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1. Základní údaje o škole 
 
 
Název:   Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk,  

příspěvková organizace 
 
Sídlo:   Hrabová 52, 789 01 Zábřeh 
 
Zřizovatel:  Obec Hrabová 
 
Vedení školy:  Jana Vondálová, ředitelka školy 
 
E-mail.adresa:  skola.hrabova@atlas.cz 
 
 
Charekteristika školy: 
 

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace je 
právnická osoba vykonávající činnost základní a mateřské školy, školní družiny a školní 
jídelny. Tato pracoviště jsou umístěna v budově ZŠ (sídlo organizace) a v budově MŠ 
(odloučené pracoviště –Hrabová 139). 
 

ZŠ Hrabová je dvoutřídní málotřídní ZŠ s 1. – 5. postupným ročníkem. Je umístěna 
v dvoupodlažní historické budově. Interiér je přizpůsoben věku budovy, ale moderně 
vybaven. Horní tzv. pracovní podlaží tvoří dvě prostorné učebny, z toho jedna je navíc 
vybavena počítači. V obou třídách je k dispozici dostatečný počet jednomístných 
polohovatelných lavic i židlí. Dále je v tomto patře tzv. klubovna, vícefunkční místnost, 
určená pro skupinovou práci dětí, porady pedagogů či jednání s partnery školy.  

K aktivnímu odpočinku o přestávkách je určen stolní tenis na horní chodbě, volně 
přístupné overbaly a společenské hry ve třídách či koutek s domácími mazlíčky. 
 Přízemí neboli relaxační podlaží školy je tvořeno dvěma hernami školní družiny, které 
jsou výborně vybaveny pro volnočasové aktivity dětí a prostornou jídelnou. Tato místnost je 
současně kulturním sálkem, ve kterém se konají slavnostní shromáždění školy, vystoupení 
dětí a koncerty v rámci KPH. 
 Před budovou školy je malá zahrada, která umožňuje pobyt dětí venku během hlavní 
přestávky či v rámci vyučování a školní družiny. 
 Škola nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, ale využívá místní sokolovnu a fotbalové 
hřiště. Přístup má škola i na místní tenisové kurty. Každoročně probíhá kurz plavání, který 
absolvují téměř všechny děti. Velmi se také osvědčila organizace zimní školy v přírodě, a to 
v Hynčicích pod Sušinou. V uplynulém školním roce probíhal na škole celoroční projekt 
„Sedm barev duhy“, díky kterému byla splněna průřezová témata školního vzdělávacího 
programu. 

Škola žákům zajišťuje většinu učebních pomůcek i školních potřeb. Přínosem je 
spolupráce zřizovatele i rodičů.  

 
Jednotřídní mateřská škola je umístěna v přízemní budově v blízkosti lesa. K dispozici 

je dětem prostorná učebna i herna, obojí výborně vybavené jednak didaktickými pomůckami, 
jednak hračkami pro volné aktivity dětí. U školky je rozlehlá zahrada, ve které je zahradní 
domek určený k úschově hraček, pískoviště a průlezky. 



V sousedství školky je nově otevřené dětské hřiště, které vyřešilo problém 
s nevyhovujícími průlezkami na zahradě MŠ. Dále je využíváno fotbalové hřiště i místní 
sokolovna. 

Školní vzdělávací program nesl v letošním roce pracovní název „Od podzimu do léta“. 
Děti předškolního věku byly cíleně připravovány na školní docházku činnostmi v Klubu 
předškolák, který tentokrát pracoval podle stimulačního programu Maxík. 

V budově MŠ je také umístěna školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí a žáků, 
zaměstnanců školy a také cizích strávníků.  

 
Organizační schéma školy: 
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Údaje o školské radě: 
 

Školská rada byla zřízena ke dni 1.9.2005 na základě usnesení zastupitelstva obce Hrabová ze 
dne 25.8.2005 č.j.Z16/148 a na základě usnesení zastupitelstva obce č.j. Z13/123 ze dne 
17.12.2004 má tři členy. Ve své činnosti se řídí ustanovením §167 a 168 zákona 
561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (Školský 
zákon). Zřizovatel též jmenoval svého zástupce. Volby do školské rady proběhly dne 
10.11.2008 a byli v nich zvoleni zástupci rodičů a školy.     
          
