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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 
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 (nově zvolena 15. 11. 2021): 

Mgr. Slavomír Kočí – předseda, Mgr. Radka Přemyslovská  

(zástupci pedagogických pracovníků školy) 

Hana Hašová, Barbora Struhárová   (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 2021/2022 navštěvovalo školu 374 

žáků (včetně 5 ukrajinských dětí od dubna 2022), pracovalo zde 34 pedagogických zaměstnanců a 

v provozu byla čtyři oddělení školní družiny. Průměrná naplněnost tříd byla 20,77 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 1. 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 2. 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 konec léta 2022. V nových prostorách bude probíhat zejména výuka jazyků, 

informatiky, praktických činností, přírodovědných předmětů 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.   
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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. Marcela Budinová (zástupkyně pro 2. stupeň) 

     Ing. Dana Schnaubeltová (zástupkyně pro 1. stupeň) 

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 11 11  

učitelé/učitelky II. stupně 15 13,82 

vychovatelky 4 3,5 

asistentky pedagoga ZŠ 5 3,5 

nepedagogičtí pracovníci ZŠ 14  13,275 

učitelky MŠ 12 12 

asistentky pedagoga MŠ 1 0,75 

nepedagogičtí pracovníci MŠ 8 6,55 

zaměstnanci celkem 70 64,395 

3.3  Základní škola 

 

Jméno a přímení Funkce Třídnictví 

Mgr. Dita Podhajská učitelka I.A 

PhDr. Alena Hudosová učitelka I.B 

Mgr. Jana Polášková učitelka II.A 

Mgr. Dagmar Frnková  učitelka II.B 

Mgr. Hana Ptáčková učitelka III.A 

Mgr. Jan Rýznar učitel III.B 

Mgr. Radka Přemyslovská učitelka IV.A 

Mgr. Ludmila Machalová učitelka IV.B 

Mgr. Marek Zapadlo učitel V.A 

Mgr. Bohumil Procházka učitel V.B 

Mgr. Petra Voglová  VI.A 

Mgr. Ludmila Reová učitelka VI.B 

Ing. Dana Schnaubeltová učitelka, metodička ICT VII.A 

Mgr. Gabriela Jurčová učitelka, metodička prevence VII.B 

Mgr. Dana Meixnerová učitelka VIII.A 

Mgr. Slavomír Kočí učitel VIII.B 

Mgr. Pavlína Říhovská učitelka IX.A 

Mgr. Dagmar Kolínková učitelka IX.B 
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Mgr. Marcela Budinová zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, učitelka 

Mgr. Lucie Chudějová učitelka 

Bc. David Jílek učitel 

Mgr. Anna Pavlúsová učitelka 

Mgr. Lenka Suchá učitelka 

Mgr. Jana Švábová ředitelka 

Marie Kargerová asistentka pedagoga 

Světlana Krátká asistentka pedagoga 

Mgr. Zuzana Kulštrunková 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 2021/202 základní škola zaměstnávala 34 pedagogických pracovníků. Všichni 

vyučující mají pedagogickou i odbornou způsobilost. 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. 

3.5 Mateřská škola 303 a 503 

 

Jméno a příjmení Funkce Poznámka 

Bc. Hana Březovská učitelka MŠ 303 

Pavlína Koutná učitelka MŠ 303 

Bc. Michaela Málková učitelka MŠ 303 

Bc. Eva Mondeková vedoucí učitelka MŠ 303 

Jana Nedvědická, DiS učitelka MŠ 303 
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Barbora Schmidtová 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 

Lucie Gieslová vedoucí učitelka MŠ 503 

Kamila Kohl Vénosová chůva MŠ 503 

Miroslava Macíková asistentka pedagoga 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 7. 4. 2022 

Počet dětí u zápisu (včetně dětí s odkladem) 45 

Počet odkladů 9 

Počet dětí, které nastoupí na jinou ZŠ 2 

Počet žáků 1. ročníku (od 1. 9. 2022) 33 

Počet tříd 2 

 

Ve školním roce 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku celkem 43 žáků (včetně jednoho po 

7. ročníku), kteří budou dále pokračovat ve studiu na střední škole (viz níže). Pět žáků odešlo 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 6 

Gymnázium a Letecké technické 

lyceum 

Moravská 

Třebová 

Technické lyceum 1 

Obchodní akademie  Šumperk Ekonomické lyceum 4 

Obchodní akademie  Šumperk Obchodní akademie  3 

Střední odborná škola Šumperk Ekologie a životní prostředí 1 

Střední odborná škola Šumperk Agropodnikání 1 

Střední odborná škola obchodu a 

služeb 

Olomouc Kuchař, číšník 1 
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Střední odborná škola podnikání a 

obchodu, spol. s r.o. 

