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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 
dle zákona 561/2004 Sb, §10 odstavec 3 

 

1 Základní údaje o škole 
 

Název:   Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace 

Sídlo:   Nový Malín č. p. 274, 788 03 Nový Malín 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČO:   73184837 

Telefon:  588 881 450  

Email:   skola@zsmalin.cz 

Internetové stránky:  www.zsmalin.cz 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Švábová 

 

Zřizovatel:  obec Nový Malín 

 

Školská rada: 

Mgr. Slavomír Kočí – předseda, Mgr. Lenka Dokoupilová  

(zástupci pedagogických pracovníků školy) 

Jitka Heclová, Žaneta Zajícová   (zástupci zákonných zástupců žáků)  

Mgr. Marek Štencl, Bc. Miroslava Krausová (zástupci zřizovatele) 

1.1 Charakteristika školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace, Nový Malín 274 je plně 

organizovaná základní škola, jejímž zřizovatelem je obec Nový Malín. Od 1. 1. 2003 má škola 

právní subjektivitu. Jejími součástmi jsou základní škola, mateřská škola, školní jídelna a výdejna 

stravy. Kapacita školy je 440 žáků. V průběhu školního roku 2020/2021 navštěvovalo školu 369 

žáků, pracovalo zde 39 pedagogických zaměstnanců a v provozu byla čtyři oddělení školní družiny. 

Průměrná naplněnost tříd byla 20,5 žáků. 

 

Budova základní školy je situována v centru obce Nový Malín, která se nachází v oblasti podhůří 

Jeseníků nedaleko Šumperka. Budova byla postavena a slavnostně otevřena 9. 11. 1904 jako 

německá obecní škola. Po skončení 2. světové války se do vesnice přistěhovaly české rodiny a 

v budově školy vznikla česká obecná škola.  

1.2 Vybavení školy 

 

Základní škola má k dispozici dvě budovy, které jsou propojeny školní jídelnou. Novější budovu 

využívají žáci prvního stupně. Je zde umístěno deset kmenových tříd, z nichž tři slouží také jako 

oddělení školní družiny. Všechny třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, interaktivními tabulemi 

a je zajištěno připojením k internetu. V této části školy je také ředitelna, kancelář školy a dvě 

sborovny I. stupně. Na budovu navazuje tělocvična, v jejíchž prostorách je čtvrté oddělení školní 

družiny.  

mailto:skola@zsmalin.cz
http://www.zsmalin.cz/
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Třídy druhého stupně jsou umístěny ve starší budově. Nachází se zde osm kmenových tříd, 

přírodovědná učebna, žákovská kuchyně, učebna pro výuku cizích jazyků a učebna výpočetní 

techniky. Všechny třídy na druhém stupni jsou vybaveny novým nábytkem, interaktivní technikou a 

mají připojení na internet. Dále je zde umístěna kancelář zástupkyně ředitelky, pracovna výchovné 

poradkyně, sborovna II. stupně a kabinet asistentek pedagoga. 

Obec Nový Malín se v posledních letech výrazně rozrostla co do počtu obyvatel a z toho vyplynulo 

i větší množství dětí v MŠ a ZŠ. To má za následek další požadavky na prostory. Na jaře 2020 byla 

odstraněna nepoužívaná dřevěná budova bývalé tiskárny (v minulosti školní objekt) a započala 

výstavba nového pavilonu. Plán jeho dokončení byl vzhledem k problematické situaci s nemocí 

covid-19 posunut na léto 2022. V nových prostorách bude probíhat zejména výuka jazyků, IT, 

praktických činností a výchov - hudební a výtvarné. 

V rámci venkovního areálu je využíváno polyfunkční hřiště na tenis, nohejbal, volejbal, košíkovou 

a florbal a to jak při výuce tělesné výchovy, tak v době provozu školní družiny. Mimo vyučování 

má na hřiště přístup i veřejnost. K dispozici škole je také běžecká tartanová rovinka, doskočiště a 

dřevěný altán. 

 

2 Přehled oborů vzdělávání 
 

Předmět 

(hodinová dotace týdně) 

Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Povinné předměty 

Český jazyk 9 9 8 8 7 4 4 5 5 

Anglický jazyk - - 4 3 3 4 3 3 4 

Německý jazyk - - - - - - 2 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 5 

Prvouka 2 2 3 - - - - - - 

Přírodověda - - - 2 2 - - - - 

Vlastivěda - - - 2 2 - - - - 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Fyzika - - - - - 2 1 2 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 1 

Zeměpis - - - - - 2 2 2 2 

Dějepis - - - - - 2 2 2 2 

Výchova k občanství - - - - - 1 1 1 1 

Výchova ke zdraví - - - - - 1 - 1 - 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 - 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Informatika - - - - 1 1 1 - 1 

Povinně volitelné předměty 

Konverzace Aj - - - - - - 1 - - 

Přírodovědný seminář - - - - - - 1 - - 

 

Žáci prvního i druhého stupně měli možnost navštěvovat nepovinný předmět náboženství a účastnili 

se hodin pedagogické intervence a logopedie.   
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3 Personální zabezpečení činnosti základní školy a mateřské školy 

3.1 Vedoucí zaměstnanci:  

ředitelka školy:   Mgr. Jana Švábová 

zástupkyně ředitelky:   Mgr. Lenka Dokoupilová 

vedoucí školní jídelny:  Oldřiška Složilová 

vedoucí školní družiny:  Bc. Petra Vicencová 

vedoucí učitelka MŠ 303:  Bc. Eva Mondeková 

vedoucí učitelka MŠ 503:  Lucie Gieslová 

     

3.2 Přehled zaměstnanců v průběhu školního roku: 

 

 Fyzické osoby Přepočtené úvazky 

učitelé/učitelky I. stupně 12 (změny v průběhu roku) 12  

učitelé/učitelky II. stupně 15 13,136 

vychovatelky 4 3,5 

asistentky pedagoga ZŠ 5 3,6625 

nepedagogičtí pracovníci ZŠ 14  13,275 

učitelky MŠ 12 12 

asistentky pedagoga MŠ 1 0,75 

nepedagogičtí pracovníci MŠ 8 6,55 

zaměstnanci celkem 71 64,8735 

3.3  Základní škola 

 