Ing.Pavel Hopjan (za zřizovatele)  -předseda školské rady 

Ředitelka školy – statutární orgán 
(zástupce statutárního orgánu) 

 
základní škola 

 
školní družina 

 
mateřská škola 

 
školní jídelna 

Pedag.prac.: 
- učitelky ZŠ 
- ped.asistent 
 

Provoz.prac.: 
- školnice ZŠ 
- účetní 

Pedag.prac.: 
- vychovatelka  
 

Provoz.prac.: 
- školnice MŠ 

Provoz.prac.: 
- ved.šk.jíd. 

Pedag.prac.: 
- učitelky MŠ 
 
-  

 
- kuchařka 

 
- prac.provozu 



Lenka Kondlerová (za rodiče)  -člen školské rady 
Eva Vysoudilová (za školu)   -člen školské rady 
 
2. Přehled oborů vzdělávání 
 
Zápis do školského rejstříku proběhl s účinností od 28.11.2005 dle č.j. 33 039/2005-21 takto: 
 
Název školy či školského zařízení:  Základní škola a Mateřská škola Hrabová, 

Okres Šumperk, příspěvková organizace 
IZO: 600 148 009    IČ: 75029405 
 
S účinností od 1.9.2007 byl zapsán do školského rejstříku dle č.j. 5 525/2007-21 obor 
vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 
 
79-01-C/001 Základní škola (studium denní, dobíhající obor, délka studia 9 r.,0 měs.) 
 
u školy: 
 
Základní škola IZO: 102 668 426 
 
 
Škola zajišťuje předškolní a základní vzdělávání, součástmi jsou školní družina a školní 
jídelna. 
 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Vzhledem k tomu, že je naše škola velmi malá organizace, je nutné, aby někteří zaměstnanci 
pracovali na jeden nebo i víc částečných úvazků. Všechny celé úvazky jsou zastoupeny 
kvalifikovanými pracovníky. Kvalifikace je také důsledně dodržována u pracovních poměrů 
na částečný úvazek, které jsou stanoveny jako hlavní neboli první pracovní poměry. 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
ZŠ  – 3 učitelky 1.st.ZŠ, 1 vychovatelka ŠD, 1 asistentka pedagoga.  
MŠ - 4 učitelky MŠ  
 
 
Provozní pracovníci: 
ZŠ -1 účetní 
 -1 školnice 
MŠ -1 školnice 
ŠJ -1 vedoucí ŠJ 
 -1 kuchařka 
 -1 pracovnice provozu 
 
 
 
 



4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu a přijetí do školy 
 
Předškolní vzdělávání: 
V době od 1.9.2008 do 31.8.2009 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 5 dětí. 
 
Základní vzdělávání: 
Zápisu se zúčastnily 3 děti. 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Výuka ve školním roce 2008/2009 probíhala v 1.a 2. ročníku podle Školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání čj. 148/07 a v 3. - 5. ročníku podle vzdělávacího programu 
Základní škola čj. 16 847 / 96-2. Žáci jsou klasifikováni.  
 
 
Ročník:              Samé 

jedničky: 
Jedničky 
a dvojky: 

S 
trojkami: 

Se 
čtyřkami: 

S 
pětkami: 

Celkem: Vyzname
nání: 

1. 5 3     8 8 
2. 2 5    7 7 
3. 1 2    3 3 
4.  3 1   4 2 
5. 1 2 2 1 1 7 3 
Celkem: 9 15 3 1 1 29 23 
 
79% žáků školy prospělo s vyznamenáním. Zcela mimořádně jeden žák opakuje 5.ročník. 
Zřejmě se negativně projevila dlouhodobá absence ve 4. ročníku, která způsobila zaostávání 
v matematice. 
 
 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Školní aktivity 
 
Zařazení preventivního programu do školní výuky je z časových i organizačních důvodů 
problematické, daleko více se nám osvědčují krátkodobé projekty a mimoškolní akce. 
Přínosem byl v tomto roce celoroční projekt „Sedm barev duhy“, který byl zaměřený na 
poznávání sebe sama i širšího okolí. V tomto projektu byl velký prostor pro spolupráci napříč 
ročníky, což příznivě ovlivnilo klima školy. Témata v rámci prvouky a přírodovědy se dařilo 
plnit částečně. Ostatní školní aktivity byly splněny. Jako zajímavá se osvědčila spolupráce se 
speciálním pedagogem a cílené budování třídního kolektivu se současným ošetřením projevů 
šikany a krádeží ve II.třídě. Společně s MŠ jsme absolvovali zimní školu v přírodě zaměřenou 
na zdravý životní styl a projekt Anyana. Tato aktivita se velmi osvědčila.  
 