Praha Mezinárodní obchod 1 

Střední škola ekonomická se 

sportovním zaměřením, s.r.o. 

Praha Ekonomika a podnikání 1 

Střední škola řemesel Šumperk Obchodník 1 

Střední škola řemesel Šumperk Obráběč kovů 1 

Střední škola řemesel Šumperk Elektrikář silnoproud 2 

Střední škola řemesel Šumperk Stavebnictví 1 

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Opravářské práce 1 

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Sociálně výchovná činnost 1 

Střední zdravotnická škola Šumperk Praktická setra 3 

Střední škola zemědělská Přerov Zemědělec farmář 1 

VOŠ a SPŠ Šumperk Elektrotechnika 4 

VOŠ a SPŠ Šumperk Grafický design 1 

VOŠ a SPŠ Šumperk Informační technologie 2 

VOŠ a SPŠ Šumperk Průmyslový design 2 

VOŠ a SPŠ Šumperk Strojírenství 2 

VOŠ a SPŠ Šumperk Technické lyceum 2 

 

4.3 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Cílem našeho ŠVP s názvem STROM je podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a ke schopnosti řešit problémy. K tomu neodmyslitelně patří také všestranná, účinná a 

otevřená komunikace. Naší snahou je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a 

úspěchy vlastní i druhých. Připravujeme je k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva, ale také plnili své povinnosti. Vedeme je k rozvíjení 

vnímavosti a citlivých vztahů k lidem, prostředí i přírodě. Pomáháme jim poznávat a rozvíjet vlastní 

schopnosti v souladu s jejich reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme čelili řadě vnějších problémů – pandemii Covid-19 a s ní 

spojených omezení, příchodu ukrajinských žáků v důsledku agrese Ruské federace na jejich 

domovskou zemi. Přesto se nám dařilo obecné cíle naplňovat. Vše záviselo na spolupráci 

žák/vyučující/zákonný zástupce. Ve většině případů tato spolupráce fungovala dobře. Pochopitelně 

se našly výjimky způsobené nechtěním ze strany ať už žáka, nebo jeho zákonného zástupce, který 

mu nedokázal vytvořit vhodné podmínky ke vzdělávání. 

Snahou všech zaměstnanců školy bylo vytvořit tvůrčí prostředí a příjemné klima tak, abychom žáků 

usnadnili jejich nelehkou cestu za vzděláváním. 

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. 46 47 46 47 0 0 0 0 

2. 36 38 35 37 1 1 0 0 
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3. 33 34 31 28 2 6 0 0 

4. 39 40 33 32 6 8 0 0 

5. 41 41 28 28 13 13 0 0 

Celkem 195 200 173 172 22 28 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. 50 50 27 26 23 24 0 0 

7. 38 38 7 13 29 24 2 1 

8. 42 43 18 18 22 25 2 0 

9. 43 43 26 26 16 17 1 0 

Celkem         

 

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 v případě nutnosti) 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 2021/2 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: 39 

▪ mezi žáky s  I. stupněm PO zařazeno: 1 

▪ mezi žáky s III. stupněm PO zařazeno: 9 

Podle individuálně vzdělávacího plánu (IVP) vzdělávání vyučováno: 2 

 

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 2 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. 
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5.3 Celostátní testování 

V tomto školním roce se škola zapojila do akce ČŠI s názvem Zjišťování výsledků vzdělávání 

podzim 2021, které bylo dobrovolné. K účasti jsme přistoupili proto, abychom získali představu o 

stavu znalostí našich žáků, které mohly být ovlivněny tzv. covidovým obdobím. Testováni byli žáci 

2. stupně (5. až 9. ročník) a to v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. Elektronické 

zjišťování probíhalo od 19. října do 15. listopadu 2021.  

 

Naše škola byla poté na jaře 2022 zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno Výběrové 

zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování 

InspIS SET. Týkalo se žáků 5. ročníku a probíhalo ve dnech 11. 5. – 27. 5. 2022. Žáci vyplňovali 

test z českého jazyka, matematiky a test dovedností usnadňující učení. Cílem bylo poskytnout 

informaci o tom, nakolik je jednotlivý žák schopen plnit požadavky zahrnuté v testu. Nejednalo se o 

porovnání školy s ostatními. Výsledky, které obdrželi vyučující dotčených předmětů slouží k tomu, 

aby bylo možné se žáky individuálně pracovat na vylepšení jejich znalostí. 

