dopravní hřiště Prostějov – 3. , 4. a 5. ročník 

14. 10. 2019 – Projekt – Josef Lada – 3. ročník čtení 

1. 11. 2019 – Projektový den Halloween – 3. , 4. a 5. ročník 

8. 11. 2019 – Divadelní představení v Městském divadle Prostějov – Vinnetou 

11. 11. 2019 – Projekt Svatý Martin – 3. ročník čtení 

12. 11. 2019 – Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Kino 

Metro v Prostějově – MŠ, 1. a 2. ročník 

15. 11. 2019 – Projektový den Sametová revoluce – 3. 4. a 5. ročník 



18. 11. 2019 – Projektový den ve škole Šablony II. – Dravci – MŠ a ZŠ  

3. 12. 2019 – Projekt Mikuláš, anděl a čert – 1. a 2. ročník 

4. 12. 2019 – Mikulášská nadílka a čertí rej v tělocvičně školy – MŠ a ZŠ 

4. 12. 2019 – Zdobíme perníčky – komunitní setkání v DPS Ludmírov 

5. 12. 2019 – Výroba papíru – návštěva ekocentra Sluňákov – program Jak 

vzniká papír? 

11. 12. 2019 Česko zpívá koledy – komunitní setkání před budovou školy 

7. 1. 2020 – Divadelní představení Čaroděj ze země OZ – Městské divadlo 

Prostějov 

8. 1. 2020 – Projekt Boţena Němcová a její dílo, O dvanácti měsíčkách – 3. 

ročník čtení 

23. 1. 2020 – Sportovní dopoledne v lyţařském areálu Kladky 

3. 2. 2020 – Projekt Karel Čapek – 3. ročník čtení, 1. a 2. ročník čtení 

7. 2. 2020 – Dětský společenský ples na Turistické ubytovně Kladky – MŠ a ZŠ 

17. 2. 2020 – Projekt Eduard Štorch – Věstonická venuše, Ţivot pravěkých lidí – 

3. ročník čtení 

24. 2. 2020 – Projekt Boţena Němcová – Kmotr Matěj – 1. a 2. ročník 

11. 3. 2020 – 24. 5. 2020 – Uzavření školy z důvodu výskytu onemocnění 

COVID – 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS – CoV – 2 v 

Evropě 

4. 6. 2020 – Projekt Včela medonosná – 1. a 2. ročník 

26. 6. 2020 – Projekt – Jaro, léto, podzim, zima – 1. a 2. ročník 

30. 6. 2020 – Slavnostní vydání vysvědčení, rozloučení s ţáky 5. ročníku 

29. 8. 2020 – Otevření nové přístavby školy a prohlídka školy 

 

 
 

Ostatní 

 12. 4. – 21. 6. 2019 plavecký výcvik v Mohelnici. 

 Matematické aktivity: Logická olympiáda 2. - 5. ročník, Pythagoriáda - 5. 

ročník, Matematický klokan - 2. - 5. ročník 

 Účast ve výtvarných soutěţích: 

Děti, pozor, červená! – výtvarná soutěţ s dopravní tematikou. 

 Mladý čtenář – Albatros.  

 Velmi oblíbený krouţek keramiky pokračoval ve své činnosti při účasti téměř 

všech ţáků školy 

 Krouţek angličtiny pro děti z MŠ a ZŠ. 

 Příprava ţáků na příjímací zkoušky na gymnázium. 

 Tvořivý krouţek pro předškoláky MŠ. 

 Výuka náboţenství. 

 Spolupráce se Sokolem Kladky.    

 Spolupráce s PPP a SPC v Prostějově. 

 Spolupráce s MŠ Kladky, ZŠ Hvozd, ZŠ a G Konice. 

 



 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí                                                            

--- 

 

Základní údaje o hospodaření školy 

Příloha k výroční zprávě. 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Výzva VPS – 228 – 000 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálního školství v působnosti obcí. 

Výzva Ministerstva financí k předloţení ţádostí o dotaci v roce 2019 z 

podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

základny regionálního školství v působnosti. Odbornou projektovou 

dokumentaci zpracovala společnost KOSA. 

Projekt byl schválen. 

Začátek realizace: 10. 7. 2019 

Konec realizace a kolaudace nové přístavby školy 21. 8. 2020. 

 

Škola zahájila projekt Výzva č. 02_18_063  Šablony II Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV). 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

--- 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  z 

cizích zdrojů 

--- 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

--- 

Závěr   

      Vzdělávání v prvním pololetí probíhalo běţným způsobem, bylo 

koncepční. Zaměřili jsme se na rozvoj klíčových kompetencí, které stanovuje 

ŠVP Škola jako rodina. Dále na to, aby ţáci získali kvalitní základy 

všeobecného vzdělání a aby byli dobře připraveni na plně organizovanou školu. 
     Vzdělávání v druhém pololetí minulého školního roku 2019/2020 bylo 

poznamenáno opatřeními souvisejícím s pandemií nemoci covid-19. Od 11. 3. 

2020 do 24. 5. 2020 byla škola uzavřena z důvodu výskytu onemocnění COVID 

– 19 způsobené novým koronavirem s označením SARS – CoV – 2 v Evropě. 

Ţáci byli vzdělávání na dálku, učitelé zadávali písemné procvičování a úkoly 



přes sociální sítě (web školy, facebook, …), SMS, donáškou do poštovních 

schránek, telefonními konzultacemi. Od 25. května 2020 do 30. 6. 2020 byla 

školní docházka dobrovolná, účastnilo se jí 20 ţáků, 4 pokračovali ve 

vzdělávání na dálku aţ do konce školního roku. 

      V zářijových týdnech nového školního roku se zaměříme na adaptaci ţáků 

po návratu do školy, zajistíme plynulou návaznost vzdělávání ţáků a 

psychosociální pohodu ţáků tak, aby nedocházelo k přetěţování a zároveň aby 

byly naplněny očekávané výstupy ŠVP Škola jako rodina. 

 

 

Školská rada: 

 

 

 

 

 

 

V Kladkách 31. srpna 2020 