Doporučení pro následující rok: 
 -témata vyplývající z prevence patologických jevů zařadit spíše formou krátkodobých  
             projektů 



 -lépe zapracovat na školních pravidlech 
 -pokračovat ve spolupráci se speciálním pedagogem 
 -znovu zavést schránku důvěry 
 -škola v přírodě (letní), opět společně pro děti MŠ a ZŠ 
 -podporovat a rozvíjet zdravé sebevědomí a sebeúctu 
 
Mimoškolní aktivity 
 
Silnou stránkou naší činnosti jsou právě mimoškolní akce a akce v rámci školní družiny. 
Podařilo se nám zapojit naprostou většinu dětí  do těchto akcí, mezi které počítáme 
dlouhodobé aktivity- zájmové kroužky vedené učiteli a rodiči a krátkodobé či jednorázové 
akce – projekty osobnostní výchovy a sexuální výchovy, kulturní akce (koncerty KPH, 
besídky a vystoupení).  Tyto akce (viz přehled akcí školy) vzhledem k velkému počtu 
zapojených dětí i k účasti rodičů a další veřejnosti považujeme za velmi úspěšné. 
 
 
Doporučení pro následující rok: 
 
 -menší počet zájmových kroužků, aby se zájmy dětí nekřížily 
 -nabídka nepravidelných dílen, které jsou nepovinné 
 -založení klubu pro „náctileté“ (děti 2.stupně) 
 -podporovat a rozvíjet hrdost na sebe, svou školu a obec  
 
Spolupráce s rodiči a dalšími partnery: 
 
Rodiče  -vynikající účast na konzultačních schůzkách (rodič – žák – učitel) 
  -poměrně dobrá spolupráce při přípravě některých akcí 
  -velmi dobrá účast zejména rodičů z MŠ na akcích školy 
  -zapojení do rodičovsko- učitelsko- žákovského dotazníku Škola a já( Kalibro) 
 
Obec  -spolupráce se v poslední době velmi zlepšila 
  -povedlo se uskutečnit dva společné projekty (Den Země a Dětské hřiště) 
 
Zájmové složky obce -vzájemná podpora při přípravě společenských akcí 
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků     
 
Ve školním roce 2008/2009 se vzdělávali ped. pracovníci naší školy na těchto akreditovaných 
pracovištích: PC Vila Doris - Šumperk, NIDV Praha – pracoviště Olomouc, SEV Sluňákov – 
Horka nad Moravou, SPC Zábřeh. K vzdělávání zaměřenému na tvorbu školního 
vzdělávacího programu a ke zlepšení sociálního klimatu školy využila škola mimořádné 
dotace MŠMT. 
Vzdělávání je zaměřeno na tyto základní okruhy: -osobnostně sociální výchova 
       -tvorba ŠVP a evaluace 
       -cizí jazyk 
       -enviromentální výchova 
       -spec.poruchy učení a chování, integrace 
       -management a legislativa 
 



 
Jana Vondálová  -Vzdělávání nadaných žáků a ŠVP 
    -Školská legislativa v praxi  
    -Školské zákony v praxi škol 
    -Supervize 
     
Eva Vysoudilová  -Celostátní seminář ped.pracovníků ŠD a ŠK 
    -Zelený ostrov 
    -Respektovat a být respektován 
    -Krajská konference EVVO 
    -Anyana – děti a svět 
    
Jaroslava Mannová  -kurz AJ 
    -Efektivní metody výuky 
     
Květoslava Papoušková -Základní zdravotnický kurz     
 
 
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Snahou celé školy je obohatit vzdělávání dětí o zážitky, které, pokud jsou prožity společně, 
jsou pro všechny velkým přínosem. Školní a mimoškolní akce nejsou jen obohacením výuky 
žáků, ale jsou zde začleněna tzv. průřezová témata, která se dětem v rámci projektů 
předkládají lépe než v běžné vyučovací hodině. Svým zaměřením a ukázkou smysluplného 
trávení volného času jsou také nezbytnou součástí prevence patologických jevů mezi dětmi. 
Škola si dlouhodobě klade za cíl stát se školou komunitní, což znamená, že usilujeme o to, 
aby se ze školy stalo centrum společenského dění v obci. 
 