 

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. Postupně se 

začala připravovat změna ŠVP (především předmět Informatika) vzhledem k novému RVP. 

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

 

Naše základní škola využívala i v letošním školním roce program preventivních aktivit v rámci 

Komplexně preventivního programu Šumperk (KPPŠ). Program byl cílen na žáky 4. – 9. ročníku a 

jednalo se o besedy s interaktivními prvky realizované organizacemi Pontis, Poradna zdraví, PPP a 

SPC Olomouckého kraje, pobočka Šumperk. Tento balíček preventivních aktivit se nepodařilo 

využít celý z důvodů pracovního vytížení pracoviště OSPOD MěÚ Šumperk. V nižších ročních se 

preventivní aktivity realizovaly 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 i druhém stupni spatřujeme také velký význam při 

předcházení negativnímu sociálnímu chování v návštěvách ÚEV Mladoňov, programy nepůsobí jen 

v rámci ekologické osvěty, ale také prověřují kooperaci a vztahy v třídních kolektivech. Některé 

třídní kolektivy druhého stupně si podobné programy vyzkoušely při dvoudenních pobytech na 

Dětském táboře Černý Potok. 

V tomto školním roce se podařilo uskutečnit oba sportovní kurzy. Lyžařský kurz absolvovali 

přihlášení žáci prvního i druhého stupně. Cyklistického kurzu se zúčastnili žáci devátých ročníků.  

Letošní školní rok jsme také v rámci prevence rizikového chování (užívání omamných látek, 

nástrahy online prostoru) spolupracovali s Policií ČR. Na prvním stupni jsme realizovali edukační 

besedu o bezpečnosti silničního provozu. Současně celý školní rok ve školní družině probíhal 

program s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“, který preventivně působí na ty nejmladší v 

oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

V rámci hodin Výchovy ke zdraví se žáci 6. a 8.ročníku seznámili prostřednictvím studentek SZŠ 
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Šumperk se základy první pomoci a prevencí před úrazy. 

Jako součást preventivního programu chápeme také důležitost spolupráce s rodiči.  Uskutečnili jsme 

osvětové přednášky zaměřené na nové trendy ve vzdělávání ve spolupráci s Mgr. Petrem Halamou, 

Mgr. Jolanou Keprtovou a PaedDr. Zdenou Janhubovou.  Těchto besed se dle zájmu také účastnili 

pedagogové.  

I pedagogům na naší škole je z pohledu prevence věnována zasloužená pozornost. Prohloubit 

vzájemné kolegiální vztahy je jedním z hlavních cílů team buildingových setkání. Letos se tato akce 

realizovala s podporou FKSP na Šumavě.      

Ve školním roce 2021/2022 navázala škola na cíle preventivních aktivit předchozího školního roku, 

kdy se úspěšně dařilo potlačovat projevy šikany/kyberšikany u žáků. Vícekrát jsme zaznamenali 

prohřešky proti školnímu řádu – používání mobilních telefonů ve výuce, většinou řešeny domluvou.   

Z nežádoucího sociálního chování se objevilo užívání tabákových výrobků či nikotinových sáčků, v 

jednom případě i konzumace alkoholu, vše bylo řešeno kázeňsky dle školního řádu.  

 

Cíle do dalšího školního roku 

V následujícím školním roce bychom rádi oslovili MÚV Mladoňov, aby i na druhém stupni měly 

děti možnost účastnit se jimi nabízených aktivit. Dále plánujeme spolupráci rozšířit s dalšími 

organizacemi nad rámec KPPŠ a budeme spolupracovat se společností Podané ruce o.p.s., Policií 

ČR, případně dalšími organizacemi poskytujícími rozličné preventivní programy.  Dále bychom 

rádi pokračovali v organizaci osvětových besed pro rodiče našich žáků, pedagogy i širokou 

veřejnost.   

 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném rozvoji 
nepedagogických pracovníků 

 

Přehled účasti pedagogických pracovníků na akcích DVPP 2021/2022 

 
Název akce Datum Místo Organizátor Cena 

Letní školy (nejen) pro ředitele škol 23.8-

25.8. 