Jméno a přímení Funkce Třídnictví 

Mgr. Jana Polášková učitelka I.A 

Mgr. Dagmar Frnková  učitelka I.B 

Mgr. Hana Ptáčková učitelka II.A 

Mgr. Jan Rýznar učitel II.B 

Mgr. Dita Podhajská učitelka III.A 

PhDr. Alena Hudosová učitelka III.B 

Mgr. Lucie Chudá učitelka (do 30. 11. 2020) IV.A 

Mgr. Marek Zapadlo učitel (od 1. 12. 2020) IV.A 

Mgr. Bohumil Procházka učitel IV.B 

Mgr. Radka Přemyslovská učitelka V.A 

Mgr. Ludmila Machalová učitelka V.B 

Ing. Dana Schnaubeltová učitelka, metodička ICT VI.A 

Mgr. Gabriela Jurčová učitelka, metodička prevence VI.B 

Mgr. Dana Meixnerová učitelka VII.A 

Mgr. Slavomír Kočí učitel VII.B 

Mgr. Pavlína Říhovská učitelka VIII.A 

Mgr. Dagmar Kolínková učitelka VIII.B 

Mgr. Lenka Dokoupilová učitelka/zástupkyně ředitelky IX.A 

Bc. Ludmila Reová učitelka IX.B 
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Mgr. Marcela Budinová učitelka, výchovná poradkyně 

Mgr. Lucie Chudějová učitelka 

Bc. David Jílek učitel 

Mgr. Anna Pavlúsová učitelka/asistentka pedagoga 

Mgr. Pavla Pražáková (RD) učitelka 

Mgr. Lenka Suchá učitelka 

Mgr. Jana Švábová ředitelka 

Mgr. Petra Voglová učitelka 

Marie Kargerová asistentka pedagoga 

Světlana Krátká asistentka pedagoga 

Hana Vařeková asistentka pedagoga 

Kamila Osladilová vychovatelka 

Tereza Porplyciová vychovatelka/asistentka pedagoga 

Ludmila Thunová, Dis. vychovatelka 

Bc. Petra Vicencová vedoucí vychovatelka ŠD 

 

Bc. Jan Šváb školník, topič 

Jarmila Volková sekretářka, účetní 

Oldřiška Složilová vedoucí školní jídelny 

Marcela Jungová vedoucí kuchařka 

Monika Křístková pracovnice provozu 

Eva Mihová kuchařka 

Jana Pirklová kuchařka 

Zdeňka Strnadová kuchařka 

Žaneta Zajícová kuchařka 

Jana Houserková uklízečka 

Ludmila Hýblová uklízečka 

Lenka Jandová uklízečka 

3.4 Charakteristika pedagogického sboru ZŠ 

 

Ve školním roce 2020/2021 základní škola zaměstnávala 36 pedagogických pracovníků. Vyučující 

mají pedagogickou i odbornou způsobilost, jedna učitelka si své vzdělání doplňuje dálkovou 

formou studia. Další profesní rozvoj vyučujících probíhá díky školnímu plánu DVPP, který je v 

souladu s potřebami školního vzdělávacího programu, aktuálními prioritami a plně využívá nabídky 

seminářů, školení a konferencí zajišťovaných jak organizacemi a zařízeními napojenými na MŠMT, 

tak dalšími institucemi jako MAS a MAP. Ve škole působí kvalifikovaná výchovná poradkyně, 

metodička prevence rizikového chování, pět asistentek pedagoga, metodička ICT a 2 koordinátoři 

školního vzdělávacího programu. 

3.5 Mateřská škola 303 a 503 

 

Jméno a příjmení Funkce Poznámka 

Bc. Hana Březovská učitelka MŠ 303 

Pavlína Koutná učitelka MŠ 303 

Kateřina Krobotová učitelka MŠ 303 
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Bc. Michaela Málková učitelka MŠ 303 

Bc. Eva Mondeková vedoucí učitelka MŠ 303 

Jana Nedvědická, DiS učitelka MŠ 303 

Alena Bémová uklízečka, pracovnice provozu MŠ 303 

Ilona Kaniová školnice MŠ 303 

Linda Smolichová chůva MŠ 303 

Lenka Stuchlá uklízečka, pracovnice provozu MŠ 303 

 

Jméno a příjmení Funkce Poznámka 

Kristýna Dulavová, DiS. asistentka pedagoga (do 30. 11. 2020) MŠ 503 

Lucie Gieslová vedoucí učitelka MŠ 503 

Kamila Kohl Vénosová chůva MŠ 503 

Miroslava Macíková asistentka pedagoga (od 1. 12. 2020) MŠ 503 

Ivana Majerová učitelka MŠ 503 

Jarmila Mazlová učitelka MŠ 503 

Bc. Pavla Pospíšilová učitelka MŠ 503 

Bc. Hana Pustějovská učitelka MŠ 503 

Zuzana Stejskalová učitelka MŠ 503 

Eva Kechrtová školnice MŠ 503 

Romana Kuběnová uklízečka, pracovnice provozu MŠ 503 

Marie Zatloukalová uklízečka, pracovnice provozu MŠ 503 

 

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

4.1 Zápis do 1. ročníku 

 

Zápis proběhl v době od 12. 4. do 16. 4. 2021 formálně bez přítomnosti dětí 

Počet dětí u zápisu (včetně dětí s odkladem) 55 

Počet odkladů 9 

Počet dětí, které nastoupí na jinou ZŠ 4 

Počet žáků 1. ročníku (od 1. 9. 2021) 46 

Počet tříd 2 

 

Ve školním roce 2020/2021 ukončilo povinnou školní docházku celkem 40 žáků, kteří budou dále 

pokračovat ve studiu na střední škole (viz níže). Dva žáci odchází po absolvování 5. ročníku na 

osmileté gymnázium. 

