Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019/2020

Kopřivnice 2020
PhDr. et Mgr. Marek Poruba
ředitel

Úvodní slovo ředitele školy:
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Vážení kamarádi školy, rodiče, vážení zaměstnanci,
je mi velikou ctí Vám předložit výroční zprávu za uplynulý školní rok 2019/2020 Základní školy
a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace (dále jen ZŠ a
MŠ Motýlek). Výroční zpráva je nedílnou součástí dokumentace školy. Všechny detailně
popsané kapitoly nám dávají všestranný přehled o naší škole.
Minulý školní rok byl pro nás všechny velice náročný, jelikož nás v měsíci lednu 2020 opustila
naše oblíbená paní ředitelka Mgr. Dagmar Jančálková, na kterou budeme určitě všichni se
vší úctou vzpomínat.
V měsíci březnu nás všechny překvapila pandemie koronaviru COVID-19. Také naše škola ZŠ a
MŠ Motýlek, musela přejít na distanční formu výuky. Jednalo se tedy o velkou výzvu pro naše
pedagogické pracovníky, kteří museli přenést formu vzdělávání do rodin. Každý z naších
pedagogických pracovníků si několik dní hledal svůj způsob práce v této nové nelehké situaci,
aby byla vhodná pro obě strany. Z mého pohledu si velmi cením pracovního nasazení všech
učitelů a oceňuji přístup rodičů.
Dětem a žákům přeji, aby se mezi námi cítili vždy dobře, aby do školy chodili s radostí, touhou
poznávat, učit se a objevovat svět kolem sebe.
Úspěšný nový školní rok 2020/2021 samozřejmě přeji také učitelům a provozním pracovníkům
naší školy. Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodině a škola ji nemůže
nahradit. Vás rodiče prosím o maximální spolupráci. Nebojte se přijít za námi do školy, ptejte
se. Já i celý pedagogický sbor budeme rádi za Vaše názory, podněty či připomínky.
Byl bych rád, kdybychom si všichni účastníci vzdělávání na naší škole ZŠ a MŠ Motýlek, tj. žáci,
učitelé i provozní zaměstnanci uvědomili, že jsme součástí jednoho velkého týmu.
Vážení kamarádi školy, milé děti, milí žáci, vážení rodiče a zaměstnanci školy, velmi si přeji,
aby na naší Základní škole a Mateřské škole Motýlek v Kopřivnici vládla přátelská atmosféra,
vzájemný respekt, úcta jeden k druhému, ohleduplnost a snaha navzájem si pomáhat, tak jak
je tomu doteď. A k tomu může přispět svým dílem každý z nás.

Děkuji Vám
PhDr. et Mgr. Marek Poruba
ředitel
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Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková
organizace vychází z práva všech dětí a žáků na vzdělání bez odloučení od rodiny. Je to základní
idea výchovy a vzdělávání handicapovaných dětí ve věku od tří do šestnácti let na naší škole.
ZŠ a MŠ Motýlek umožňuje vzdělávání žáků s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností
a postižení, která jim nedovoluje prospívat na běžné mateřské a základní škole. ZŠ a MŠ
Motýlek vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je zřízena podle §16
odst. 9 Školského zákona.
Umožňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické
péči osvojovali základní vědomostí, dovednosti a návyky tolik potřebné k orientaci v okolním
světě a k zapojení do společenského života. Tuto přípravu členíme z hlediska stáří dítěte do tří
základních věkových kategorií kopírující stejné věkové skupiny jako u systémů základního
školství. Výuka a výchova je rozdělena na předškolní vzdělávání v mateřské škole a následně
v základní škole. Žák dostává základy, nebo základní vzdělání.

Součást školy:
Mateřská škola
Základní škola
Základní škola speciální
Školní družina
Školní jídelna

kapacita 70 dětí
kapacita 25 žáků
kapacita 35 žáků
kapacita 40 žáků
kapacita 200 strávníků

Vedoucí pracovníci ve školním roce 2019/2020 (ke dni 1. 9. 2019):
Ředitel
Zástupce ředitele pro ZŠ
Zástupce ředitele pro MŠ
Vedoucí vychovatel ŠD
Vedoucí ŠJ
Vedoucí správního úseku

Mgr. Dagmar Jančálková
Mgr. Lenka Kahánková
PhDr. Margita Knapcová
PhDr. et Mgr. Marek Poruba
Monika Nováková
Kateřina Vojtíšková

Hospodářští pracovníci:
Hospodář
Ekonom, hlavní účetní
Recepce, webmaster

Eva Drozdová
Ing. Ivana Némethová
Martin Hubiňák

Hlavní činnost organizace (podle zřizovací listiny):
-

-

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků
podle vzdělávacích programů.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.
561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy
k němu.
Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytování:
předškolního vzdělávání v mateřské škole zřízené podle § 16 odst. – školského zákona,
základního vzdělávání a základů vzdělání v základní škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona, zájmového zdělávání ve školní družině, zabezpečení stravování dětí,
žáků a studentů a zabezpečení stravování vlastním zaměstnancům organizace
v zařízení školního stravování.

Doplňková činnost:
-

Hostinská činnost.
Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a
školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.
Pronájem majetku.

Místo poskytování vzdělávání:
-

Smetanova 1122/1, Kopřivnice 742 21

Systém porad v roce 2019/2020:
-

Pedagogická rada zasedala 4x za školní rok.
Porady vedoucích pracovníků probíhaly každé pondělí od 8:30 hod do 9:30 hod.
Metodické porady mateřské školy probíhaly každé pondělí v 14:00 hod. do 15:00 hod.
Metodické porady základní školy probíhaly každé pondělí ve 14:00 hod. do 15:00 hod.
Provozní porady mateřské školy a základní školy probíhaly každé pondělí v 15:00 hod.
do 16:00 hod.
Porady technicko-hospodářského úseku se uskutečnily každé pondělí.

Vnitřní kontrolní systém:
V ZŠ a MŠ Motýlek je hospitační a kontrolní činnost nedílnou součástí řídící a organizátorské
práce nejen u vedoucích zaměstnanců, kteří komplexně zodpovídají za stav a výsledky práce
svěřených úseků, ale také u pedagogických pracovníků a správních zaměstnanců školy.
Hospitační a kontrolní činnost patří k významným článkům řízení a plní zpětnovazebnou
funkci. Vnitřní kontrolní systém se uskutečňuje: formou kontrolní a hospitační činnosti,
formou namátkových porad ve škole, prostřednictvím připomínek zaměstnanců školy,
prostřednictvím pracovních porad.
Zaměřuje se na:
-

kontrolu tematických plánů v mateřské škole i základní škole
vedení pedagogické dokumentace
dodržování BOZP a PO
dodržování školního řádu a vnitřního řádu školy Motýlek

Komentář ředitele školy:
Jako ředitel organizace ZŠ a MŠ Motýlek jsem odpovědný za systém finančního řízení a mám
hlavní rozhodovací pravomoc. Přiděluji úkoly zaměstnancům a sleduji jejich vykonávání,
dohlížím na plnění povinností zaměstnanců a dodržování stanovených pravidel. Pro zajištění
zpětné vazby získávám jako ředitel správné informace o dění v organizaci. V případě, že jsou
zjištěny nedostatky, ať vnitřní nebo vnější kontrolou, příjímám opatření k jejich nápravě.
Každá konkrétní finanční a majetková operace prováděná v naší organizací musí být v souladu
s příslušným právním předpisem, zřizovací listinou, vnitřním předpisem – např. příspěvková
organizace může dělat pouze takové právní úkony, které jí umožňuje zákon
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo zřizovací listina, všechny nákupy se musí
realizovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, cestovní náhrady musí být
vypláceny v souladu se zákoníkem práce apod.

2. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a má 6 členů, kteří
jsou voleni na 3 roky.

Předseda školské rady:
Josef Bureš, MSc., MBA

za zákonné zástupce

Členové školské rady:
Ing. Lenka Krhovjáková

za zákonné zástupce

Mgr. Viktor Sedlák
Mgr. Marek Jež

za pedagogický sbor
za pedagogický sbor

MUDr. Helena Konečná
Ing. Martina Černochová

za zřizovatele
za zřizovatele

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým
pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů. Počet členů ve
školské radě při Základní škole a Mateřské škole Motýlek v Kopřivnici je 6. Třetinu členů školské
rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí
pracovníci školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky. Pravomoci školské rady určuje § 168 školského
zákona. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a vyjadřuje se k návrhům školních
vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, podílí
se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
V roce 2019/2020 se školská rada sešla ve dnech:
2. 5. 2019, 30. 10. 2019, 2. 7. 2020 a 28. 8. 2020

3. PERSONÁLNÍ ÚDAJE ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví:
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem
%

muži
0
2
3
1
2
0
8
11,3

ženy
0
11
12
19
12
2
56
88,7

celkem
0
13
15
20
14
2
64
100,0

%
0
20,3
23,4
31,3
21,9
3,1
100,0
100,0

ženy
2
7
22
2
23
56

celkem
3
9
23
2
27
64

%
4,7
14,0
36,0
3,1
42,2
100,0

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví:
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
1
2
1
0
4
8

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace:
odborná kvalifikace
učitel ZŠ + MŠ
učitel druhého stupně ZŠ
učitel náboženství
vychovatel
pedagog volného času
asistent pedagoga
trenér
celkem

splňuje
kvalifikaci
22
0
0
6
0
14
0
42

nesplňuje
kvalifikaci
12
0
0
0
0
3
0
15

celkem

%

34
0
0
6
0
17
0
57

59,6
0
0
10,5
0
29,9
0
100,0

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců:
nástupy a odchody
nástupy
odchody

počet
0
2

Komentář ředitele školy:
V tabulce Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace – někteří pracovníci
vykonávají činnost zároveň i jako učitelé a vychovatelé.
Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková
organizace měla ve školním roce 2019/2020 50 pedagogických pracovníků a 13 správních
zaměstnanců. Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci byli upozorněni na nezbytnost doplnění
kvalifikace pro výkon pedagogické činnosti.
Pedagogičtí pracovníci respektovali doporučení a vzdělání si postupně doplňují. Škola
upřednostňuje vzdělávací akce akreditované MŠMT ČR. Základním parametrem pro výběr
konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a také rozpočet školy. Každý pedagogický pracovník
má stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a
možností uvedených v plánu pro DVPP školy ZŠ a MŠ Motýlek. Pedagogičtí pracovníci měli
možnost využít jako další možnost vzdělávaní akce v rámci projektu ŠABLONY II.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice

4. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V ZŠ A MŠ MOTÝLEK
Vzdělávací programy ve školním roce 2019/2020:
ŠVP-PV: „Motýlek pro děti“
ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- I., 79-01-B/01 Základní škola speciální
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální
ŠVP ZV-ŠD: „Hnízdečko pro volný čas“

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (ŠVP)

Specifické programy a metody:
-

komunikační systémy (VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém, oční
komunikátor, znak do řeči apod.)
individuální speciálně pedagogická péče (psychopedická, somatopedická, logopedická)
orofaciální stimulace
náprava jednotlivých dílčích oslabení výkonu (DOV)
zdravotní TV (Vojtova metoda, BOBATH metoda, cvičení na balónech, synergetická
reflexní terapie, bazální stimulace, klasické cvičení pro vadné držení těla)
kraniosakrální masáž (relaxační metoda typu jemná energetická masáž pro děti)
program Portage (program rané intervence určený dětem s mentálním a
kombinovaným postižením
PAC (hodnotící škála pro psychopedickou diagnostiku)
ABA (Aplikovaná Behaviorální Analýza)

Specifické programy pro děti a žáky s poruchami autistického spektra (PAS):
-

-

metodika strukturovaného vyučování - princip strukturalizace, vizualizace a
individualizace ve výuce (východiskem je tzv. TEACCH program)
stanovení vývojové úrovně v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte/žáka k vypracování
individuálního vzdělávacího plánu alternativní a augmentativní formy komunikace
(AAK), v naší škole nejvíce používaný výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS)
zvládání problémového chování pomocí behaviorálních postupů
ABA (Aplikovaná Behaviorální Analýza) – tento program probíhá v rozsahu nejméně 20
hodin týdně. Program probíhá za přítomnosti behaviorálního technika, který pracuje
pod supervizním vedením behaviorálního analytika. Součástí tohoto programu je
praktický nácvik především komunikačních, sociálních, pracovních a sebeobslužných
dovedností. ABA využívá sběr a analýzu dat, která slouží jako podklad pro stanovení
individuálních cílů učení a snížení či odstranění nežádoucích (problémových) vzorců
chování konkrétního dítěte.

Základní škola a Mateřská škola Motýlek se rozvíjí podle psychické i fyzické schopnosti a
předpokladů dětí a žáků cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti. Musí akceptovat zejména
složku výchovnou. To znamená vést děti a žáky k potřebě zapojit se do společnosti, ale tak,
aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné nároky.
Souběžně je poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická a
poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a žákům ve spádové oblasti. Rehabilitační
třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se specifickým vzdělávacím programem,
umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným postižením, realizovat jejich rozvojový
tělesný a duševní potenciál. Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice

5. TERAPIE VE SPECIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Integrace terapií do speciálního vzdělávání:
Terapie začleňujeme do vzdělávání podle individuálních potřeb a možností dětí a žáků na
základě doporučení dětského lékaře, odborného lékaře nebo školského poradenského zařízení
a fyzioterapeuta školy ZŠ a MŠ Motýlek. Terapie jsou součástí školních vzdělávacích programů.
Na organizaci terapií se významně podílí „Dětské centrum Kopřivnice, zapsaný spolek“, které
funguje při škole. Terapie patří mezi alternativní formy vzdělávání či podpůrné rehabilitační
metody ucelené rehabilitace, které významným způsobem zkvalitňují kvalitu vzdělávání v naší
škole.
1) Terapie na podporu a rozvoj pohybového vývoje a vnímání tělesného schématu
-

trampoterapie
koncept Snoezelen
senzorická integrace (senzormotorická cvičení)
psychomotorická cvičení
speciální cvičení na skateboardech
speciální cvičení na motomedech
aquaterapie a vodoléčba
saunování, cvičení v bazénu
flétničkové dýchánky

Integrace do vyučovacích předmětů v základní škole: tělesná výchova, zdravotní tělesná
výchova, smyslová výchova. V mateřské škole se jedná o senzorickou integraci, aquaterapie,
saunování a flétničkové dýchánky.
2) Terapie s využitím uměleckých prostředků (expresivní terapie)
-

arteterapie
muzikoterapie
taneční a pohybová terapie

Integrace do vyučovacích předmětů v základní škole: výtvarná výchova, hudební výchova,
tělesná výchova. V mateřské škole se jedná o arteterapie, dramaterapii a taneční terapii.
3) Terapie s účastí zvířete (zooterapie)
-

canisterapie
hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi (HPSP), dříve LPPJ, AVK.

Integrace do vyučovacích předmětů v základní škole: tělesná výchova, pracovní vyučování,
smyslová výchova. V MŠ se jedná o canisterapii.

Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi (HPSP)

Canisterapie

Aquaterapie

Arteterapie

6. VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE MOTÝLEK (MŠ)
Mateřská škola Motýlek poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami od 2 do 7 let. Vzdělávání dětí se řídí dle § 16 odst. 9 Školského zákona. Podmínkou
pro zařazení dítěte je písemná žádost zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a
doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP).
Budova ZŠ a MŠ Motýlek se nachází v klidné části města Kopřivnice, je plně bezbariérová s
moderním technickým zázemím a vybaveností a je obklopena prostornou zahradou s herními
prvky. Celková kapacita MŠ je 70 dětí v 7 třídách. V každé z těchto tříd může být vzděláváno
6 - 14 dětí. Součástí školy je útulná tělocvična, kterou využívají děti během zimního období.
Vřazování dětí do 2 tříd MŠ logopedické se řídí kalendářním věkem, do 5 tříd MŠ
speciálním druhem a stupněm zdravotního postižení a znevýhodnění.
Děti jsou vzdělávány podle
vzdělávání: „Motýlek pro děti".

Školního

vzdělávacího

programu

pro

předškolní

Mateřská škola logopedická v našem zařízení funguje od 1. 1. 2006, a to sloučením
s mateřskou školou pro vady řeči v Kopřivnici. Tento projekt se připravoval několik let a po
úspěšné rekonstrukci našeho zařízení došlo k tomuto sloučení. Byly 3 třídy.
Do Mateřské školy logopedické jsou přijímány děti se středně těžkou a těžkou vadou řeči
(opožděný vývoj řeči, balbucies, dysfázie, mutismus, těžká dyslalie). Logopedická péče probíhá
dvěma způsoby. Formou skupinových logopedických chvilek ve třídě a pravidelnou
individuální logopedickou péčí v rozsahu tří hodin denně na třídu v logopedické pracovně
poskytovanou školním logopedem. Děti se mohou zúčastnit pobytu v sauně, hry na flétnu a
plaveckého výcviku. Tyto děti odcházejí do běžných MŠ nebo ZŠ.
Odbornou a komplexní péči dětem zajišťují speciální pedagogové – učitelé, logopedové,
pracovníci se zaměřením na rehabilitační metody a asistenti pedagogů. Na začátku každého
školního roku je aktualizována nabídka speciálně pedagogických terapií – aquaterapie,
saunování, flétničkové dýchánky, senzorická integrace, arteterapie, canisterapie.
Každoročně se s dětmi podílíme na přípravě a realizaci tradičního festivalu Motýlek – přehlídky
tance, zpěvu a dramatické tvorby handicapovaných dětí a mládeže.
Naším cílem a posláním je s láskou a odborností rozvíjet děti, spolupracovat s rodinami dětí a
vytvářet příjemné prostředí pro všechny tak, aby přicházely a odcházely s úsměvem.
U všech dětí se snažíme o všestranný rozvoj jejich schopností a dovedností tak, aby byly
dostatečně připraveny na školu. Ve všech odděleních se přistupuje k dětem individuálně, ale
učíme děti pracovat i skupinově, ve dvojicích tak, aby byly dostatečně připraveny na život ve
společnosti. Děti se zúčastňují ozdravných pobytů v zahraničí, AVK (aktivity s využitím koní),
canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, masáží a plavání.

Do Mateřské školy Motýlek přijímáme děti:
-

s narušenou komunikační schopností
s mentálním postižením
s tělesným a smyslovým postižením
s poruchami autistického spektra
se souběžným postižením více vadami
se vzácnými syndromy

Mateřská škola - Logopedická:
Mateřská škola - Speciální:

Sluníčka, Žabičky
Delfínci, Štěňátka, Berušky, Lvíčci, Chobotničky

Vzdělávací obsah Mateřské školy Motýlek:
Vzdělávací obsah vychází z názvu a filozofie naší školy „Motýlek.“
Vzdělávací nabídka je rozvržena do pěti integrovaných bloků, které jsou společné pro celou
mateřskou školu (speciální i logopedickou), jsou svým obsahem průřezové a jsou vytvořeny
tak, že zasahují do všech pěti vzdělávacích oblastí, stanovených RVP PV.
Tyto integrované bloky pedagogové v jednotlivých třídách dále rozpracovávají do třídních
vzdělávacích plánů s přihlédnutím na individuální speciální vzdělávací potřeby dětí a na
charakteristiku třídy.
Integrované bloky byly zpracované na základě podrobného studia RVP PV, jsou nastaveny
obecně, respektují klíčové kompetence a dílčí cíle kurikula.
V třídním vzdělávacím plánu pedagogové volí a podrobně rozpracovávají integrované bloky do
témat, rozepisují cíle a záměry, očekávané výstupy a navrhované činnosti. Časový rozsah
jednotlivých témat je v kompetenci každé třídy. Učitel vychází ze zájmů a potřeb dětí a dále i
z nepředvídatelných situací. Reaguje na momentální stav a je tvůrčí. Závěrečnou součástí
tématu je provedení hodnotící a evaluační činnosti učitelem.
Učitelé speciálně pedagogické péče (SPP) spolupracují s pedagogy MŠ a v souladu s třídním
vzdělávacím plánem vypracovávají plány SPP pro každé dítě.