2021 

Série 

webinářů 

SMS-služby Praha 600 

Prezentace metody na výuku čtení 

Sfumato 

15.9. Šumperk MAS Šumperský 

venkov,z.s. 

zdarma 

Nové podmínky financování projektů ve 

vzdělávání 2021-2027 

29.9.202

1 

webinář MAS Šumperksý 

venkov,z.s. 

zdarma 

Jak připravit rozpočet školy na 2022 30.9.21 webinář Seminaria Praha 1611 

Informační seminář ke společnému 

vzdělávání 

5.10. webinář NPI Olomouc zdarma 

Pedagogická diagnostika v MŠ 6.10. Olomouc PedF UPOL 1300 

Nadané děti aneb Péče o (příliš) 

přemýšlivé děti 

6.10. webinář MAS Šumperský 

venkov,z.s. 

zdarma 

Skupinová intervize CJL – Aktuální 

potřeby žáků a pedagogů v souvislosti 

s přechodem žáků z I. na II. stupeň 

7.10. Zábřeh NPI ČR zdarma 
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I naše děti potřebují hranice – má či 

nemá smysl stanovovat hranice 

13.10. webinář MAP zdarma 

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP 20.10. webinář NIDV zdarma 

English Vocabulary aneb jak na slovní 

zásobu 

19.10. webinář NPI zdarma 

Učitel/ka je anděl, ale především člověk. 1.11. webinář Infra s.r.o. 2490 

Revize RVP – posílení výuky ICT 2.11. webinář Seminaria Praha 1078 

Jak souvisí pohyb a rovnováha 

s výslovností 

11.11. webinář ř V Lavici, s.r.o. 315 

Seminář pedagog. Pracovníků školní 

družiny 

11.11. Šumperk Doris zdarma 

Atraktivní hudba skrytá v plastu 19.11. Olomouc Descartes 2350 

Jak na „zlobivé dítě“ ve škole 15.12. webinář NPI zdarma 

Nebezpečné komunikační jevy související 

s používáním ICT pro rodiče II 

15.12. webinář MAP Šumperk zdarma 

Nebezpečné komunikační jevy související 

s používáním ICT pro rodiče II 

15.12. webinář MAP Šumperk zdarma 

Chronická onemocnění u dětí v MŠ 11.1.202

2 

webinář PMeduca Olomouc 500 

Chronická onemocnění u dětí v MŠ 11.1.202

2 

webinář PMeduca Olomouc 500 

Informační seminář ke společnému 

vzdělávání 

27.1. webinář NPI zdarma 

Jak může asistent pedagoga přispět 

k pozitivnímu klimatu ve třídě 

31.1. webinář Nakladatelství Raabe zdarma 

Jak podpořit a nepromeškat rozvoj 

smyslů, řeči a myšlení u předškoláků 

7.2. webinář Nakladatelství Raabe zdarma 

Co má vědět matka o výchově syna 12.2 webinář MAP Mohelnicko zdarma 

Čtenářská gramotnost 1. stupeň 15.2. webinář Taktik zdarma 

Gymnastika mozku ve výuce 16.02. webinář UPOL 390 

Hravá hudební výchova 17.02. webinář Tatik zdarma 

Role učitele ve vzdělávacím procesu 23.2. webinář NPI zdarma 

Děti jsou hosté, kteří hledají svoji cestu 24.02. webinář MAP Špk zdarma 

Interaktivita Taktik hravě 17.03. webinář Taktik zdarma 

Digitální technologie a jejich využití 

v rámci výuky jednotlivých předmětů 

22.3. webinář NPI zdarma 

Emoce dětí 22.3. webinář MAP zdarma 
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Využití stovkové tabulky pro rozvoj 

klíčových kompetencí v matematice 

23.03. webinář NPI zdarma 

Nápady do dílen psaní 28.3. 5. ZŠ 

Špk 

MAS Špk zdarma 

Jak na nový RVP 29.3. webinář NPI zdarma 

Aby TV bavil i nesporťáky 1.4. Olomouc Descartes 1850 

Historiana: hřiště pro žáky i učitele 22.3.-

26.4. 

online 

kurz  

ÚSTR Praha zdarma 

Revize RVP  (Vzdělávání koordinátorů 

změny) 

4. a 11.4. Webinář NPI zdarma 

Význam konstrukcí v geometrii na 1. 

stupni ZŠ 

13.4. webinář NPI zdarma 

Prevence školní neúspěšnosti a 

předcházené SPU 

20.4. webinář MAP zdarma 

Jak na formativní hodnocení 21.4. webinář MAP zdarma 

Učíme s nadhledem (nová informatika) 27.4. Olomouc Fraus zdarma 

Čtenářská gramotnost – 1. stupeň 28.4. webinář Taktik int. zdarma 

Role učitele při podpoře rozvoje řeči 

(podpora logopedické prevence) 

29.4. webinář 

(8 hodin) 

Infra 1590 

Fraus Online konference pro 1. stupeň 7.4.-

15.5. 