 

4.2 Přehled škol, na které byli naši absolventi přijati 

 

Název školy Místo Obor Počet žáků 
Gymnázium Šumperk Všeobecně vzdělávací 8 

Gymnázium Jana Blahoslava a SPŠ Přerov Předškolní a mimoškolní pedagogika  1 

Obchodní akademie  Šumperk Obchodní akademie  2 
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Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice Prodavačské práce 1 

SŠ designu a módy Prostějov Design oděvů 1 

SŠ logistiky a chemie Olomouc Aplikovaná chemie 1 

SŠ železniční, technická a služeb Šumperk Elektrikář silnoproud 2 

SŠ železniční, technická a služeb Šumperk Obráběč kovů 1 

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejvodovského Olomouc Sociální činnost 1 

Střední odborná škola Litovel Fotograf 1 

Střední odborná škola Šumperk Cestovní ruch 1 

Střední odborná škola Šumperk Ekologie a životní prostředí 2 

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Zemědělec - farmář 2 

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Sociálně výchovná činnost 5 

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice Elektrikář 1 

Střední zdravotnická škola Šumperk Praktická setra 1 

VOŠ a SPŠ Šumperk Elektrotechnika 1 

VOŠ a SPŠ Šumperk Informační technologie 3 

VOŠ a SPŠ Šumperk Strojírenství 1 

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Autotronik 1 

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Autoelektrikář 1 

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Vyšší policejní škola a Střední 

policejní škola MV 

Holešov Bezpečnostně právní činnost 1 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled za I. a II. pololetí 

 

Ročník 

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 
I. 

pololetí 

II. 

pololetí 

1. 35 35 35 35 0 0 0 0 

2. 34 34 31 31 3 3 0 0 

3. 40 40 36 34 4 6 0 0 

4. 41 41 37 31 4 10 0 0 

5. 52 52 44 44 8 8 0 0 

Celkem 202 202 183 175 19 27 0 0 

Ročník 

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí 
I. 

pololetí 

II. 

pololetí 

6. 37 37 22 21 15 16 0 0 

7. 43 43 9 22 29 19 5 2 

8. 43 43 27 28 15 15 1 0 

9. 40 40 16 21 21 18 3 1 

Celkem 163 163 74 92 80 68 9 3 
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Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků 

 

Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky, v rámci třídních schůzek konaných třikrát ročně (včetně formy online 

prostřednictvím Microsoft Teams) a také díky individuálním konzultacím s jednotlivými 

vyučujícími. Vybrané informace lze získat i z webových stránek školy.   

 

5.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2020/21 bylo na naší škole 49 žáků s uznaným podpůrným opatřením. 

a) počet integrovaných žáků  

▪ mezi žáky s II. stupněm podpůrných opatření (dále jen PO) zařazeno: 37 

▪ mezi žáky s  I. stupněm PO zařazeno: 2 

▪ mezi žáky s III. stupněm PO zařazeno: 10 

Podle individuálně vzdělávacího plánu (IVP) vzdělávání vyučováno: 3 

 

b) individuální vzdělávací plány 

Školský zákon stanoví, že vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje 

za pomoci podpůrných opatření, která jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a 

organizačních opatření. Jde o nezbytné úpravy vzdělávání odpovídající podmínkám žáků. 

Na podkladě Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) jsme pro 3 žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami vytvářeli Individuální vzdělávací plán (dále IVP). 

Žáci s IVP a další děti se speciálními vzdělávacími potřebami (ve spolupráci s PPP Šumperk a SPC 

Šumperk) jsou zahrnuti do okruhu žáků, kteří pro zdárný školní vývoj potřebují speciální přístup. 

Naším cílem bylo respektovat jejich potřeby a zmírňovat či odstraňovat příčiny poruch a přispívat 

ke zdravému osobnostnímu vývoji. Žáci měli možnost navštěvovat hodiny pedagogické intervence 

a  používat speciální učebnice, pracovní listy a další speciální kompenzační pomůcky. 

 

c) další formy vzdělávání 

K sedmi žákům byly v tomto školním roce přiděleny asistentky pedagoga. 

 

5.3 Celostátní testování 

 

V letošním školním roce mělo na jaře proběhnout celostátní „Dobrovolné zjišťování výsledků žáků 

5., 7. a 9. ročníků základních škol“. V důsledku nepříznivé epidemiologické situace a s ní spojené 

dlouhotrvající nepřítomnosti žáků ve škole se v původním termínu nemohlo uskutečnit a bylo 

přesunuto na podzim 2021. 

 

5.4 Školní vzdělávací program 

 

V tomto roce pracovaly všechny třídy 1. a 2. stupně podle školního vzdělávacího programu 

STROM, na jehož tvorbě se podílel celý pedagogický sbor. Průběžně byly zaznamenávány návrhy 

na možné změny a úpravy, které budou zapracovány do ŠVP pro další školní rok.  
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy a informace o výskytu  rizikového chování 

 

 Školní rok 2020/2021 v oblasti prevence rizikového chování výrazně poznamenala distanční 

výuka. Začátkem měsíce října 2020, v době ještě probíhající prezenční výuky, jsme využili besed a 

workshopů z programu Exit tour akreditované společnosti Křesťanská akademie mladých, z.s. 

Doplnili jsme tak preventivní aktivity v sedmých a osmých ročních. V době distanční výuky se 

omezil vliv školy v možnostech předcházení projevů rizikového sociálního chování. Prevence a 

intervence byla možná prostřednictvím zejména  třídních učitelů, ale i  dalších pedagogů během 

synchronní i asynchronní výuky. Online preventivních programů naše základní škola nevyužívala. 

Realizovali jsme online dotazník k distanční výuce, jehož výstupy jsou uloženy u metodičky 

prevence a slouží k potřebám školy (náměty pro zlepšení distanční výuky, zpětná vazba apod.). Po 

znovu otevření škol v květnu 2021 naše základní škola využívala preventivních aktivit v rámci 

Komplexně preventivního programu Šumperk (KPPŠ), i když realizace programu nebyla pro 

aktuální školní rok povinná. Program byl cílen na žáky 4. –9. ročníku a jednalo se o besedy s 

interaktivními prvky realizované organizacemi Pontis, MěÚ Šumperk (OSPOD), Poradna zdraví, 

PPP a SPC Olomouckého kraje, pobočka Šumperk. Z celého programu se nám podařilo realizovat 

většinu těchto aktivit, z důvodu pracovní vytíženosti nebylo možné využít program MěÚ v pátých 

ročnících a PPP Šumperk v šestých ročních. V nižších ročnících se preventivní aktivity uskutečnily 

hlavně na úrovni tříd, kdy zvláště třídní učitelé působili jako koordinátoři při řešení výskytu 

nežádoucího sociálního chování s podporou ze strany výchovné poradkyně a metodičky prevence. 