Integrované bloky:
1. Motýlek vítá děti
2. Podzimní let s motýlkem
3. Kam chodí motýl spát
4. Motýlek budí jaro
5. Motýlkovo letní putování

Zdroj: ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice

Zdroj: ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice

Komentář ředitele školy:
Znalost dítěte a rodinného zázemí umožňuje v té nejvyšší možné míře, všestranně rozvíjí
potenciál každého dítěte a zvyšuje tak kvalitu poskytované péče.

7. VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MOTÝLEK (ZŠ)
Do Základní školy Motýlek přijímáme žáky:
-

s poruchami autistického spektra
se souběžným postižením více vadami
s mentálním postižením
s tělesným a smyslovým postižením
s narušenou komunikační schopností

Vzdělávací obsah Základní školy Motýlek:
Vzdělávací obsah vychází z názvu a filozofie naší školy „Motýlek“.
ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola
3 třídy 1. stupně ZŠ /1.- 5. ročník/ zabezpečují výchovu a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami s PAS/ poruchou autistického spektra/, s lehkým mentálním
postižením a jiným postižením. Vzdělávací činnost je v souladu s RVP ZV. Žáci jsou připravováni
na postupný přechod na běžnou ZŠ.
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- I., 79-01-B/01 Základní škola speciální
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální
4 třídy /jedná třída s prvky ABA/ zabezpečují výchovu a vzdělání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami se středně těžkým mentálním postižením, s těžkým mentálním
postižením, souběžným postižením více vadami včetně žáků s poruchou autistického spektra.
Školní docházka žáka je desetiletá. Organizačně se člení na dva stupně: 1. stupeň (1. - 6. ročník)
a druhý stupeň (7. - 10. ročník). Po ukončení povinné školní docházky žáci získávají základy
vzdělání.
ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální
2 třídy zabezpečují výchovu a vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s těžkým či
hlubokým mentálním postižením , s kombinovanými vadami a s poruchou autistického
spektra. Vzdělávací činnost vychází z rehabilitačního vzdělávacího programu. Školní docházka
žáka je desetiletá. Zaměřují se na komplexní speciálně pedagogické působení na tělesný a
psychický rozvoj žáků s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností a potřeb.
S přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem jsou žáci se vzdělávacím programem
"Motýlek a já" - I.,II. začleněni do systému ucelené rehabilitace, který zahrnuje individuální
logopedickou péči, komunikační metodu VOKS, fyzioterapeutickou péči, canisterapii,
hipoterapii, arterapie, plavání, snoezelen a jiné terapie.
Ukončením vzdělávacích programů základního vzdělávání získávají žáci ZŠS základy vzdělání.
Vzdělávání je podpořeno odpovídajícími materiálními, personálními a hygienickými

podmínkami. Do školy jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského
zařízení /SPC/ a se souhlasem zákonných zástupců.
Ve vyučovacím procesu jsou využívány odborné pracovny logopedie, keramická dílna,
tělocvična, chodba, smyslová místnost, jídelna, zahrada. Učební pomůcky, pracovní listy a další
vzdělávací pomůcky vlastní výroby k vzdělávacímu programu ŠVP ZSŠ „Motýlek a já - I", ŠVP
ZSŠ „Motýlek a já - II". Jsou využívány PC, výukové programy, audiotechnika, tablety,
interaktivní tabule. Všechny pomůcky jsou přístupné žákům s asistencí a pod dohledem. Žáci
se podílí na výzdobě interiéru budovy (tématická výzdoba).

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“- II., 79-01-B/01 Základní škola speciální

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice

ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola

Vzdělávání v době nákazy COVID-19
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 byla
zakázána s účinností od dne 11. 3. 2020:
-

Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15. 3. 2020 rozhodl zřizovatel MSK KÚ Ostrava o
uzavření MŠ od 17. 3. 2020.
Výuka probíhala distanční formou.
Zápisy žáků do ZŠ a dětí do MŠ proběhly online.
Prezentační výuka byla zahájena pro MŠ 25. 5. 2020 a pro ZŠ 2. 6. 2020.
Na základě epidemiologické situace se v naší škole neuskutečnily aktivity a projekty, které
jsou součástí každého školního roku.

8. UČEBNÍ PLÁNY
ŠVP ZV: „Motýlek nás učí“, 79-01-C/01 Základní škola:
1. stupeň
VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

1.stupeň
1.
2.
7
4
2
1
1
2
1
1
2
21

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Informatika
Prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Sociální učení *
Disponibilní hodina

3.
7
4
2
1
1
2
1
1
2
21

4.
7
3
4
2
1
1
2
1
1
2
24

5.
6
3
4
2
1
1
2
2
1
1
3
26

* Sociální učení – samostatný vyučovací předmět pro realizaci průřezových témat

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“ – I, 79-01-B/01, Základní škola speciální:
•
•

vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením
1. – 6. ročník, 7. – 10. ročník

Tabulka učebního plánu pro 1. stupeň
Vyučovací předměty
1.
2.
Čtení
3
3
Psaní
1
1
Komunikační výchova
2
2
Matematika
2
2
Informatika
0
0
Věcné učení
2
2
Hudební výchova
2
2
Výtvarná výchova
1
1
Tělesná výchova nebo ZTV 4
4
Pracovní výchova
3
3
Disponibilní hodina
0
1
Týdenní časová dotace

20

21

3.
3
2
2
2
0
3
2
1
4
3
1
23

4.
3
2
2
2
0
3
2
1
4
3
1
23

5.
2
2
2
2
1
3
2
1
4
4
1

6.
2
2
2
2
1
3
2
1
4
4
1

24

24

6
3
4
1
1
2
1
2
2
1
1
2
26

Tabulka učebního plánu pro 2. stupeň
Vyučovací předměty
7.
8.
Čtení
3
3
Psaní
2
2
Komunikační výchova
1
1
Matematika
3
3
Informatika
1
1
Vlastivěda
2
2
Přírodověda
3
3
Hudební výchova
1
1
Výtvarná výchova
1
1
Výchova ke zdraví
0
0
Tělesná výchova nebo ZTV 4
4
Pracovní výchova
5
5
Disponibilní hodina
1
1
Týdenní časová dotace

27

27

9.
3
2
1
3
1
2
3
1
1
1
4
6
2

10.
3
1
1
3
1
2
3
1
1
1
4
6
3

30

30

Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče nebo speciálně
pedagogické terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných vyučovacích předmětů.
Např. LPPJ v rámci Tv, Pv, Muzikoterapie v rámci Hv atd.

ŠVP ZŠS: „Motýlek a já“ – II, 79-01-B/01 Základní škola speciální:
•
•

vzdělávání žáků s těžkým MP a souběžným postižením více vadami
1. – 6. ročník, 7. – 10. ročník

Učební plán
Vyučovací předměty
Rozumová výchova
Komunikační výchova
Smyslová výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pohybová výchova
Zdravotní tělesná výchova
Pracovní výchova
Disponibilní hodina
Týdenní časová dotace

1.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

2.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

3.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

4.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

21

21

21

21

5.
3
2
4
1
1
2
4
2
2
21

6.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

7.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

8.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

9.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

10.
3
2
4
1
1
2
4
2
2

21

21

21

21

21

PROJEKTY PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT A PROJEKTY ŠKOLY

2019/2020

Roční období

Názvy projektů školy

Průřezová témata

Mezipředmětové vztahy a začlenění
(integrace) do vyučujících předmětů

PODZIM

Cesta k Motýlkovi

Osobnostní a sociální výchova
Mediální výchova
Výchova demokratického občana

Mgr. Jančálková
Mgr. Rebrošová

Listopad

ZIMA

Vánoční setkávání

Osobnosti a sociální výchova

Mgr. Žáčková

Prosinec

JARO

Vítáme jaro, slavíme Velikonoce

Osobnostní a sociální výchova

Mgr. Hasserová

Duben

Srdce Evropy - Rakousko

Výchova k myšlení v evropských
globálních souvislostech
Výchova demokratického občana

Mgr. Rebrošová

Březen

Zachraňte Zemi

Enviromentální výchova

Mgr. Geryková, Mgr. Sedlák

Květen

Hry bez hranic: Rančerský den

Osobnostní a sociální výchova

Mgr. Poruba

Květe

Hry bez hranic: Vodní svět

Osobnostní a sociální výchova

Mgr. Rebrošová

Prosinec

Hry bez hranic: Zahrada fantazie

Osobnostní a sociální výchova

Mgr. Strejčková

Duben

LÉTO

Datum realizace

*

*
*

JINÉ PROJEKTY

* - na základě nařízení vlády ČR a mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví byla ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici uzavřena, tudíž projekty
školy a průřezová témata nemohla být školou naplněna. Škola dodržovala přísná hygienická opatření.

*

Disponibilní hodina je využívána na posílení speciálně pedagogické péče a speciálně
pedagogické terapie (prožitkové učení) v rámci příslušných předmětů, k realizaci průřezových
témat a v ZŠ k realizaci předmětu „Sociální učení“.