Online Fraus 1190 

Psychomotorické a pohybové didaktické 

hry ve výuce 

18.5. webinář Descartes 1800 

Kam kráčíš češtino 18.5. SŠSPS 

Zábřeh 

NPI zdarma 

Mediální gramotnost 23.5. webinář MAS zdarma 

Rozvoj přirozené hudebnosti u dětí MŠ a 

žáků 1.st. 

27.05. Špk 

Doris 

NPI zdarma 

Piráti, mimozemšťani a pes. A co 

informatika? 

31.5. Fraus 

Olomouc 

Fraus zdarma 

Práce s chybou v procesu učení 31.5. webinář MAP zdarma 

Skupinová intervize ICT (sketchup) 8.6.2022 webinář NPI zdarma 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. 

stupně 

31.5.-

16.6. 

NPI 

Olomouc 

NPI zdarma 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. 

stupně 

19.5.-

15.6. 

NPI 

Olomouc 

NPI zdarma 

 

Poznámka: některých seminářů a webinářů se zúčastnilo více pedagožek a pedagogů. 
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Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 
 

Název akce Datum Místo Organizátor Cena 

Krajská konference hromadného 

stravování 

podzim 

2021 

webinář Jídelny.cz 1700 

Online webinář pro školní jídelny 22.2.2022 webinář Dagmar Kadlecová, 

Brněnec 

2500 

Elektrikář silnoproud 1.9.2021-

30.8.2022 

Šumperk Střední škola řemesel zdarma 

Efektivní využití programů pro 

pokročilé (VIS) program 

10.8. Plzeň VIS 2904 

 

8 Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Kroužky ve školním roce 2021/2022 

 

Taneční a aerobikové hrátky 1. - 9. tř. Bc. Petra Vicencová Út 15
00

 - 16
00

Taneční a aerobikové hrátky 1. - 9. tř. Bc. Petra Vicencová St 15
00

 - 16
00

Pohybové a sportovní aktivity 2. - 3. tř. Mgr. Jan Rýznar St 14
00

 - 15
00

Pohybové a sportovní aktivity 4. - 5. tř. Mgr. Marek Zapadlo Út 14
00

 - 15
00

Tvořítko 3. tř. Marie Kargerová St
sudý týden        

14
00

 - 16
00

Vaření s Hankou 2. tř. Hana Vařeková Čt
lichý týden        

14
00

 - 16
00

Vaření s Hankou 3. tř. Hana Vařeková Čt
sudý týden        

14
00

 - 16
00

Fun-with-english 1. a 2. tř. Jana Tacticos St 13
00

 - 

Šachový kroužek 2. stupeň Mgr. Slavomír Kočí Čt 14
00

 - 

Anglický klub 3. tř. Mgr. Lenka Suchá Po 13
00

 - 13
45

Angličtina s úsměvem 2. stupeň Mgr. Jana Švábová Po 14
00

 - 15
00

 
 

8.2 Škola a veřejnost 

 

➢ Tradiční dýňohraní se uskutečnilo v závěru října 2021 a účast dětí i veřejnosti byla skutečně 

velká.  

➢ Chystali jsme také vánoční koncert v malínském kostele. Ani ten neproběhl tak, jak jsme si 

všichni přáli, ale protože děti v MŠ i žáci ve škole pilně trénovali, natočili jsme generální 

zkoušku a nahrávku jsme dali školní veřejnosti před Vánocemi k dispozici. Kdo tedy chtěl, 

mohl si vánoční čas zpestřit malým kulturním zážitkem. 
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➢ V průběhu měsíce ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka, jednak několik žáků školy i 

s vyučujícími obcházeli obec a v ředitelně také byla k dispozici zapečetěná pokladnička. 

➢ V měsících listopadu a poté v květnu proběhlo na OÚ v Novém Malíně vítání občánků. Děti 

z naší školy pod vedením šikovných vyučujících nacvičily a předvedly hezký kulturní program. 

➢ V rámci Dne Země se žáci podíleli na úklidu školy a jejího blízkého okolí. 

➢ Kroužek aerobiku vystoupil v ÚEV Mladoňov na Dnu Země, v Novém Malíně při 

Čarodějnickém reji a také na slavnostním podvečeru věnovaném deváťákům a veřejnosti. 

➢ V průběhu roku škola pořádala besedy pro rodiče i širší veřejnost, o nich byla řeč v kapitole 

Údaje o prevenci. 

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

novinách. 