 Na prvním stupni spatřujeme také velký význam při předcházení negativnímu sociálnímu 

chování v návštěvách ÚEV Mladoňov a SEV Švagrov; programy nepůsobí pouze v rámci 

ekologické osvěty, ale také prověřují kooperaci a vztahy v třídních kolektivech. Jako součást 

preventivního programu chápeme také důležitost spolupráce s rodiči. Bohužel, nedošlo k 

zamýšlenému realizování přednášek a besed pro rodiče, nabízeli jsme však jako škola v době 

distanční výuky odkazy na některé tematicky zajímavé webináře pořádané převážně společností 

MAS Zábřeh.  

 Ve školním roce 2020/2021 navázala škola na cíle preventivních aktivit předchozího 

školního roku, ovšem v době distanční výuky lze předpokládat do budoucna potíže v řadě oblastí 

(např. kyberšikana, problémy s navazováním zdravých sociálních vazeb, dodržováním pracovních 

režimů, zneužívání návykových látek, přibývání závislosti na internetu a sociálních sítích apod.).  

 Také v tomto školním roce byl dodržován a kontrolován ze strany pedagogů zákaz používání 

mobilních telefonů během vyučování. Prohřešky proti tomuto opatření, zakotvené ve školním řádu, 

se dařilo řešit ve většině případů domluvou. Byl však zjevný vliv distanční výuky, kdy žáci, jako 

snad nikdy v minulosti, využívali techniku všeho druhu ke vzdělávání a nejen k němu. Z 

nežádoucího sociálního chování se objevilo neplnění povinností a úkolů povinné distanční výuky, 

ale také nevhodné chování vůči vrstevníkům i pedagogům, což bylo kázeňsky řešeno také udělením 

důtky ředitelky školy. 

 

Cíle do dalšího školního roku 

 V následujícím školním roce bychom rádi pokračovali ve spolupráci s ÚEV Mladoňov tak, 

aby i na druhém stupni měli žáci možnost účastnit se jimi nabízených aktivit. Dále plánujeme 

spolupráci rozšířit o další organizace nad rámec KPPŠ a zúčastníme se programů společnosti 

Podané ruce o.p.s. Rádi bychom využili primárně preventivní program Hra na hraně, kde se jedná o 

prevenci ‚gamblingu‘. Dále bychom rádi realizovali v loňském roce plánované osvětové besedy pro 

rodiče naši žáků, jelikož právě oni nesou odpovědnost za chování a jednání svých dětí. 



 

Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace  11 
 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na akcích DVPP 2020/2021 

 

Název akce Datum Místo Organizátor Cena 

Efektivní učení žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

15.9. Olomouc Descartes 2150 

Neklidné dítě - strategie práce s dětmi s 

ADHD, ADD 

6.10. Olomouc PedF UPOL 1300 

Pedagogická diagnostika dítěte předškolního 

věku 

17. 9.  Olomouc PedF UPOL 1200 

Přehled řešení pro on-line výuku na školách 7.10. webinář MAP ORP Špk zdarma 

Nebojte se on-line výuky angličtiny 20.10. webinář MAS Horní Pomoraví zdarma 

Nástroje učitele pro on-line výuku MS Teams  21.10. webinář MAS Horní Pomoraví zdarma 

Výchova kluků 26.10. webinář MAS Horní Pomoraví zdarma 

Zaniklé obce v regionu a sudetoněmecká 

historie 

11.11. webinář MAS Horní Pomoraví zdarma 

Ředitelská akademie 26.,27.10. webinář MAS Horní Pomoraví zdarma 

Skupinová intervize MAT Distanční výuka 

matematiky na různých platformách 

17.11. webinář NPI Olomouc zdarma 

Práce se vztahy ve třídě 9.12. webinář ZKOLA  275 

Meditace a relaxace u dětí-jak využít ve 

vzdělávacím procesu 

10.12. webinář V lavici s.r.o 275 

Cesta ke zdraví 25.11. webinář MAP Šumperk zdarma 

PREF Conference 2020 26.11. online Kalibro a tým PREF zdarma 

IX. mezinárodní konference k podpoře 

vícejazyčnosti – Výzvy ve výuce cizích jazyků 

v 2020/2021 

26.11. online NPI ČR zdarma 

Příprava přijímacího řízení na střední školy 19.11. webinář KAP Olomouc zdarma 

Nová koncepce dovolené 1. 12. webinář Delego, Praha 1440 

Logopedie na ZŠ 2.12. webinář Metodický portál RVP zdarma 

12 aktivizačních metod na začátek hodiny 8.12. webinář Učitelnice zdarma 

Badatelské projekty pro žáky 9.12. webinář MAS Šumperk zdarma 

Oblastní workshop ICT Úvod do prevence 

kyberšikany 

7.12. webinář NPI Olomouc zdarma 

Oblastní workshop MAT Formativní 

hodnocení v praxi 

14.12. webinář NPI Olomouc zdarma 

Doba distanční výuky a nových výzev pro 

školy a jejich zřizovatele. Co se změnilo a co 

se změní? 

11.12. webinář SMS služby Praha zdarma 

Meditace a relaxace u dětí 11.12. webinář V Lavici s.r.o. Praha 275,- 
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Rozvoj sluchové a zrakové percepce u dětí v 

MŠ 

16.12. webinář V Lavici s.r.o. Praha 275,- 

Jak na smysluplné učení 12.1. webinář MAP Šumperk zdarma 

Výchova dívek 26.1. webinář MAS Šumperk zdarma 

Pohraniční opevnění v regionu 3.2. webinář MAS Šumperk zdarma 

Setkávárna pro mateřinky 16.2. webinář MAS Šumperk zdarma 

Metody rozvoje finanční gramotnosti na 

1.stupni 

17.2. webinář MAS Šumperk zdarma 

Oblastní workshop CJL Jednotná přijímací 

zkouška 

23.2. webinář NPI ČR zdarma 

Hrajeme si v matematice (nejen) na 1.stupni 24.2. webinář Descartes 850,- 

Jan na synchronní e-learning – Tipy pro 

výuku českého jazyka a literatury 

25.2. webinář NPI ČR zdarma 

Školní zralost – jak připravit předškoláka do 

1. třídy 

1.3. webinář MAS Šumperk zdarma 

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro 

žáky 

2.3. webinář NPI ČR zdarma 

Oblastní workshop CJL 4.3. webinář NPI zdarma 

S asistenty k lepší škole 7.3. online 

kurz 

Člověk v tísni zdarma 

Podpora autoevaluace základní školy s 

využitím systému InspIS ŠVP 

10.3. webinář NPI ČR zdarma 

Čtenářská pregramotnost a gramotnost u 

předškolních dětí a dětí mladšího věku 

17.3. webinář MAP II zdarma 

Koncepce přístupu k BOZ dětí a žáků ve 

školách 

18.3. webinář SSŠ Brno 800,- 

Bezpečně v kyber! – Základní verze 19.3. online 

kurz 

NÚKIB zdarma 

Zajímavá místa a příběhy z regionu 24.3. webinář MAS Šumperk zdarma 

Praktické využití podpůrných opatření u 

žáků s PAS v běžných třídách 

24.3. webinář Metodický portál RVP zdarma 

Hudba do škol – projekt České filharmonie 25.3. webinář Regionální centrum OL zdarma 