Přehled školních a mimoškolních akcí: 
 
-výchovně vzdělávací projekty  - Sedm barev duhy ( prolíná celým vyučováním) 
       - Vajíčko ( projekt sexuální výchovy) 
                                                     - Projektové dny (Sedm barev duhy)  
                                                   - Zápis do 1. třídy trochu jinak (Sedm barev duhy) 
                                                   - Prezentace projektu „Sedm barev duhy“na Sluňákově 
                                                   - „Anyana  a svět“(projekt na zimní škole v přírodě)  
     - Den Země (výsadba lip a úklid v Hrabové) 
     - Kniha (projekt do literární výchovy) 
     - Mikulášský den (osobnostně soc. výchova) 
 
-ekoprogramy    - Čištění studánky a věšení ptačích budek v lese 
                                                           - sběr papíru  
 
-kulturní představení    - Divadlo Olomouc 
                                                 - Klub Zábřeh 
 
-dopravní výchova   - dvakrát ročně návštěva dopravního hřiště 
                                                           - účast v soutěži „Cyklista roku“ 
 



-koncerty KPH   - sedm koncertů vážné hudby přímo v ZŠ 
 
-kulturní vystoupení dětí  - vánoční besídka 
     - vystoupení dětí na „Vítání občánků“v Hrabové 
     - Den maminek 
     - předtančení na školním plese 
                                       
-pro děti i rodiče   - sportovní odpoledne a závěrečný táborák 
     - drakiáda 
                                                           -„Den pro taťku mamku a mě“ 
                                                           - prezentace projektu „Anyana a svět“ rodičům 
                                                           - „Slavnost Slabikáře“ 
 
-školní výlety     - školní výlet – „Na Bradlo“ 
     - noční pochod  ke sv.Josefu     
     - zálesácké výlety (Bambiriáda) 
                                                           - turistický výlet přes Trlinu ke Sv.Josefu 
-zájmová činnost    
     - náprava 
     - taneční 
     - florbal/fotbal 
     - divadelní 
                                                           - herní klub 
 
Soutěže a prezentace školy: 
 

- soutěž „Mladý zdravotník“ 
-školní kolo v recitaci 
-sportovní hry 2009-přebory čtyř škol   
-účast v dopravní soutěži „Cyklista roku“ 

 
 
 
 
 
9. Údaje o inspekci ČŠI: 
 
V roce 2008/2009 inspekce ČŠI neproběhla. 
 
 
10. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2008 
 
Zdroje finančních prostředků:  plán    skut.   rozdíl 
 
příspěvek od zřizovatele   450.000,-   446.491,23  3.508,77 
 
RF (dary)     103.000,-   103.000,-  ---- 
 



dotace KÚ –platy            1.965.000,-       1.965.000,-  ---- 
dotace KÚ –OOPP      12.000,-     12.000,-  ---- 
dotace KÚ –odvody    728.199,-   728.199,-  ---- 
dotace KÚ – přímé ONIV     44.201,-             44.201,-                 ---- 
dotace KÚ celkem            2.749.400,-        2.749.400,-                 ---- 
 
dotace –  nenárok.složky (UZ33005)     18.000,-       18.000,-   ---- 
dotace – zpřístupnění DVPP(UZ33430)     20.000,-       20.000,-   ---- 
 
 
Rada Obce Hrabová projednala dne 11.2.2009 pod č.j.R48/298 a schválila: 
 -zprávu o hospodaření za rok 2008 

-převedení přebytku hospodaření za rok 2008 ve výši 13 271,75 Kč do rezervního  
             fondu ZŠ a MŠ Hrabová. 
 
 
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 
Ve školním roce 2008/2009 byla škola zapojena do těchto rozvojových programů: 
  

1. Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce  
(č.j. 11 849/2008-26). 

2. Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti 
snižování počtu zaměstnanců regionálního školství „Hustota“ a „Specifika“ 
(pedagogická asistence) 

3. Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce 
(č.j. 24 130/2008-26) 

4. Posílení  úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (č.j.230/209-26) 
5. Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 

pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce II.etapa  
(č.j.4 982/2009-26) 

6. Školní vybavení pro žáky 1. ročníku (č.j. 3 638/2009-26) 
7. Posílení  úrovně odměňování nepedagogických pracovníků II.etapa  

(č.j.11 247/2009-26) 
  
 
 
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení ve škole neprobíhá. 
 
 



13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 
Škola sama žádný projekt nerealizovala, ale úzce spolupracovala s Obcí Hrabová na projektu 
„Dětské hřiště“. 
 
 
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
V Základní škole a Mateřské škole Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace odbory 
nejsou. 
 
 
 
15. Výroční zpráva o poskytování informací 
 
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu 
k informacím za období 1.1.2008 – 31.12.2008. 
 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o 
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže 
a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11.1999. v platném znění 
 
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace      0 
 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace   0 
 
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 
            0 
 
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:     0 
 
 
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období.   0 