 

9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2021/2022 navštívili zástupci ČŠI naši školu z důvodu zjištění situace ve 

vzdělávání dětských uprchlíků z Ukrajiny. Jejich šetření se promítlo do veřejně přístupné tematické 

zprávy s názvem Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků.  

 

10 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
 

Výsledky hospodaření k 31. 12. 2021 byly předány obci Nový Malín. Rada obce na svém 46. 

zasedání dne 28. 2. 2022 schválila účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku  příspěvkové 

organizace Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace. Účetní závěrka je 

uložena v kanceláři školy a na obecním úřadě. 

 

11 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

11.1 Projekt Nový Malín Šablony 3 

V prosinci 2020 škola zažádala o získání projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

výzva č. 02 20 080 pro Šablony III. Žádosti bylo ze strany MŠMT vyhověno. Účast v projektu byla 

také schválena zřizovatelem.  

Realizace začala 1. 2. 2021 a předpokládané ukončení je stanoveno na 31. 1. 2023. Tímto projektem 

je financována Chůva – personální podpora MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ i ZŠ, Projektové dny ve výuce v 

MŠ i ZŠ, Školní speciální pedagog, Školní kariérový poradce, Kluby pro žáky ZŠ, Doučování žáků 

ZŠ, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků.  

11.2 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. 
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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. Z důvodu problematické situace zapříčiněné epidemií 

covid-19 volby členů ŠR z řad zákonných zástupců probíhaly formou ankety prostřednictvím 

systému EduPage a to od 11. 11. do 14. 11. 2021. Hlasování se zúčastnilo 102 rodičů. Členové z řad 

zaměstnanců školy byli voleni formou vhazování lístků s navrženými kandidáty; zúčastnilo se 29 

voličů. Zástupci za zřizovatele byli jmenováni obcí Nový Malín. Funkční období této ŠR skončí v 

listopadu 2024. 

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.  

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 

• Podané ruce o.p.s. 

• Policie ČR 

• 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 2021/2022 

 

Název Ročník/Kategorie Úspěch 

Matematický klokan 

Cvrček  postup do krajského kola 

Benjamin 1. místo v celostátním kole soutěže 

Kadet postup do krajského kola 

Přírodovědný klokan 8. – 9. ročník postup do krajského kola 

Pythagoriáda 6. – 9. ročník 2. a 5. místo v okresním kole 

Matematická olympiáda 6. – 9. ročník 7. – 9. místo v okresním kole 

Biologická olympiáda 
6. – 9. ročník postup do okresního kola 

Zeměpisná olympiáda 6. – 9. ročník postup do okresního kola 

Dějepisná olympiáda 8. ročník postup do okresního kola 

Olympiáda z českého 

jazyka 

8. – 9. ročník 5. místo v okresním kole 

Mistrovství v šachu 6. ročník postup do celostátního kola 

Moravský zvoneček 1. stupeň 1. místo v krajském kole 

Soutěž v anglickém jazyce 7. – 9 ročník postup do okresního kola 

 

Možnost účastnit se výše jmenovaných soutěží mají všichni žáci školy, pro něž jsou vypsány 

kategorie. 

 

12.5 Další školní i mimoškolní akce 

 

Měsíc Název akce Organizace Účast žáků 

zá
ří

 

Kurz plavání třídní učitelé 3. ročník 

Beseda s dentální hygienistkou Vicencová P. ŠD 

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

Eko les (ÚEV) třídní učitelé 2. ročník 

Agrovýzkum naučná akce třídní učitelé 5. a 7. ročník 

Přespolní běh Jílek D. 6. – 9. ročník 

ří
je

n
 

Přednáška v rámci preventivního 

programu 

Jurčová G. a třídní učitelé 6. – 9. ročník 

Přírodovědný klokan Schnaubeltová D. 2. stupeň 

Ptačí festival – Třemešské rybníky třídní učitelé 4. ročník 

Orientační běh Jílek D. vybraní žáci 

Dýňohraní Vicencová P. všechny děti i 

veřejnost 

li
st

o
p

a
d

 Pythagoriáda Kolínková D. 6. – 9. ročník 

Nábor na SŠ Budinová M. 9. ročník 

Hra na hraně Jurčová G. 9. ročník 
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Divadelní představení třídní učitelé 1. stupeň 

Kurz plavání třídní učitelé 5. ročník 

Biologická olympiáda Kolínková D. 2. stupeň 

Kurz první pomoci Jurčová G. 6. a 8. ročník 

Florbal – okresní kolo Jílek D. 6. – 9. ročník 

Klima třídy - beseda Jurčová G. VI.B 

p
ro

si
n

ec
 

Mikulášská nadílka třídní učitelé 1. stupeň a 9. roč. 