Hospitace jako součást hodnocení a 

sebehodnocení pedagogických pracovníků 

24.3. a 

26.3. 

webinář Edupraxe s.r.o 990,- 

Práce učitele s nestandardním typem žáků 30.3. webinář Vzdělávací agentura 

Mgr. J. Blechová 

1100,- 

Bezpečně v kyber! - Rozšířená verze 30.3. online 

kurz 

NÚKIB zdarma 

Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní 

škole I. 

31.3 online 

kurz 

Edupraxe s.r.o 550,- 

Logopedická chvilka v MŠ 1.4. webinář MAS Šumperk zdarma 
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Kvalita školy z pohledu ČŠI 6.4. webinář MAS/ČŠI zdarma 

Kyberšikana – Nebezpečné komunikační jevy 

související s používáním ICT pro rodiče 

15.04. webinář MAPII zdarma 

Anglická gramatika (efektivně a snadno) 9. a 16.4. webinář MAPII zdarma 

Začít spolu 16. 4. webinář MAPII zdarma 

Změny RVP v informatice - Oblastní kabinet 

ICT 

19.4. webinář NPI ČR zdarma 

Současná literatura pro děti ve věku 1.stupně 

ZŠ 

19.4. webinář NPI ČR zdarma 

Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. 

stupni ZŠ 

20.4. Olomouc UPOL 700,- 

Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní 

škole II. 

26.4. webinář Edupraxe s.r.o, Brno 550,- 

Nadchněte děti pro tvoření 26.4. webinář Radka Rubešová zdarma 

Zajímavá místa a příběhy z regionu II. 28.4. webinář MAS Šumperk zdarma 

Jak na nový RVP ZV ve škole pro ředitele 29.4. webinář NPI ČR zdarma 

Efektivní práce s pravidly 3.5. webinář PPP Šumperk zdarma 

Změny v pedagogické intervenci 4.5. webinář MAPII zdarma 

Ředitelská akademie zaměřená na MŠ 6. a 7. 5. webinář MAPII zdarma 

Konference pro učitele 1.st.  19.4.-9.5. webinář Fraus 903,- 

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku 2. 

stupně Z 

10.5. webinář NPI ČR zdarma 

Vykročte do 1. ročníku s Taktik 12.5. webinář Vydavatelství Taktik Int zdarma 

S asistenty k lepší škole: Jak podporovat 

úspěšnost dítěte ve vzdělávání 

20.5. online 

kurz 

Člověk v tísni, o.p.s. zdarma 

Psychohygiena a zvládání zátěžových situací 25.5. webinář NPI ČR zdarma 

Aby čtení nebolelo 27.5. webinář MAPII zdarma 

Aby počítání nebolelo 27.5., 2.6. webinář MAPII zdarma 

Robotika s LEGO Mindstorms 2.6. webinář NPI ČR zdarma 

Archivace – Úvod do problematiky spisové 

služby 

3.6. webinář MAPII zdarma 

HV 55 Za málo peněz hodně muziky 3.6. Olomouc Descartes 1950,- 

Základy algoritmizace a programování 9.6. webinář NPI ČR zdarma 

Práce s daty, základy informatiky 26.5. webinář NPI ČR zdarma 

Aby psaní nebolelo 13.6. webinář MAPII zdarma 

Ochutnávka selského rozumu 24.06. webinář MAPII zdarma 

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ 14.7. webinář SYPO zdarma 

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči 14.7. webinář SYPO zdarma 

Poznámka: většiny webinářů se zúčastnilo více pedagožek a pedagogů. 
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8 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Kroužky ve školním roce 2020/2021 

 
Kroužky

Taneční a aerobikové hrátky 1. - 5. tř Petra Vicencová

Taneční a aerobikové hrátky 1. - 5. tř. Petra Vicencová

Logopedie 1. tř. Mgr. Dita Podhajská
Pohybové a sportovní aktivity 2. tř. Mgr. Jan Rýznar

Anglický klub 3. tř. Mgr. Lenka Suchá

Tvořítko 2. - 3. tř. Marie Kargerová

Vaření s Hankou 2. - 3. tř. Hana Vařeková

Vaření s Hankou 2. - 3. tř. Hana Vařeková

Vaření s Hankou 4. - 5. tř. Hana Vařeková

Vaření s Hankou 4. - 5. tř. Hana Vařeková

Pohybové a sportovní aktivity 5. tř. Mgr. Radka Přemyslovská

Šachový kroužek
(2. - 5.r.) 

začátečníci
Mgr. Slavomír Kočí

Šachový kroužek pokročilí Mgr. Slavomír Kočí

Hravá čeština 6. tř. Bc. Anika Vykonalová

Angličtina s úsměvem 6. -7. tř. Mgr. Jana Švábová

Přírodovědné soutěže 7. - 9.tř Mgr. Lenka Dokoupilová

Fun-with- english 1. tř. Jana Tacticos

Fun-with- english 2. tř. Jana Tacticos

Nepovinný předmět

Náboženství 1. stupeň p. Sekanina

Náboženství 6. tř. Mgr. Petra Kočí

Pedagogická intervence 5.A Mgr. Dita Podhajská

Pedagogická intervence 3.-4.roč., 5.B Mgr. Dita Podhajská

Pedagogická intervence 6.-7. tř Mgr. Gabriela Jurčová

Pedagogická intervence 8.-9. tř Mgr. Gabriela Jurčová  
 

Nabídka aktivit pro žáky byla široká. Bohužel, z důvodů špatné epidemiologické situace a uzavření 

škol většina z nich nemohla být realizována. 
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8.2 Škola a veřejnost 

 

➢ Plánovali jsme spoustu zajímavých akcí, avšak uzavření škol a následná zásadní hygienická 

opatření a omezení nám znemožnily je realizovat. 