Komentář ředitele školy:
V průběhu I. pololetí školního roku 2019/2020 probíhaly hlavní akce školy vyplývající z
organizačního zabezpečení daného školního roku, program protidrogové prevence a prevence
dalších sociopatogenních jevů, exkurze, návštěvy divadelních představení a jiných programů v
rámci aktuální nabídky regionu, integrovaná terénní výuka, školy v přírodě. V II. pololetí
z důvodu nákazy COVID-19 výše uvedené aktivity neproběhly.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (ranní kruh)

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (denní režim)

9. POČTY DĚTÍ A ŽÁKŮ
Počty žáků školy:
třída

počet žáků

z toho
chlapců

z toho dívek

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

5
7
6
6
6
4
8
6
7
55

3
7
6
5
1
2
6
6
7
43

2
0
0
1
5
2
2
0
0
12

výjimka
z počtu žáků
(ano – ne)
ano
ano
ano
ano
ano
-

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy:
počet prvních tříd
1

počet dětí přijatých do prvních tříd
5

počet odkladů pro školní rok
5

Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy:
ročník
počet žáků

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
1

Počty žáků ve školní družině:
oddělení
4

počet žáků
39

z toho chlapců
30

z toho dívek
9

Počty dětí mateřské školy:
oddělení
LOGO 1
LOGO 2
SMŠ 3
SMŠ 4
SMŠ 5
SMŠ 6
SMŠ 7
celkem

počet dětí
14
13
10
6
7
6
7
63

z toho chlapců
7
9
6
6
5
6
5
44

z toho dívek
7
4
4
0
2
0
2
19

Počty dětí mateřské školy podle vad:
vady dětí
vady řeči
mentální retardace + TP
více vad
PAS
zrakové postižení

počet dětí
40
11
1
9
2

Počty dětí mateřské školy, Odklady povinné školní docházky, předškolní děti:
odklady povinné školní docházky
MŠ speciální
MŠ logo
předškolní děti
MŠ speciální
MŠ logo

počet dětí
13
4
počet dětí
8
4

Počty strávníků ve školní jídelně:
Počet žáků ZŠ
Počet žáků ZŠ Floriána Bayera
Počet dětí MŠ
Ostatní pravidelně stravovaní
Celkem

42
59
59
88
248

Komentář ředitele školy:
Počty dětí a žáků si škola ZŠ a MŠ Motýlek udržuje dlouhodobě v celkové naplněné kapacitě
školy. Počet dětí v mateřské škole bylo ve školním roce 2019/2020 63, v základní škole byl počet
žáků 55. Školní družina je jednou ze součástí Základní školy a Mateřské školy Motýlek. Její
kapacita od roku 2019 je pro 40 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Družina je
otevřena denně v ranních hodinách od 6.00 hod do 8.00 hod a v odpoledních hodinách od 12.00
hod do 16.00 hod.
Činnost družiny probíhá dle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV-ŠD: „Hnízdečko pro volný
čas“. Družina se uskutečňuje ve čtyřech oddělení, vybavení je přiměřené vzhledem k potřebám
dětí - hry, skládánky, doplňovačky, stavebnice, výtvarný i sportovní materiál, rehabilitační
pomůcky, PC i tablety. Školní družina při svých aktivitách využívá i dalších prostory školy odborné učebny a zahradu. Program zajišťují vychovatelé společně s asistenty pedagoga.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (školní družina)

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (školní družina)

10. HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Celkové hodnocení žáků – prospěch:

třída
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

prospěli s
vyznamenáním
0
2
0
2
0
0
6
0
3
13

prospěli

neprospěli

5
5
6
4
6
4
2
6
4
42

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování:

třída
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

uspokojivé chování
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

neuspokojivé chování
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně,
kombinací obou způsobů):
třída

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

hodnocení
klasifikačním
stupněm
0
0
0
0
0
0
7
5
6
18

hodnocení slovní

5
7
6
6
6
4
0
0
0
34

kombinace slovního
hodnocení a
klasifikačním stupněm
0
0
0
0
0
0
1
1
1
3

Výchovná opatření – pochvaly:
třída
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

pochvala ředitele školy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pochvala třídního učitele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Výchovná opatření – napomenutí a důtky:
třída
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

napomenutí
třídního učitele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

důtka třídního
učitele
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

důtka ředitele
školy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Komisionální přezkoušení žáků:
třída

pochybnosti o správnosti
hodnocení
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

opravné zkoušky
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Opakování ročníku:
třída

žák neprospěl

žák nemohl být
hodnocen

žák měl vážné
zdravotní
důvody

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

žák opakuje 9.r.
po splnění
povinné školní
docházky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet omluvených / neomluvených hodin:
třída

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
ST8
ST9
celkem

počet
omluvených
hodin
260
325
852
706
240
302
746
578
371
4380

průměr na
žáka třídy
52
46,4
142
117,7
40
75,5
93,3
96,3
53
79,6

počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

průměr na
žáka třídy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ, HOSPITAČNÍ ČINNOST
Komentář ředitele školy:
Z důvodu dlouhodobé vážné nemoci paní Mgr. Dagmar Jančálkové v měsících říjen – únor
2019/2020 hospitační činnost neproběhla. Ve třídách ve II. pololetí březen – květen 2020
k situaci nákazy COVID-19, proběhla kontrolní činnost formou mimořádných porad
zaměřených k průběhu na distanční výuku. V červnu 2020 proběhlo vyhodnocení distanční
výuky, záznamy v TK kontrola TVP, výměna zkušeností pedagogických pracovníků a
vyhodnocení úspěšnosti použitých způsobů distanční výuky.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (komunikační deníčky)

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (komunikační deníček

12. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Výchozí stav:
Pojmenování výchozího stavu
Pedagogové i v tomto školním roce se vzdělávali především studiem k prohlubování
odborné kvalifikace.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:
Druh studia
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Pracovník
0
0
0
0
6

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů:
Pracovník
Druh studia
a) Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky
b) Studium pro výchovné poradce
c) Specializovaná činnost – koordinace
v oblasti informačních a komunikačních
technologií
d) Specializovaná činnost – tvorba a
následná koordinace školních vzdělávacích
programů
e) Specializovaná činnost – prevence
sociálně patologických jevů
f) Specializovaná činnost – specializovaná
činnost v oblasti enviromentální výchovy
g) Specializovaná činnost v oblasti
prostorové orientace zrakově postižených

0
0
0

0
0
0
0

Studium k prohlubování odborné kvalifikace:
Počet
účastníků
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1

Název kurzu
Přednáška v multioborové spolupráci vzácná onemocnění
Jak připravit a vést obtížný rozhovor
Multioborový seminář k tématu vzácná onemocnění
Vzdělávací program ABA terapie
Základní vzdělávání z pohledu ČŠI
Konference pro učitele 1. stupně
Reforma financování regionálního školství
Školní matrika a její řádné vykazování SÚ/MŠMT
Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI
Číst se naučí každý
Jak řešit problémové chování žáků s PAS
Školský zákon

Samostudium:
Prázdniny
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Jednodenní pololetní
prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Celkem

Počet dnů
2
4

Samostudium
2
3

1

1

5
1
13

5
1
12

Komentář ředitele školy:
Další vzdělávání v ZŠ a MŠ Motýlek je nepřetržitým a koordinovaným procesem. Je
uskutečňován po celou dobu profesní dráhy daného pedagogického pracovníka.
Každý pedagogický pracovník má možnost se účastnit vzdělávacích seminářů, školení DVPP,
ktré jsou uvedeny v plánu pro DVPP školy ZŠ a MŠ Motýlek Kopřivnice. Upřednostňujeme
vzdělávací akce akreditované MŠMT ČR. Další možnosti vzdělávaní byly semináře v rámci
projektu ŠABLONY II.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (školení Fyzická restrikce u žáků s PAS)

13. ICT – STANDARD A PLÁN
Pracovní stanice – počet:
Počet
Počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Pracovní stanice umístěné v počítačových
učebnách
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových
učebnách, studovnách, školních knihovnách,
apod.
Pracovní stanice sloužící k přípravě
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho
vzdělávání
Počet pracovních stanic celkem
Počet pracovních stanic na 100 žáků

standard
ICT
-

skutečnost

plán

117
51

-

30

4

8

12

14

28

24

13

14

11

31
16

35
-

Pracovní stanice – technické parametry:
Technické parametry stanic
Starší 5 let
Novější – nevyhovuje standardu ICT
Novější – vyhovuje standardu ICT

počet
12
19

Lokální počítačová síť (LAN) školy:
Lokální počítačová síť
Počet přípojných míst
Sdílení dat
Sdílení prostředků
Připojení do internetu
Komunikace mezi uživateli
Bezpečnost dat
Personifikovaný přístup k datům

standard
ICT
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán
16
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano

-

Připojení k internetu:
služba

hodnota

Rychlost
10 Mbs/5Mbs
Agregace
Nejvýše 1:10
Veřejné IP adresy
ANO
Neomezený přístup na
ANO
internet
Oddělení VLAN (pedagog,
ANO
žák)
QoS (vzdálená správa)
ANO
Filtrace obsahu
ANO
Antispam
ANO
Antivir
ANO
Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera

standard
ICT
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán
Ano
Ano
Ano

-

Ano

Ano

-

Ano

Ne

-

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

-

Prezentační a grafická technika:
technika
Druh
Datový projektor
Dotyková tabule
Tiskárny
Kopírovací stroj

standard
ICT
-

skutečnost plán
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence):
programové vybavení
Operační systém
Antivirový program
Textový editor
Tabulkový editor
Editor prezentací
Grafický editor - rastrová grafika
Grafický editor - vektorová grafika
Webový prohlížeč
Editor webových stránek
Klient elektronické pošty
Aplikace pro výuku a procvičování psaní na
klávesnici
Programy odborného zaměření

standard
ICT
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Vzdělávání pedagogických pracovníků:
Typ vzdělávání
Z – Základní uživatelské znalosti
P – Vzdělávání poučených uživatelů
S – Specifické vzdělávání
M - Vzdělávání ICT koordinátorů

standard
ICT
75 %
25 %
-

skutečnost plán
80 %
25 %
1%
1%

100 %
50 %
10 %
1%

Další ukazatele:

Diskový prostor na uložení dat pro žáky
Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)
Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty
Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové
prezentace
Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a
službu internetu, které škola určí
Přístup k ICT z domova pro pedagogy
Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo
notebooku v učebnách

standard
ICT
Ano
Ano
Ano

skutečnost plán
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

-

8

10

Komentář ředitele školy:
Škola nemá počítačovou učebnu. Třídní učitelé pracuji s ICT ve třídách. ZŠ a MŠ Motýlek patří
mezi moderní školy pro žáky se SVP. Škola je vybavena třemi interaktivními tabulemi, čtyřmi
projektory s plátnem, padesáti tablety iPady, a okolo 15 notebooků. Ve školní družině
používají žáci několik starších počítačů s připojením na internet.
Každá vychovatelka školní družiny má k dispozici notebook. V ředitelně je jeden počítač s
připojením na internet. Kabinety pro učitele nemáme. Vedoucí školní jídelny má svůj počítač
také připojen na internet a centrální tiskárnu školy.