Kurz plavání třídní učitelé 2. ročník 

Návštěva knihovny třídní učitelé 4. ročník 

Policie ČR – beseda Jurčová G. 6. a 7. ročník 

Advent v Mladoňově třídní učitelé 3. a 4. ročník 

Beseda se zástupci SŠ řemesel Budinová M. 9. ročník 

Pečení perníčků Vařeková H. 3. ročník 

Filmové představení třídní učitelé 1. stupeň 

Třídní vánoční besídky třídní učitelé všichni žáci 

le
d
en

 

Beseda KPPŠ Jurčová G. 5. ,6. a 9. ročník 

Dějepisná olympiáda Reová L. zájemci 2. stupeň 

Olympiáda v českém jazyce Meixnerová D. zájemci 2. stupeň 

Policie ČR – beseda Jurčová G. 8. ročník 

Like X dislike (ÚEV) třídní učitelé 4. ročník 

ú
n

o
r 

Lyžařský kurz Polášková J. 1. a 4. ročník 

Lyžařský kurz Kočí S. 8. a 9. ročník 

Like X dislike (ÚEV) třídní učitelé 5. ročník 

SVP Dobrá vyhlídka Jurčová G. VI.B 

Výlet do Velkých Losin Thunová L. ŠD 

Návštěva šumperské knihovny třídní učitelé 3. ročník 

Klima třídy Jurčová G. VI.A 

Táhneme za jeden provaz – beseda Jurčová III.B 

b
ře

ze
n

 

Masopust v Mladoňově Vicencová P. ŠD 

Eko program – Smysly (ÚEV) třídní učitelé 3. ročník 

Soutěž v anglickém jazyce Švábová J. 7. – 9. ročník 

Zeměpisná olympiáda Pavlúsová A. 2. stupeň 

Beseda s policistou Vicencová P. ŠD 

Divadelní představení třídní učitelé 1. – 3. ročník 

Beseda – SVP Jurčová VI.A 

Matematický klokan Kolínková D. 1. a 2. stupeň 

Návštěva knihovny třídní učitelé 3. ročník 

Velikonoční dílna Osladilová K. ŠD 

Soutěž Můj dům Kočí S. vybraní žáci 2. stup. 

d
u

b
en

 

Čarovné bylinky (ÚEV) třídní učitelé 4. ročník 

Minikopaná  Jílek D. 2. stupeň 

Beseda o 2. svět. válce (ÚEV) Procházka B. 9. ročník 

Beseda s hasiči třídní učitelé 2. a 3. ročník 

Škola v přírodě – Švagrov třídní učitelé 2. ročník 

Jaro volá (ÚEV) třídní učitelé 1. ročník 

Den Země a Čarodějnický rej Vicencová P. kroužek aerobiku 

Projektové dny v Mladoňově třídní učitelé 6. ročník 
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KPPŠ – Pontis Jurčová G. 4. ročník 

Lesní pedagogika třídní učitelé 3. ročník 

k
vě

te
n

 

Škola v přírodě – Mladoňov třídní učitelé 4. ročník 

Cyklistický kurz Kočí S. 9. ročník 

Vítání ptačího zpěvu – Třemešek třídní učitelé 2. a 3. ročník 

Dějepisná exkurze Meixnerová D. VIII.A 

Beseda o 2. světové válce třídní učitelé 5. ročník 

Jumping drums Vicencová P. ŠD 

Návštěva z MŠ v 1. ročníku třídní učitelé 1. ročník 

Slavnostní šerpování deváťáků Švábová J. 9. ročník a 

veřejnost 

Třídní výlety třídní učitelé 8., 9. ročník 

Od semínka po rostlinu (ÚEV) třídní učitelé 3. ročník 

Orientační běh Jílek D. zájemci z 2. stupně 

Dopravní hřiště třídní učitelé 4. ročník 

KPPŠ Pontis Jurčová G. 4. ročník 

Království sov Vicencová P. ŠD 

Celoškolní sběr papíru Volková J. celá škola 

če
rv

en
 

Dětský den v družině vychovatelky děti ŠD 

Třídní výlety třídní učitelky 1. 3. 4. 5. 7. ročník 

Výlet do Mladečských jeskyní Vicencová P. ŠD 

Dějepisná exkurze Procházka B. 9. ročník 

Návštěva u včelaře Hudosová A. I.B 

Turnaj ve vybíjené Jílek D. 2. stupeň 

Návštěva chovatelského areálu Vařeková H. 1. stupeň 

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. 