➢ V měsíci lednu probíhala v budově ZŠ Tříkrálová sbírka. Dárci měli možnost přispět do 

pokladničky v kanceláři školy. 

➢ V době letních prázdnin škola spolupracovala s ÚEV Mladoňov v rámci projektu MŠMT Letní 

kempy 2021. Připravili jsme pro naše žákyně a žáky dva týdny plné výuky českého jazyka, 

matematiky, angličtiny a průřezově dalších předmětů, to vše doplněné sportovními činnostmi, 

hrami, výtvarnými aktivitami a procházkami v přírodě. Pro zúčastněné děti byl zdarma jak 

program, tak celodenní strava. 

➢ O  dění ve škole je veřejnost pravidelně informována i prostřednictvím článků v Malínských 

novinách. 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve dnech 22. – 23. 3. 2021 tematická inspekce online formou. 

Byla zaměřena na získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období 

distančního vzdělávání žáků s ohledem na opatření související s pandemií covid-19. Tým třech 

školních inspektorů se zúčastnil jimi vybraných vyučovacích hodin uskutečněných asynchronní 

formou prostřednictvím Microsoft Teams – 6 hodin na 1. stupni a 10 hodin na 2. stupni.  

Škola neobdržela souhrnnou zprávu, neboť informace a poznatky, které ČŠI získala budou 

promítnuty do podzimní celostátní zprávy.  

Ze závěrečného pohovoru s hlavním inspektorem vyplynulo kladné hodnocení používání jedné 

platformy pro distanční výuku (EduPage) s doplněním Microsoft Teams aplikace pro synchronní 

výuku, rozdělování žáků do menších skupin. Počty hodin na obou stupních nebyly komentovány, 

jen zaznamenány do inspekčního dotazníku, který vyplňoval hlavní inspektor. ČŠI upozornila na 

důležitost práce s dětmi s SVP, uvítala přítomnost asistentek v hodinách a jako při prezenční výuce 

zdůraznila nutnost spolupráce učitel/ka-asistentka-žák/rodič.   

ČŠI ocenila technickou i psychickou podporu, které se vyučujícím z jejich pohledu dostává ze 

strany vedení školy a rovněž setkávání vyučujících přes Teams, jež jsou významná pro předávání 

zkušeností, nápadů a jiných informací využitelných zejména při pedagogické práci. Taktéž 

vyzdvihla způsoby komunikace s rodiči a jejich informování a další podpory (použití EduPage, 

osobní setkávání, www) ze strany školy, včetně třídních schůzek formou videokonferencí. 

 

10 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 
 

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2020 byly předány obci Nový Malín. Rada obce na svém 34. 

zasedání dne 26. 2. 2021 schválila účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku  příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Nový Malín. Účetní závěrka je uložena v kanceláři školy a na obecním úřadě. 
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11 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 

11.1 Projekt Nový Malín Šablony 2 

V květnu 2018 škola podala žádost o podporu v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, výzva č. 02 18 063 pro Šablony II. Žádosti bylo ze strany MŠMT vyhověno. Účast 

v projektu byla také schválena zřizovatelem.  

Realizace začala 1. 9. 2018 a předpokládané ukončení bylo 31. 8. 2020. Vzhledem k uzavření škol 

od března 2020 škola zažádala o prodloužení realizace projektu a bylo jí vyhověno. Termín 

ukončení byl nově stanoven na 30. 11. 2020. Tímto projektem byl mimo jiné financován školní 

asistent MŠ, školní asistent ZŠ a ŠD, kluby pro žáky ZŠ ( komunikace v cizím jazyce, badatelský 

klub, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem), projektové dny, DVVP, nákup 

pomůcek a další. 

11.2 Projekt Nový Malín Šablony 3 

V prosinci 2020 škola využila Výzvy č. 02 20 080 Šablony III a zažádala o poskytnutí dotace 

(Evropský sociální fond a státní rozpočet) na realizaci výstupů aktivit projektu Nový Malín Šablony 

3. Žádosti bylo vyhověno, účast schválena zřizovatelem a od 1. 2. 2021 škola dotaci čerpá na 

financování následujících aktivit: chůva v MŠ, školní speciální pedagog a kariérový poradce v ZŠ, 

doučování žáků, realizace klubů, tematických setkávání s rodiči, projektové dny ve výuce v MŠ i 

ZŠ a sdílení zkušeností pedagogů. Ukončení projektu je stanoveno na 31. 1. 2023. 

11.3 Projekt Ovoce do škol 

Od roku 2014 je naše škola zapojena do celostátního projektu s názvem Ovoce do škol. Jeho cílem 

je u dětí zvýšit spotřebu zdravého ovoce a zeleniny, naučit vytvářet si správné stravovací návyky a 

tím se pokusit zabránit vzniku nadváhy vedoucí až k obezitě. Zdarma tyto potraviny dostávají 

většinou dvakrát v měsíci všichni žáci I. i II. stupně. Škola dlouhodobě spolupracuje s firmou MK 

Fruit, s.r.o. 

 

12 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

12.1 Školská rada  

Školská rada je zřízena na základě ustanovení §167, 168 zákona č. 561/2004 Sb. a pracuje v 

souladu s ním. Její funkční období je tříleté, ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily volby do 

ŠR. O zástupcích pedagogických pracovníků školy rozhodly hlasy 25 vyučujících. Zástupci z řad 

zákonných zástupců byli zvoleni za účasti 255 zákonných zástupců. Zástupce za zřizovatele byli 

jmenováni obcí Nový Malín. Funkční období skončí v listopadu 2021. 