Zdroj: ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice (informatika, práce s iPady a interaktivní tabuli)

Zdroj: ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice.

Zdroj: ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice

14. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD)
Školní družina:
Oddělení

1
2
3
4
celkem

Počet žáků –
pravidelná
docházka
10
10
10
9
39

Počet žáků –
nepravidelná
docházka
0
0
0
0
0

Počet vychovatelek

2
1
1
1
5

Materiálně technické vybavení:
Prostory školní družiny
Vybavení školní družiny

Učebny školy
Vybavení
je
přiměřené
vzhledem
k potřebám
žáků-hry,
skládanky,
doplňovačky, stavebnice, výtvarný a
sportovní materiál, rehabilitační pomůcky,
PC a tablety.

Komentář ředitele školy:
Již dlouhodobě škola ZŠ a MŠ Motýlek řeší nedostatek místa právě pro školní družinu. Pro
tyto čtyři oddělení musejí vychovatelky školy využívat stávající třídy školy. V posledních letech
jsme zaznamenali nárůst žádostí o školní družinu, proto škola ZŠ a MŠ Motýlek musela
navýšit kapacitu žáků z 30 na 40 zapsaných účastníků.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (školní družina)

15. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMÍ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 ŠZ):
speciální vzdělávací potřeby
Individuální vzdělávací plán
Podpůrná opatření 1. stupně
Podpůrná opatření 2. až 5. stupně
Zařazení žáka do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

počet žáků
12
0
48
48

Mimořádně nadaní žáci:
nadaní žáci
Rozšířená výuka předmětů
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení do vyššího ročníku

počet žáků
0
0
0

Podmínky k zajištění podpůrných opatření:
Podmínky k zajištění podpůrných opatření

Poradenská pomoc školy a školského
poradenského zařízení

Normovaná finanční náročnost

Forma vzdělávání

Východiska pro poskytování podpůrných
opatření
Příklady podpůrných opatření

Škola průběžně vytváří podmínky
k zajištění podpůrných opatření –
materiálních personálních, je celá
bezbariérová
Škola úzce spolupracuje s příslušnými
školskými poradenskými zařízeními.
V rámci této spolupráce probíhala ve
š.r. 2019/20 průběžná rediagnostika
našich žáků a diagnostika nových žáků
se stanovením stupně podpůrných
opatření a konkrétních podpůrných
opatření.
Finanční náročnost vyplývá ze
stanovených podpůrných opatření 2. –
5. stupně.
Škola dle § 16 odst. 9 Školského
zákona, všichni žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami.
-----------------------Personální podpora – pedagogická,
podpora v školním poradenském
zařízení zřízeném při škole,
požadavky na organizaci výuky ve
škole – snížení počtu žáků ve třídě,
speciální učebnice a pomůcky.

16. AKCE ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE
Akce školy:
Název akce
Hry bez hranic –„Na bazéně“

Motýlek 2019 – „Motýlek na cestách“

Vystoupení pro ZŠ a MŠ Kopřivnice

„Vánoční setkávání“

„Zábavné dopoledne s šaškem VIKYM“
„Srdce Evropy – Rakousko“

Popis akce
Pravidelné každoroční hry na krytém
bazéně v Kopřivnici. Setkání žáků a
studentů s handicapovanými dětmi a
žáky. V posledních ročnících se jedná o
integraci dětí a žáků se SVP.
23. ročník dvoudenní mezinárodní
přehlídky tvorby handicapovaných dětí a
mládeže v oblasti pěvecké, taneční a
dramatické. Výstava fotografií a
výtvarných prací, která zachycovala
atmosféru této akce.
Dvě vystoupení našich dětí a žáků v KD
Kopřivnice pro děti a žáky základních a
mateřských škol Kopřivnice (cca 300 dětí)
Společný den dětí a rodičů, sponzorů a
zástupců města Kopřivnice pří výrobě
adventních věnců a vánočních dekorací.
Maškarní karneval pro děti a rodiče z MŠ
(pravidelná každoroční akce).
Projekt zaměřený na výchovu k myšlení
v evropských a globálních souvislostech.

Prezentace školy:
Název akce
„Minizátopek“
„Studenecký kapřík“
Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Motýlek
Kopřivnice
HC TATRA POMÁHÁ
„Potravinová sbírka“

Popis prezentace
Tradiční sportovní akce.
Tradiční akce, děti a žáci reprezentují
naši školu ve Studénce.
Prohlídka školy určená pro širokou
veřejnost.
Prezentace školy na sportovní akci,
výtěžek z akce předán vedení školy.
Účast na charitativní akci.

Mezinárodní spolupráce:
Název spolupráce

Popis spolupráce

STEPHEN HAWKING SCHOOL, Londýn,
Anglie

Dvouletý projekt, písemná
korespondence, oboustranná výměna
pedagogů, předávání odborných
zkušeností.
Písemná korespondence, emailová
komunikace.
Písemná korespondence dětí a pedagogů
školní družiny, formou videoprojekce,
emailů.
Pozvání partnerské školy na akci
Motýlek, emailová komunikace

TRAPPES, Francie
SUN COAST SCHOOL, Florida, USA

Zespol Szkól Publicznych, Myszkow
Polsko Nr.5

Komentář ředitele školy:
Škola ZŠ a MŠ Motýlek je velice aktivní v mnoha projektech. Každoročně se zapojujeme do
různých výzev, grantů, projektů a oslovování sponzorů. Škola má bohaté zkušenosti
s partnerstvím s jinými školami, jak v rámci České republiky, tak i ze zahraničí. Nejčastější
partneři jsou z Polské republiky, Velké Británie, Slovenska, Francie, ale také i ze Spojených států
amerických. Partnerství mezi školami funguje výměnou dobré praxe, návštěvami škol,
komunikace telefonická, komunikace emailová, výměna dárečků.

Vánoční tradice 2019

Motýlek 2019

Motýlek 2019

Motýlek 2019

Partnerská škola Sun Coast School, Florida, USA

17. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevence rizikového chování:
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Pedagogičtí pracovníci školy
Školní vzdělávací program
Zařazení do jednotlivých předmětů a
integrovaných bloků

Organizace prevence
Minimální preventivní program
Využití volného času žáků

Průběžné sledování podmínek a situace ve
škole z hlediska rizik výskytu rizikového
chování
Uplatňování forem a metod umožňující
včasné zachycení ohrožených dětí
Poradenská služba školního metodika
prevence

Poradenská služba výchovného poradce

Zajištění poradenských služeb speciálních
pracovišť a preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami
Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení,
distribuci a zneužívání návykových látek
v areálu školy a odpovídající sankce)

Škola má metodika prevence.
Pracovníci
školy
jsou
seznámeni
s minimálním preventivním programem.
Prevence somatopatologických jevů je
zařazena a pravidelně realizována v ŠVP
MŠ, ZŠ a ŠD. Pro děti a žáky jsou
organizovány přednášky s touto tématikou
a je zařazována průběžně během celého
školního roku.
Ano, škola má minimální preventivní
program.
Velká část žáků po ukončení vyučování
odjíždí svozovými auty domů. Někteří
zůstávají ve školní družině a vyzvedávají si
je rodiče. Většina žáků tráví volný čas doma
s rodiči. Dostupné zájmové kroužky pro
naše žáky nejsou reálné.
Škola využívá preventivní programy
k eliminaci výskytu rizikového chování.
Pedagogové jsou pravidelně proškolováni a
ve svých třídách sledují tuto problematiku.
Žáci i pedagogové znají metodika prevence
a mají možnost konzultací, školní metodik
prevence
je
součástí
školního
poradenského zařízení.
Žáci i pedagogové znají výchovného
poradce a mají možnost konzultací,
výchovný poradce je součástí školního
poradenského zařízení.
Škola úzce spolupracuje s oddělením
sociálně-právní ochrany dětí a s komisí
sociálně-právní ochrany dětí.
Škola je vybavena metodickými materiály a
pomůckami.
Školní
řád
obsahuje
ustanovení
k rizikovému chování dětí a žáků.

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového
chování

Společná akce školy k prevenci rizikového
chování v tomto školním roce neproběhla,
třídy tuto problematiku zařazovaly v rámci
ostatních projektů školy.

Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila:
rizikové chování
Drogová závislost
Alkohol
Kouření
Kriminalita a delikvence
Virtuální drogy (počítač, televize, video)
Patologické hráčství (gambling)
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Násilné chování
Xenofobie
Rasismus

počet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18. PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
komentář
Vzdělávání
Školní koordinátor envirometálního
vzdělávání (EVVO)
Pedagogičtí pracovníci školy

Školní vzdělávací program
Problematika envirometálního vzdělávání je
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP
Samostatný předmět envirometálního
vzdělávání
Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný
rozvoj“ jsou nezbytným učivem při
naplňování klíčových kompetencí
Vzdělávání a výchova ve školní družině je
také zaměřena na envirometální vzdělávání
Organizace envirometálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program
envirometálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou, obcí,
podnikovou sférou, ostatními subjekty

Organizování celoškolních aktivit
zaměřených na EVVO

Spolupráce školy s dalšími základními
školami, předávání si zkušeností

Využívání středisek a center ekologické
výchovy
Kontakty školy s nevládními organizacemi,
zaměřenými na ekologickou výchovu
Vybavení školy učebními pomůckami pro
enviromentální vzdělávání
Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)

Škola má koordinátora environmentálního
vzdělávání, který seznamuje pedagogické
pracovníky s ročním plánem EVVO.
Pedagogičtí pracovníci zařazují do svých
hodin tuto problematiku a jsou seznámeni
s plánem enviromentálního vzdělávání.
Je zapracována do vzdělávacích plánů ZŠ a
MŠ. Škola má zpracovaný školní plán EVVO.
Ne, škola nemá samostatný předmět EVVO.
Žákům jsou tyto pojmy zařazeny dle jejich
možností do vyučovacích hodin průběžně a
podílejí se na realizaci projektů a dílčích
aktivit.
Ano, je zaměřena.

