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1. Základní charakteristika předškolního zařízení  - školní rok 2019/2020 
 
sídlo školy:                                Dvorce u Bruntálu, Olomoucká 353 
 
název školy:                               Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál 
 
právní forma:                             příspěvková organizace 
 
IČO:                                          70979383 
 
vedení školy:                              Mgr. Olga Vlachová, ředitelka ZŠ 
                                                  Iva Leskovjanová, vedoucí učitelka MŠ 
 
zřizovatel:                                  Obec Dvorce 
 
kapacita:                                     70 dětí 
 
Školní rok Počet tříd Celkový počet dětí 

K 1. 9. 2019 
Průměrný počet na třídu Průměrný počet na 

učitelku (podle úvazku) 

2019/2020  2 48 24 12 

  Celkový počet dětí 
K 30. 6. 2020 

Průměrný počet na třídu Průměrný počet na 
učitelku (podle úvazku) 

 2 55 27,5 13,75 

 
 
 
2. Materiálně technické podmínky   
                      

učebny a herny 4 třídy pro děti – 3 herny 1 lehárna 

zahrady 2 zahrady (před budovou a za budovou) 

dětský nábytek Přístupný pro děti 

Vybavení hračkami, pomůckami, sportovním 
nářadím apod. 

 Průběžně se obnovuje podle finančních možností 

investiční rozvoj  
 
 
 
 
požadavek 
 

Dokupovaly se pomůcky a hry do třídy, výtvarný 
materiál 
 
Dva zahradní domky pro děti 

Rekonstrukce zahrady  

 
 
 



 
 
3. Základní údaje o pracovnících školy 
 

počet pracovníků celkem 8 

počet učitelek MŠ + asistent 5 

počet správních zaměstnanců MŠ 1 

počet správních zaměstnanců ŠJ 2 

 
3.1. Údaje o pedagogických pracovnících 
 

jméno funkce úvazek roků praxe stupeň vzdělání 

Bělunková Ivana učitelka MŠ 1,0 40( 1.9.1980) ÚSO 

Leskovjanová Iva vedoucí učitelka 1,0 38(1.9.1982) ÚSO 

Máchová Alena učitelka MŠ 1,0 38(1.9.1982) ÚSO 

Flussová Barbora učitelka MŠ 1,0 3 studentka na VŠpg 

Snášelová Lucie školní asistent 0,5  ÚSO hotelová škola 

 
3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

jméno funkce úvazek stupeň vzdělání roků praxe 

Granátová Eva kuchařka 1,0 SOU 39 

Granátová Helena školnice 1,0 ZŠ 34 

Hiczová Zdenka vedoucí ŠJ 0,3 ÚSO 50 

 
 
4. Zápis a příjímání dětí v průběhu celého školního roku 
 

počet žádostí o přijetí počet přijatých dětí počet dětí, které ukončily docházku  

22 22 28 

 
 
5. Vzdělávání a vzdělávací programy 
 
RVP pro předškolní vzdělávání s integrovanými tematickými bloky 
Pracujeme ve dvou smíšených třídách, které dělíme podle věku dětí na starší a mladší. 
Třída Hvězdiček – děti od 3 – 5 let  
Třída Sluníček - děti od 5 – 7 let 
 
 
    
 



 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
 
Výčet seminářů a kurzů, kterých se pracovníci účastnili 
 

pracovník instituce název akce financování 

Flussová Barbora KVIC Opava Rozvoj předmatematické 
gramotnosti s využíváním přírodnin 

organizace 

Leskovjanová Iva KVIC Opava Stres a techniky zvládání zátěže organizace 

Leskovjanová Iva KVIC Opava Připravenost a vyzrálost dítěte 
pro vstup do ZŠ 

organizace 

 
 
8. Údaje o mimoškolních aktivitách 

Název akce určeno 

Informativní schůzka rodičům 

Bramborové hrátky - bramboriáda dětem 

Mikulášská nadílka  dětem 

Vánoční vystoupení rodičům a dětem 

Vánoční den  dětem 

Vítání občánků SPOZ Obce Dvorce 

Maškarní karneval rodičům a dětem 

 

akce k prevenci sociálně patologických jevů Mikulášská nadílka, návrat k tradicím – vánoce  
Divadelní představení 

Vedení dětí ke sportu a společným hrám  

 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 
  V letošním školním roce žádná inspekce neproběhla 
 
10. Mimořádná situace. 
 V tomto školním roce jsme nesplnily plánované akce ani plánovaná školení pracovníků. Od 19. 3. 2020 do 
10. 5. 2020 byla mateřská škola uzavřena. Důvodem byla mimořádná situace ve státě- epidemiologická 
opatření proti virové nákaze COVID 19. Vláda vydávala postupná opatření a pokyny k provozu škol. 
Rodičům umožnila, aby si zvolili, zda pošlou dítě do MŠ nebo ne. Tím nám z 26 předškoláků začalo 
chodit pouze 8 dětí. Mladší děti byly v počtu do 20 ve třídě. Tento stav trval do konce školního roku. 
 
 
                                                                                             
                                                                                                                                                     
Projednáno na pracovní poradě 29. 6. 2020       zpracovala Iva Leskovjanová 