 

12.2 Rada rodičů 

Se školou již řadu let velmi úzce spolupracuje Rada rodičů, tvořená zástupci rodičů žáků 

jednotlivých tříd. Rada rodičů se podílí na pořádání školních akcí jako je „Dýňování“, Vánoční 

jarmark, školní ples, a další. Ze svého fondu významně přispívá na dopravu žáků, lyžařské a 

cyklistické kurzy, na knihy pro nejlepší žáky. Rovněž pořizuje ceny na různé sportovní a 

vědomostní soutěže, hradí startovné na sportovních akcích, pořizuje učební pomůcky.  
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12.3 Škola dále spolupracuje s níže uvedenými organizacemi a institucemi 

 

• Obec Nový Malín 

• MěÚ Šumperk, Odbor školství, kultury a vnějších vztahů a Odbor sociálních věcí, oddělení 

sociálně-právní ochrany a prevence 

• Pedagogicko-psychologická poradna Šumperk 

• Speciální pedagogické centrum Šumperk 

• PONTIS Šumperk 

• Ústav ekologické výchovy Mladoňov 

• Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris 

Šumperk 

• Plavecká škola - Šumperské sportovní areály s.r.o. 

• Knihárna Nový Malín 

• Knihovna Šumperk 

• Hasičský záchranný sbor Šumperk 

• Sbor dobrovolných hasičů Nový Malín 

• Spolek chovatelů Nový Malín 

• Střední zdravotnická škola Šumperk 

• VOŠ a SPŠ Šumperk 

• MAS Šumperský venkov, z. s. 
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Přílohy 

12.4 Účast v soutěžích a úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021 

 

Název Ročník/Kategorie Úspěch 

Matematický klokan 

Cvrček  10.- 14. místo v krajském kole  

Klokánek  88.-97. místo v krajském kole 

Celková účast žáků školního kola         55 

Biologická olympiáda 

 

8. – 9. 14. místo v krajském kole 

Celková účast žáků školního kola          4 

Logická olympiáda 6. ročník 26. – 27. místo v krajském kole 

 

Poznámka: ve školním roce 2020/2021 byla naplánována celá řada dalších soutěží, v nichž naše 

žákyně a žáci mohli výrazně uspět. Bohužel ale byly zrušeny, stejně jako většina postupových kol 

výše zmíněných soutěží. Ty proběhly online formou, což značně ovlivnilo jak průběh, tak účast. 

 

12.5 Další školní i mimoškolní akce 

 

Měsíc Název akce Organizace Účast žáků 

zá
ří

 

Výstava v areálu chovatelů Vařeková H., třídní 1. stupeň 

Škola v přírodě - Švagrov  třídní učitelky 3. ročník 

Dvoudenní výlet do jesenických hor  třídní učitelky 5. ročník 

Podzimní procházka na Rabštejn třídní učitelé 4. a 5. ročník 

Podzim volá (ÚEV) třídní učitelé 4. ročník, I.B 

Výlet školní družiny na Bouzov Vicencová P. děti ŠD 

ří
je

n
 Přežití v lese (ÚEV) Přemyslovská R. V.A 

Exittour – workshopy a semináře Jurčová G. 7. a 8. ročník 

p
ro

si
n

ec
 Mikulášská nadílka v družině Vicencová P. děti ŠD 

b
ře

ze
n

 Matematický klokan online formou Dokoupilová L. zájemci z celé ZŠ 

k
vě

te
n

 Mediální výchova Jurčová G. IV.A 

če
rv

en
 

Dětský den v družině vychovatelky děti ŠD 

Program o 2. světové válce (ÚEV) třídní učitelky 5. ročník 

Škola v přírodě – Švagrov třídní učitelé 2. ročník 

Dopravní hřiště v Uničově třídní učitelé 4. ročník 

Celoškolní sběr papíru Dokoupilová L., Šváb J. všichni žáci 

Dvoudenní výlet na Černý Potok třídní učitelky 5. ročník 
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Rizikové sexuální chování – přednáška Jurčová G. 9. ročník 

Pěší výlet do Šumperka třídní učitelky VI.A a VIII.B 

Kyberšikana - přednáška Jurčová G. 6. ročník 

Mám patnáct - přednáška Jurčová G. 8. ročník 

Výlet na Rabštejn vychovatelky děti ŠD 

„Vánoční“ vybíjená Jílek D. 2. stupeň 

Kouření (vznik závislosti) - přednáška Jurčová G. V.B 

Výlet do Olomouce třídní učitelky VI.B a VIII.A 

Výlet na Černý Potok třídní učitelky 3. ročník 

Poruchy příjmu potravy - přednáška Jurčová G. 7. ročník 

Dvoudenní výlet do Mladoňova třídní učitelky 9. ročník 

Návštěva kina OKO Podhajská D. 1. stupeň 

Výstava v areálu chovatelů Vařeková H. 1. stupeň 

Výstava Návraty volyňských Čechů Švábová J. 5. – 9. ročník 

Uvádíme pouze uskutečněné akce. Od 14. 10. 2020 byl mimořádným opatřením MZ ČR zakázán 

vstup žákům do školy. Výuka přešla z prezenční na distanční a posléze byly nadstandartní aktivity 

během školního roku značně omezovány. 

 

 

12.6 Školní rok v družině 

 

Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a svou činností navazuje na 

ŠVP základní školy Nový Malín. Výchovně vzdělávací činnost je zpracována do ročního 

tematického plánu, do plánu akcí organizovaných v rámci celé školní družiny a jednotlivá oddělení 

mají vytvořeny měsíční plány. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo do školní družiny zapsáno 115 dětí 1. – 5. ročníku. V jednotlivých 

odděleních se děti rozvíjely v oblasti zájmové, rekreační, výchovné a vzdělávací. Při činnostech 

byly splněny konkrétní cíle zájmového vzdělávání, které jsou vytyčeny v ŠVP školní družiny Nový 

Malín. Při ŠD pracoval zájmový kroužek: „Taneční a aerobikové hrátky“ pod vedením Bc. Petry 

Vicencové. Děti ŠD dále měly možnost navštěvovat zájmové kroužky, které byly vedeny učitely 

základní školy Nový Malín. 

Stejně jako škola i ŠD měla naplánováno uspořádat řadu akcí a projektů, které však byly z důvodu 

nouzových opatření MZ zrušeny a přesunuty na další rok. Uskutečnit se mohl pouze výlet na 

večerní kostýmovou prohlídku hradu Bouzov. Zúčastnilo se 46 dětí. Pokud to nouzový stav dovolil, 

mohly děti se ŠD navštěvovat knihovnu v Novém Malíně, kde si pravidelně půjčovaly knihy. Jen 

v rámci svého oddělení mohlo být uskutečněno Čertování, Vánoční besídka, projekt Sněhové 

hrátky, Pexesiáda,  Děti, pozor červená,  Vyrábění pro maminky; pro celou družinu pak „Den dětí na 

zahradě“. Na konci školního roku se děti (44 dětí) mohly zúčastnit výletu na Rabštejn – „Putování 

přírodou s myslivcem“.  