Ano, škola má zpracovaný program EVVO.
Škola úzce spolupracuje s rodiči, zapojuje se
do aktivit města a jejich subjektů,
zpracovává a pravidelně podává projekty
s touto tématikou. Pravidelně spolupracuje
se skauty z Kopřivnice.
Každoročně škola organizuje projekty ke Dni
Země, zapojujeme se do Dne světového
zdraví a zúčastňujeme se v projektů města
Kopřivnice.
Škola spolupracuje s mateřskými školami
v Kopřivnici, základními školami v Kopřivnici
a okolí (Lichnov, Mniší, Lubina, Mořkov,
Frenštát p.R.)
Využíváme skautskou základnu „VANAIVAN“
v Kopřivnici,
tábor
Moravská
Šipka
Štramberk a Hermelín ranč v Novém Jičíně.
Zúčastnili jsme se akcí ke „Dni země“
pořádaných centrem ekologické výchovy.
Škola má učební pomůcky a potřebné
materiály pro výuku EVVO.
Ve třídách se třídí odpad, škola má
zpracovaný energetický štítek.

Komentář ředitele školy:
Enviromentálnímu vzdělávání se věnuje samostatně projekt průřezových témat školy
„ZACHRAŇME ZEMI“. Základní škola a Mateřská škola Motýlek získala v rámci EVVO příspěvek
pro organizace zřizované Moravskoslezským krajem na období 2019/2020 – název projektu:
Zahrada Zdeňka Buriana ožívá.

Zdroj: Internet Explorer

19. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY
Počet úrazů:
Počet záznamů v knize úrazů
Počet odeslaných záznamů o úrazech

30
0

Vyhodnocení úrazů:
Místo úrazu
V hodinách tělesné výchovy
V ostatních vyučovacích předmětech
Výlety a exkurze
Lyžařské kurzy
Výuka plavání
Přestávky ve škole
Školní družina a klub
Mateřská škola

Počet úrazů
1
0
0
0
1
2
1
25

Prevence rizik:
Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Proškolení zaměstnanců BOZP a PO. Poučení dětí a žáků se školním řádem školy.

Komentář ředitele školy:
Školní úrazy se zapisují do knihy úrazů, která je na sekretariátu školy Motýlek a slouží pro
všechny zaměstnance školy, děti a žáky. Pedagogičtí pracovníci i všichni zaměstnanci školy
byli na začátku školního roku poučeni a proškoleni, jak správně zapisovat tyto úrazy.

Zdroj: Internet explorer – bezpečnost práce

20. SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
Formy spolupráce:
Formy spolupráce
Školská rada
Občanské sdružení při škole
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Školní akce pro rodiče
Školní časopis
E-mailová korespondence

komentář
proběhla 4x ve školním roce 2019/2020
celoroční spolupráce
proběhly 2x ve školním roce 2019/2020
proběhly v I. pololetí školního roku
2019/2020
škola nemá školní časopis
veškeré důležité informace rodiče dostávají
formou e-mailů, či vyhledáním na www
stránkách školy.

Komentář ředitele školy:
Spolupráce s rodiči proběhla v I. pololetí školního roku 2019/2020:
- zástoupení rodičů ve školské radě
- pravidelných třídních schůzek
- určeného dne v týdnu (pondělí), kdy mohou rodiče komunikovat se všemi pedagogy
do 16.00 hod
- Dnů otevřených dveří
- tematických besídek pro rodiče
- možnosti rodičů účastnit se terapií, na které žáci docházejí
- úzké spolupráce s rodiči v hodinách logopedické speciální pedagogické péče a
rehabilitační TV
- možností rodičů docházet po předem domluvené návštěvě do vyučování

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice (kulatý stůl pro rodiče 2019)

21. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI, OZNÁMENÍ PODNĚTŮ
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu:
Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum
Obsah stížnosti
Stěžovatel
Stížnost vyřídil
podání
Nemáme

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání:
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum
Obsah stížnosti
Stěžovatel
podání
Nemáme

Stížnost vyřídil

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů:
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích
Datum
Obsah stížnosti
podání
Nemáme

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

Komentář ředitele školy:
Ve školním roce 2019/2020 nebyly podány žádné stížnosti ani podněty v rámci
pracovněprávních vztahů, ze stran zákonných zástupců.

22. UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu:
v tis. Kč
Ukazatele stanovené krajským úřadem
Přímé NIV celkem
Závazné
ukazatele

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
27 912

Stav k 31. 12.
27 912

- Platy

20 328

20 328

- OON

50

50

6 928

6 886

FKSP

407

410

ONIV

199

238

z toho

Limit počtu zaměstnanců
Odvody
Orientační
ukazatele

Prostředky poskytnuté a stanovené
zřizovatelem
Příspěvek NIV
Závazné
ukazatele

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)
1 621

Stav k 31. 12.
1 621

Příspěvek na investice
Příjmy

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu:
v tis. Kč
Prostředky

Stanoveno rozpočtem
(konečný stav po
úpravách)

Stav k 31. 12.

Peněžní fondy
Fond odměn

296

Fond rezervní

452

Fond investiční

1 038

Účelové prostředky kapitoly MŠMT
Prostředky na SIPVZ

Další zdroje

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována
výroční zpráva školy.
V případě odchylky skutečného plnění od rozpočtových ukazatelů je třeba uvést v komentáři
ředitele školy okolnosti, jimiž byla odchylka způsobena.
Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků
Obsah:
A Finanční vypořádání dotací
B Vyúčtování prostředků NIV
C Použití dalších prostředků rozpočtu
D Hospodářský výsledek
A Finanční vypořádání dotací

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zaverecny-ucet-moravskoslezskeho-kraje-za-rok-2019-146463/

23. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
Účelový
znak

Ukazatel
Přímé NIV celkem
- Platy

33353

33076
33070/IV.,V.
33074

Poskytnuto
k 31. 12.

Použito
k 31. 12.

27 912

27 912

0

20 328

20 328

0

50

50

0

7 534

7 734

0

301

0

24

24

0

185

116

69

z
toho - OON
- Ostatní (pojistné + FKSP
+ ONIV)

v tis. Kč
Vratka při
finančním
vypořádání

RP "Částečné vyrovnání mezikrajových
rozdílů v odměňování pedag.pracovníků MŠ,
ZŠ a SŠ, konzervatoří a ŠD v roce 2019"
RP "Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2019 (IV. a V. etapa)

301

RP "Finanční zajištění překrývání přímé
pedag.činnosti učitelů se zohledněním
provozu MŠí"

Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních
účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty
přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není.
Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky
podle poslední úpravy rozpočtu.
Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání
dotace.
Ve sloupci „Vratka“ odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez
zaokrouhlování poskytovateli.
B Vyúčtování prostředků NIV

Vyúčtování prostředků NIV – sumář (poskytnutých dle § 180 zákona č. 561/2004
Sb.):
Ukazatel
Náklady celkem
Příjmy (výnosy) celkem
Hospodářský výsledek

Hlavní činnost
Rozpočet
Stav k 31. 12.
28 727
32 782
28 650
-77

v tis. Kč
Doplňková činnost
Rozpočet
Stav k 31. 12.
572

496

32 666

649

644

-116

77

148

Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č.
561/2004 Sb.):
a) Hlavní činnosti
Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
DDHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Plyn
Služby spojů. telekomunikace,
internet
Nájemné
Školení a vzdělávání
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Cestovné
Odpisy

Rozpočet
850
0
50
50
326
55
0
207
185

Náklady celkem
Příjmové položky
Příspěvek zřizovatele
Úplata za školní stravování
Úplata za závodní stravování
Úplata za zájmové vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání
Úroky

Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
Příloha: Výkaz zisku a ztrát

v tis. Kč
Stav k 31. 12.
1 019
0
9
503
230
82
0
298
171

20

10

5

6

616
81
500
707

594
125
113
716

28 727
Rozpočet
1 621
500
250
58
94
4

32 782
Stav k 31. 12.
1 621
601,4
244,1
52,8
55,8
30

28 650

32 666
-116

b) Doplňková činnosti
v tis. Kč
Stav k 31. 12.
316

Nákladové položky
Potraviny
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
DHM
Nákup materiálu j.n.
Voda
Teplo
Elektrická energie
Plyn
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Školení a vzdělávání
Zpracování mezd a účetnictví
Nákup služeb j.n.
Drobné opravy a údržba
Programové vybavení
Vybavení ICT
Cestovné
Odpisy

Rozpočet
325

3

3

Náklady celkem
Příjmové položky

572
Rozpočet

496
Stav k 31. 12.

649

644
148

Příjmy celkem
Hospodářský výsledek

30
0
40
25

9
0
18
18

10

Příloha: Výkaz zisku a ztrát
Vyúčtování prostředků NIV v hlavní činnosti (tabulka 2 a 3) se vztahuje na prostředky
poskytnuté dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb. zřizovatelem. Výsledkem vyúčtování je
hospodářský výsledek.