Do školní družiny bylo v roce 2021/22 zapsáno 112 dětí 1. - 5. třídy. V dubnu bylo do školní 

družiny zapsáno pět ukrajinských dětí. Provoz družiny byl od 6:30 do 16:15 hodin. Výchovně 

vzdělávací proces probíhal ve čtyřech odděleních, která vedla: Bc. Petra Vicencová, Ludmila 

Thunová Dis., Kamila Osladilová a Tereza Porplyciová. Při činnostech byly splněny konkrétní cíle 

zájmového vzdělávání, které jsou vytýčeny v ŠVP školní družiny Nový Malín. 

V tomto školním roce se nám podařilo uskutečnit spoustu akcí. V září byla pro děti pořádána beseda 

s dentální hygienistkou v rámci projektu „Zdravé zoubky“. V říjnu ve spolupráci s knihovnou v 

Novém Malíně proběhlo „Dýňohraní“. V listopadu nás navštívil divadelní spolek Galimatyáš a v 

projektu budoucí povolání nás seznámila se základy první pomoci zdravotní sestřička. V prosinci 

proběhlo ve spolupráci žáků 2. stupně „Čertování“. Program na adventní koncert, které nacvičovaly 

všechny děti v jednotlivých odděleních ŠD se neuskutečnil v kostele, ale byl z důvodu covidového 

opatření, natočen a zaslán prostřednictvím EduPage rodičům. V lednu si děti zasoutěžily v 

celodružinové soutěži „Stardance a družinový slavíček“. Ve spolupráci s rodiči jsme navštívili 

hasičárnu v Novém Malíně. Na začátku února se uskutečnil výlet do ruční papírny ve Velkých 

Losinách – valentýnská dílna. V březnu proběhla zajímavá akce v Mladoňově – Masopust, beseda s 
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lesníkem s ukázkou vycpaných zvířat, beseda s policistou, velikonoční vyrábění na dřevo s H. 

Doubravovou, v rámci Březen – měsíc knihy se v knihovně Nový Malín uskutečnila beseda na téma 

vznik knihy. Knihovnu měly děti možnost se ŠD navštěvovat po celý rok a vypůjčovat každý měsíc 

knížky. I v tomto školním roce pracoval při ŠD zájmový kroužek: „Taneční a aerobikové hrátky“ 

pod vedením Bc. Petry Vicencové. V dubnu měla děvčátka možnost vystoupit s nacvičeným 

programem na „Čarodějnickém reji“ a v Mladoňově na Dni Země. V květnu děvčátka vystoupila na 

pasování deváťáků. V družině se v tomto měsíci uskutečnil výchovný koncert s bubnováním 

skupiny „Jumpingdrums“. V červnu proběhl na zahradě školy výchovně vzdělávací program 

„Království sov“ s ukázkou živých sov. Děti se zúčastnily celodružinového výletu do Doubravského 

dvoru a Mladečských jeskyň. 

V červnu se v družině pod vedením Bc. P. Vicencové připravovala v souvislé praxi na své budoucí 

povolání bývalá žákyně školy M. Vašatová. 

Po celý školní rok byla školní družina zapojena do projektu: „Zebra se za tebe nerozhlédne“. 

 

12.7 Organizace školního roku 2021/2022 

 
Začátek školního roku  středa 1. 9. 2021 

Podzimní prázdniny  středa 27. 10. – pátek 29. 10. 

(včetně státního svátku 28. 10. 2021)  

Vánoční prázdniny   čtvrtek 23. 12. 2021 – neděle 2. 1. 2022 

Pololetní prázdniny  pátek 4. 2. 2022 

Jarní prázdniny   pondělí 21. 2. – neděle 27. 2. 2022 

Velikonoční prázdniny  čtvrtek 14. 4. – pondělí 18. 4. (státní svátek) 2022 

Hlavní prázdniny   pátek 1. 7. – středa 31. 8. 2022 

 

Třídní schůzky 

10. 11. 2021   (16.00 – 17.30)    

19. 1. 2022   (16.30 – 17.30)   

20. 4. 2022   (16.00 – 17.30)   

 

Zápis k povinné školní docházce - 7. 4. 2022 v budově základní školy v Novém Malíně 

 

 

 
 

13 Závěr a poděkování 
 

Na tvorbě Výroční zprávy se podíleli: 

Mgr. Jana Švábová, Mgr. Marcela Budinová, Mgr. Gabriela Jurčová, 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. 2022 