Svou činnost ve školní družině a zajímavé nápady vychovatelky prezentovaly v 

celostátním časopise: „Speciál pro školní družiny“. 
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12.7 Školní rok v mateřských školách 

 

MŠ 303 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo do mateřské školy zapsáno 75 dětí. Kvůli dodržování všech 

mimořádných a hygienických opatření byl školní rok velmi omezený a chudý na mimoškolní 

aktivity. Bohužel, ve druhém pololetí musela být mateřská škola opět uzavřena z důvodu stále se 

šířící pandemie covid-19 a to od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021. Od 12. 4. 2021 byla mateřská škola 

otevřena pouze pro povinně vzdělávané předškolní děti a OŠD a děti rodičů IZS – pedagogové, 

zdravotníci, hasiči, záchranáři, pracovníci sociálních služeb. Od 10. 5. 2021 pak byla mateřská 

škola opět otevřena pro všechny děti. Děti i zaměstnanci byli 2x týdně testováni a všichni museli 

dodržovat přísná hygienická pravidla. 

I přes neblahou situaci se podařilo realizovat některé činnosti jako zářijové divadelní představení, 

Mikulášskou nadílku (návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve všech třídách s rozdáním mikulášských 

balíčků), únorový maškarní karneval – Skotačení s Verčou. V červnu jsme na zahradě oslavili 

MDD, pasovali předškoláky, nocovali jsme v MŠ, aspoň krátce navštívili základní školu a pobavili 

se i poučili na výstavě malínských chovatelů. 

 

MŠ 503 

 

Ve školním roce 2020/21 se v MŠ 503 vzdělávalo 67. Vzhledem k omezenému režimu díky šíření 

nemoci covid-19 se děti zúčastnily méně kulturních, vzdělávacích i tvořivých akcí v MŠ i mimo ni. 

Za všechny jmenujme Mikulášskou nadílku, maškarní karneval v MŠ, divadelní představení v MŠ, 

ukázku dravých ptáků, výlet předškoláků na dopravní hřiště v Mohelnici, návštěvu 1. třídy ZŠ a 

slavnostní Pasování předškoláků za účasti rodičů dle nastavených opatření MŠMT. Bohužel, také na 

spoustu naplánovaných akcí díky pandemii a uzavření mateřské školy již nedošlo. 

 

V obou MŠ probíhalo vzdělávání dle školního vzdělávacího programu „Dobře, že je nás víc…“, 

který se zaměřuje na rozvoj dítěte ve všech oblastech s přihlédnutím k individuálním potřebám 

dítěte a jednotlivým věkovým skupinám. Mateřská škola nabízí rodičům partnerství a doplňuje 

rodinnou výchovu. Rodiče mají možnost aktivně se zapojit do vzdělávání a spolupracovat na tvorbě 

ŠVP. 
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12.8 Organizace školního roku 2020/2021 

 
Začátek školního roku  úterý 1. 9. 2020 

Podzimní prázdniny  pondělí 26. 10. – pátek 30. 10. (včetně státního svátku 28. 10. 2020) *) 

Vánoční prázdniny   pondělí 21. 12. 2020 – neděle 3. 1. 2021 **) 

Pololetní prázdniny  pátek 29. 1. 2021 

Jarní prázdniny   pondělí 8. 2. – neděle 14. 2. 2021 

Velikonoční prázdniny  čtvrtek 1. 4. – pondělí 5. 4. (státní svátek) 2021 

Hlavní prázdniny   čtvrtek 1. 7. – úterý 31. 8. 2021 

 

*) Aktualizováno dne 9. 10. dle nařízení Vlády ČR. 

**) Aktualizováno dne 14. 12. dle nařízení Vlády ČR. 

 

Třídní schůzky 

13. 11. 2019 (16.00 – 17.30)     třídní schůzky přes Teams 

19. 1. , 20. a 21. 1. 2021 (16.30 – 17.30)   třídní schůzky přes Teams 

28. 4. 2021 (16.00 – 17.30) 1. stupeň  třídní schůzky přes Teams  

29. 4. 2021 (16.00 – 17.30) 2. stupeň  třídní schůzky přes Teams  

 

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil od 12. do 23. 4. formálně odevzdáním žádostí o 

přijetí do kanceláře ZŠ. 
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12.9 Fotografie ze života školy 

     

  
Obr. 1 Škola v přírodě - Švagrov     Obr. 2 Sběr – přines, co uneseš 😊 

 

     

 
 Obr. 3 Exittour 
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Obr. 4 Projektové dny o České republice 

  

 
 Obr. 5 Mikulášská besídka v družině 
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 Obr. 6 Před Vánocemi 

 

 

   
 

Obr. 7 Tříkrálová sbírka ve škole   Obr. 8 Asynchronní výuka přes Microsoft Teams 
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Obr. 9  Předávání slabikářů I.A 

 

 
 

 Obr. 10 Předávání slabikářů I.B 
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Obr. 11 Samotestování v tělocvičně 

 

      
 Obr. 12 Projektový den Titanik v II.A 
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Obr. 13 Projektový den Titanik v II.B     

 

 

 Obr. 14 Výlet s družinou 
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Obr. 15 Na výstavě na obecním úřadě    

 
 

 Obr. 16 Vánoční vybíjená o dort ředitelky školy (uskutečněno 24. června 😊)   
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Obr. 17 IX.A se loučí      

 

 
       

 Obr. 18 IX.B také 
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Obr. 19 Na konci školního roku 

 

 
 

 

Na tvorbě Výroční zprávy se podíleli: 

Mgr. Jana Švábová, Mgr. Marcela Budinová, Mgr. Lenka Dokoupilová, Mgr. Gabriela Jurčová, 

Lucie Gieslová, Bc. Eva Mondeková, Bc. Petra Vicencová a svou celoroční prací přispěli všichni 

zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy v Novém Malíně. Díky. 

 

 

Mgr. Jana Švábová 

    ředitelka školy       V Novém Malíně, 30. 9. 2021 
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