Vyúčtování prostředků NIV v doplňkové činnosti (tabulka 2 a 4). Výsledkem vyúčtování je
hospodářský výsledek, jehož výše se okomentuje v komentáři.
*Pozn.: je na zvážení zpracovatele, kterou tabulku použije, může použít obě.
Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována
výroční zpráva školy.
V komentáři je třeba uvést důvody nedočerpání přidělených prostředků a zdůvodnění
hospodářského výsledku.
C Použití dalších prostředků rozpočtu

Použití peněžních fondů:
v tis. Kč
Ukazatel
Rezervní - účelové dary
Investiční – opravy majetku
Oční komunikátor

Rozpočet
0
0

Použito k 31. 12.
37
18
80

Použití dalších zdrojů:
Ukazatel
ostatní výnosy
úroky

Rozpočet
1
3

v tis. Kč
Použito k 31. 12.
1,4
9,7

Rozpočet

v tis. Kč
Použito k 31. 12.

Použití investic:
Ukazatel
Účelový investiční příspěvek do FI na
akci "Rozšíření a modernizace prostor
ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice,
Smetanova 1122, p.o."
Účelový investiční příspěvek do FI z
programu MŠMT 133 320 Podpora
zajištění vybraných investičních
podpůrných opatření při vzdělávání dětí,
žáků a studentů se
spec.vzděl.potřebami na projekt "ZŠ, MŠ
Motýlek Kopřivnice - pořízení PC
pracoviště" v rámci "Reprodukce
majetku kraje v odvětví školství"

1 500

647

50

50

Případné použití dalších prostředků rozpočtu se uvede do tabulek č. 5, 6 a 7. Pokud
v některém případě nedojde k úplnému vyčerpání rozpočtovaného ukazatele, uvede se
v komentáři nejen důvod proč tomu tak bylo, ale i jak s nevyužitými prostředky bylo naloženo.
D Hospodářský výsledek
Na základě vyúčtování prostředků NIV v hlavní a doplňkové činnosti (viz tabulky č. 2, 3 a 4)
zpracovatel vyčíslí upravený hospodářský výsledek (tabulka č. 8), který může být zlepšený
nebo zhoršený.

Upravený hospodářský výsledek:
v Kč
Ukazatel
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. …. (před zdaněním)
Předpokládané zdanění
Celkem po zdanění
Dodatečné odvody a vratky
Úhrada ztráty z minulých let
Další položky upravující hospodářský výsledek
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)

Kč
-116 229,58
147 502,61
31 273,03
27 930

31 273,03

Zhoršený hospodářský výsledek
V případě zhoršeného hospodářského výsledku zpracovatel navrhne způsob jeho krytí
(tabulka č. 9). V komentáři pak uvede nejen důvody jeho vzniku, ale uvede i návrhy na
opatření ke zlepšení hospodaření pro následující období se zaměřením na zlepšení
hospodářského výsledku.
Zlepšený hospodářský výsledek
V případě zlepšeného hospodářského výsledku zpracovatel navrhne rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku a zdůvodní výši přídělů jednotlivým peněžním fondům (tabulka č.
10). Prioritou je pokrytí případných ztrát z minulých let.

Krytí zhoršeného hospodářského výsledku:
v Kč
Ukazatel
Ztráta z hospodaření celkem
na vrub rezervního fondu
Krytí ztráty z rozpočtu zřizovatele
ze zlepšeného hospodářského výsledku v příštím roce
jiným způsobem*
* Podrobněji rozvést v komentáři

Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku:
Ukazatel
1
Ztráta z minulých let
Rezervní fond
Fond odměn
Odvod do rozpočtu
zřizovatele

Stav k 31. 12. … Návrh na rozdělení
2

3

428 836,10

31 273,03

Celkem

31 273,03

v Kč
Stav po rozdělení
(sl.4 = sl. 2 + sl. 3)
4
460 109,13

24. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ, UKAZATEL NÁKLADOVOSTÍ
Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice
MŠMT č.j. 19963/2005-44. V souladu s touto směrnicí se rozbor hospodaření skládá ze dvou
částí:
- rekapitulace čerpání přímých NIV ve struktuře obdobné vyúčtování dotací (poskytnuto,
použito, vratka),
- údaje o nákladovosti jednotlivých součástí školy.

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 367/2015 Sb.):
Účelový
znak

Ukazatel
Přímé NIV celkem
- Platy

33353

z
toho - OON
- Ostatní (pojistné + FKSP
+ ONIV)

33076
33070/IV.,V.
33074

RP "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů
v odměňování pedag.pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ,
konzervatoří a ŠD v roce 2019"
RP "Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2019 (IV. a V. etapa)
RP "Finanční zajištění překrývání přímé
pedag.činnosti učitelů se zohledněním provozu
MŠí"

v tis. Kč
Vratka při
finančním
vypořádání

Poskytnuto
k 31. 12.

Použito
k 31. 12.

27 912

27 912

0

20 328

20 328

0

50

50

0

7 534

7 734

0

301

0

24

24

0

185

116

69

301

Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních
účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty
přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není.
Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky
podle poslední úpravy rozpočtu.
Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání
dotace.
Ve sloupci „Vratka“ odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez
zaokrouhlování poskytovateli.

Ukazatele nákladovosti:

Ukazatel
Přímé NIV celkem
mzdové prostředky
na pedagogické pracovníky
v tom:
na nepedagogické pracovníky
z
ONIV celkem
toho:
na učebnice, učební pomůcky a
z toho:
školní potřeby
na DVPP

Řádek
číslo

Skutečné
náklady
k 31. 12.2019

Jednotka

1
2
2a
2b
3

27 912 071
20 328 021
17 793 876
2 534 145
238 401

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

3a

0

Kč

3b

11 178

Kč

Skutečné výdaje na jednotku
výkonu
Přepočtený počet jednotek
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu
ONIV na jednotku výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní
potřeby na jednotku výkonu
Náklady na DVPP na jednotku výkonu

4
ř.1 / ř.4
ř.2 / ř.4
ř.3 / ř.4

115
242 714
176 765
2073

osoba
Kč/osoba
Kč/osoba
Kč/osoba

ř.3a/ř.4

0

Kč/osoba

ř.3b/ř.4

97

Kč/osoba

Skutečné náklady na
zaměstnance
Přepočtený počet zaměstnanců
pedagogičtí pracovníci
v tom:
nepedagogičtí pracovníci
Mzdové prostředky na zaměstnance
Mzdové prostředky na pedagogického
pracovníka
Mzdové prostředky na nepedagogického
pracovníka

5
5a
5b
ř.2 / ř.5

61
50
11
333 246

osoba
osoba
osoba
Kč/osoba

ř.2a/ř.5a

355 878

Kč/osoba

ř.2b/ř.5b

230 377

Kč/osoba

Počet výkonů (dětí, žáků, stravovaných atd.)
Součást
školy
1
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

Počet výkonů ve školním roce
2017/2018
2018/2019
2
3
66
63
47
55
30
39
172
160

Přepočtený
počet výkonů
4
65
50
33
168

Neinvestičních výdaje na 1 žáka:
Přepočtený počet žáků (dětí) 101
Nákladové položky
Náklady celkem
Potraviny
850
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky
50
DDHM
50
Nákup materiálu j.n.
326
Voda
55
Teplo
0
Elektrická energie
207
Plyn
185
Služby telekomunikací
20
Nájemné
5
Nákup služeb j.n.
616
Drobné opravy a údržba
81
Programové vybavení
20
Cestovné
500
Odpisy
707
Celkem
28 727
Příjmové položky
Příjmy celkem
Úplata za školní stravování
762
Úplata za předškolní vzdělávání
73
Úplata za zájmové vzdělávání
62
Příspěvek zřizovatele
1 621
Úplata za závodní stravování
268
Celkem
32 666
Neinvestiční výdaje
Dotace státu na 1 žáka (1 dítě) v roce 2019
Neinvestiční výdaje na 1 žáka (1 dítě) po odečtení dotace

v tis. Kč
Náklady na 1 žáka (dítě)
7,39
0,43
0,43
2,83
0,48
1,8
1,61
0,17
0,04
5,36
0,7
4,35
6,15
249,80
Příjmy na 1 žáka (dítě)
6,63
0,63
0,54
14,1
2,33
284,05
14,1
269,95

25. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ
Materiálně-technické podmínky vzdělávání:
Prostředí, prostory a vybavení školy
Budovy, učebny, herny a další
místnosti a jejich estetická úroveň

komentář
Základní škola je pro žáky od 6 do 16 let (až 20. let).
Počet tříd 9. Škola je umístěna v severní části ve 2
NP a v jižní části 1 NP. Učebny jsou zařízeny i pro
individuální péči. V učebně je maximálně 8 žáků a
2-3 pedagogičtí pracovníci z nichž jeden je asistent
pedagoga.
Mateřská škola je pro děti od 2 – 6 let s denní péčí.
MŠ je umístěna v jižní části ve 2 NP a 2 třídy ve
střední části 1 NP. Má 6 deních místností po 6 – 10
– 14 dětech. V těchto denních místnostech (třídách)
vyučují vždy 2 učitelky MŠ, ve speciálních
odděleních působí i asistenti pedagoga. Ve třídách
MŠ logopedické vyučuje vždy jen jeden pedagog.
Individuální péče je v každém oddělení v rozsahu tří
hodin denně.
Pro odložení oděvů slouží šatny žáků a dětí se
skřínkou. Šatny jsou umístěny v přízemí, ve středu
budovy. Zde jsou i lehátka na přebalování dětí.
Úschovna vozíků se nachází v přízemí naproti šatny
dětí. Umývárny a záchodky pro žáky a děti jsou na
chodbách vedle tříd. Toalety jsou doplněny pro
tělesně postižené sprchou, bidetem a lehátkem.
Administrativní místnost a vedení školy je
umístěno ve střední části 2 NP. Jsou vzájemně
propojeny. Denní místnost pedagogů, asistentů
pedagoga je zřízena vedle kanceláře ve střední části
budovy v 2 NP včetně čajového koutku. Již několik
let nedostačuje.
Kuchyň je umístěna v přízemí v severní části
objektu. Tvoří uzavřený provoz se samostatným
vstupem a rampou. Je rozdělena na kuchyň
s výdejem a příjmem a úseky čistících příprav –
hrubá příprava brambor a zeleniny, sklad poživatin
s úsekem denního skladu, chladící skříně, příprava
várnic k odvozu obědů, sklad obalů, sklad
kuchyňského odpadu, příjem zásob, administrativní
místnost, šatna a umývárna zaměstnanců s WC,
úklidová komora. Stravování je společné. Jídelna je
dělena na část s malými stolky pro děti MŠ a většími
stoly pro ZŠ a docházející žáky. Ve školní jídelně
dochází ke směnnosti strávníků. Pro dospělé
strávníky slouží prosklená přístavba terasy.

Prádelna je umístěna v podsklepené části (pod
zázemím stravovacího zařízení) spolu se sušičkou a
žehlením – mandl. Herny a učebny dětí jsou
situovány tak, aby bylo zajištěno dostatečné denní
osvětlení. V minulých letech došlo k úpravě
místnosti garáže na místnost pro cvičení. Praxe
ukázala, že cvičení dětí a žáků je potřeba rozšířit o
další místnosti a tréninková pracoviště školy.
Členění a využívání prostoru ve školách Škola je tvořena třemi budovami, které jsou
s více součástmi
vzájemně propojeny a tvoří jeden velký celek.
Odborné pracovny, knihovny,
Odborné pracovny pro individuální činnost jsou
studovny, multimediální učebny
zřízeny v přízemí a prvním patře a obsahují 3
pracovny
(logopedie,
speciální
pedagog,
rehabilitace). Keramická dílna je umístěna v severní
části ve 2 NP. Z univerzální místnosti se stala běžná
třída pro výuku. Od září 2017 bylo ve škole zřízeno
školní poradenské pracoviště, zatím bez jakéhokoli
zázemí. Škola nedisponuje žádnou volnou místností.
Chybí pracoviště dílen a cvičné kuchyňky.
Odpočinkový areál, zahrady, hřiště
Zahrada je pojítkem mezi stavbou a jejím okolí a je
dobře a účelně upravená. Dotváří celkový dojem
celého areálu a zvyšuje jeho estetickou hodnotu.
V letošním roce byla realizována úprava zahrady a
její doplnění o herní prvky.
Koncertní, taneční sály, ateliéry,
Tímto vybavením naše zařízení nedisponuje.
nahrávací studia, akustické a případné
další fyzikální vlastnosti prostorů
používaných pro výuku
Vybavení učebními pomůckami,
Učební
pomůcky
pravidelně
dokupujeme.
hračkami, stavebnicemi, hudebními
Vzhledem k tomu, že jsme zařízení, které vzdělává
nástroji, sportovním nářadím apod.
děti a žáky s různým druhem postižení a různou
mírou podpůrných opatření, jsou rovněž nároky na
vybavení
didaktickými
a
kompenzačními
pomůckami vysoké.
Vybavení žáků učebnicemi, učebními
Učebnice pro žáky zabezpečujeme nákupem. Pro
texty
část našich žáků vzhledem k jejich potřebě
individualizace výuky a speciálnímu přístupu
učebnice vyrábí sami pedagogové. Využíváme také
programy výpočetní techniky.
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Základní škola kabinety a laboratoře nemá. Všechny
pomůckami
pomůcky jsou rozděleny ve třídách tak, jak je
pedagogové využívají. I několik tříd se dělí o jednu
učební
pomůcku.
Kompenzační
pomůcky
nakupujeme formou vykázaných podpůrných
opatření.

Dostupnost pomůcek, techniky,
informačních zdrojů a studijního
materiálu

Je vysoká, téměř celá škola je pokryta Wi-fi
signálem, všechny třídy mají 1-3 PC + tablety, ve
sborovně školy jsou k dispozici další 3 PC pro
pedagogické pracovníky. Školní knihovna pro
všechny zaměstnance je zřízena ve sborovně školy.
Čtyři třídy jsou vybaveny dataprojektory a tři třídy
mají interaktivní tabuli. Škola disponuje třemi
přenosnými dataprojektory.

Komentář ředitele školy:
Zkvalitnění materiálně technického vybavení – výhledy: Škola postupně všechny pracovny
přeměnila na kmenové třídy. V současnosti zcela chybí pracoviště, které by pomohly nám
odborně zvládat projevy problémového chování našich dětí a žáků, dále prostory, které by
připravily naše děti a žáky úspěšný vstup do samotného života.
Zkvalitnění materiálně technického vybavení – zrealizované akce: V příštím školním roce
pokračujeme v projektu, který se zaměřuje na školní zahradu s názvem „Školní zahrada Zdeňka
Buriana ožívá“.

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice

26.VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU
Inventarizovaný majetek:
Druh majetku
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
Pozemky
Drobný nehmotný majetek
Hmotný majetek v operativní ev.(1000 –2
000 Kč)
Drobný hmotný majetek (2 000 – 40 000 Kč)
Materiálové zásoby
Stravenky
Ceniny
Pokladní hotovost

Inventarizace
ke dni
D
F
D
D
F

Celková hodnota
k 31.12.2018
0
51939286,02
350689
162880,10
449809,22

F
F
F
F
F

4.744098,19
116853,10
0
0
21194

* Způsob provedení inventarizace : fyzicky (F), dokladově (D).

Závěry inventarizace
inventarizace
Inventarizován byl majetek umístěný
(upřesnění objektu)

komentář

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý
majetek a způsob, jak by s ním mohlo být
naloženo
Inventarizační rozdíly (manka, přebytky),
návrh na jejich vypořádání, postih

Protokoly o vyřazení majetku.

Zjištěné nedostatky a závady při
inventarizaci, zajištění majetku, jeho
ochrana před poškozením, odcizením
Návrh inventarizační komise na vypořádání
inventarizačních rozdílů

Nebyly.

Inventarizační komise

Vojtíšková Kateřina
Drozdová Eva

Datum inventarizace

17. 1. 2020

Základní škola a Mateřská škola Motýlek,
Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková
organizace

Nebyly.

Nebyl.

27.ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Nově zahájené projekty:
Název projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partn
er
(v případě, že škola je
partner, uvést
příjemce)

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

(v případě partnerství
také částka, která
připadá na školu)

Motýlek
Výzkum, vývoj CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010 příjemce
986 229,- Kč
*
1.10.2018
Šablony II
a vzdělávání
122
30.9.2020
Realizace projektu je zaměřena na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí /žáků/účastníků,
aktivity rozvíjející ICT.

Projekty již v realizaci:
Název projektu

Operační
Registrační číslo projektu
program/Zdroj
financování

Role školy/ŠZ
Rozpočet
v projektu projektu
příjemce/partner (v případě
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Motýlek and
ERASMUS+
2018-1-CZ01-KA229-048036
příjemce
Stephen
školní
Hawking special vzdělávání
school Exchange Klíčová akce 2
of Good
Practices
Realizace projektu je zaměřena na výměnu zkušeností a dobré praxe mezi pedagogy.

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Rozvoj
inovativních
postupů mezi
partnerskými
školami

1.9.2018
31.8.2020

partnerství také
částka, která připadá
na školu)

30 880,- EUR

28.ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení:
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které
Vaše škola pořádá)
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení
NE
dosavadní kvalifikace)
NE
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
NE
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
NE
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a
uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
NE
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
NE
Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
NE
Vzdělávání seniorů
NE
Občanské vzdělávání
NE
Čeština pro cizince
NE
Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Zdroj: ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice

29.PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY
Projekty a granty MŠMT:
Název programu
Stručný popis programu
Dotace
Spoluúčast
Název programu
Stručný popis programu
Dotace
Spoluúčast
Název programu
Stručný popis programu

Dotace
Spoluúčast

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (V.
etapa)
Finanční podpora na výuku plavání
7 840,- Kč
0,- Kč
Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019
(VI. etapa)
Finanční podpora na výuku plavání.
4 914,- Kč
0,- Kč
Projekt EVVO MSK – Podpora aktivit
v zahradách, Zahrada Zdeňka Buriana ožívá
Nákup zahradního materiálu, minipařeniště,
hmyzových hotelů, krmítko se snímacím
zařízením, rostliny a sazenice pro zajištění
výchovně vzdělávacího procesu
v přirozeném prostředí školní zahrady.
70 000,- Kč
0,- Kč

Údaje Projekty a granty ostatních subjektů:
Název programu
Stručný popis programu

Dotace
Spoluúčast

Město Kopřivnice
Dotační program: 2/OŠKS/2019/3
Motýlek 2019 – „Motýlek na cestách“ –
přehlídka pěvecké, taneční a dramatické
tvorby dětí a mládeže
35 000,- Kč
131 000,- Kč

Zdroj: Základní škola a Mateřská škola Motýlek

30.SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI
Spolupráce s odborovými organizacemi:
Na naší škole není založena odborová organizace. Vedení školy spolupracuje jak
s pedagogickým sborem, provozní zaměstnanci prostřednictvím pravidelných porad.
Zabezpečuje vytváření pracovních podmínek, požadavků BOZP a PO dle platných zákonů a
předpisů. Spolupracuje a pravidelně se účastní Rady školy.

31.ZÁVĚR
Výroční zpráva

O poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Za období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže
a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., 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

Výroční zpráva je dokladem o výborné pedagogické činnosti všech zaměstnanců školy –
pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců školy Motýlek. Také bych jim tímto moc
poděkoval za jejich záslužnou práci.

Tato výroční zpráva byla projednána a schválená školskou radou dne 27. 10. 2020.
Osoby, které se vyskytly na fotografiích v této výroční zprávy, souhlasily se zveřejněním.

Zpracovali:
PhDr. et Mgr. Marek Poruba
ředitel
Mgr. Lenka Kahánková
Statutární zástupce

Děkujeme

Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace

