
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace 

Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, tel. 554745491

Výroční zpráva 
o činnosti mateřské školy  
za školní rok 2016/2017



1.Základní charakteristika předškolního zařízení  - školní rok 2015/2016

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

2016/2017 2 50 25 12,5

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

Vybavení hračkami, pomůckami, sportovním 
nářadím apod.

 Průběžně se obnovuje podle finančních možností

1. nové sedáky na pískovišti za budovou
2. opraveno sociální zázemí kuchyně 
3. vyměněny šatní skříně u Hvězdiček
4. zhotoveny nové kuchyňky do obou tříd
5. zhotoveno nové zakrytí pískovišť
6. zakoupeny vyšší stolečky a židličky pro děti do třídy

investiční rozvoj 

požadavek

1. opravit zadní bránu
2.  opravit obložení schodiště
3. vyměnit okno v chodbě
4. opravit panelovou cestu na malé zahradě

3. Základní údaje o pracovnících školy

počet pracovníků celkem 7

počet učitelek MŠ 4

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 35( 1.9.1980) ÚSO

Leskovjanová Iva vedoucí učitelka 1,0 33(1.9.1982) ÚSO

Máchová Alena učitelka MŠ 1,0 33(1.9.1982) ÚSO

Dworoková Jiřina učitelka MŠ 1,0 30 ÚSO 

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících

jméno funkce úvazek stupeň vzdělání roků praxe

Granátová Eva kuchařka 1,0 SOU 35

Granátová Helena školnice 1,0 ZŠ 30

Hiczová Zdenka vedoucí ŠJ 0,3 ÚSO 47

4. Zápis a přijímání dětí

počet žádostí o přijetí počet přijatých dětí počet dětí, které ukončily docházku k 31.8.2017

18 18 16

5. Vzdělávání a vzdělávací programy

RVP pro předškolní vzdělávání s integrovaným celoročním projektem 
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

6. Úspěchy dětí
   veřejná vystoupení v Obci i v Křišťanovicích

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků

Výčet seminářů a kurzů, kterých se pracovníci účastnili

pracovník instituce název akce financování

Bělunková Ivana KVIC Opava Pata, špička, celá noha aneb 
cvičení pro zdraví

organizace

Leskovjanová Iva KVIC Opava Kritéria školní zralosti organizace

Máchová Alena KVIC Opava Osobnostně sociální rozvoj šablony



Rozvoj grafomotorických a 
vizuomotorických dovedností

KVIC Opava organizace

8. Údaje o mimoškolních aktivitách
Název akce určeno

Bramborové hrátky - bramboriáda dětem

Noční školka dětem MŠ

Mikulášská nadílka  dětem

Vánoční vystoupení rodičům a dětem

Vánoční den dětem

Vítání občánků SPOZ Obce Dvorce

Zimní olympiáda dětem

Zpívání s Lobníkem veřejné vystoupení

Návštěva ZŠ dětem

Maškarní karneval rodičům a dětem

Vynášení Moreny dětem MŠ a spoluobčanům

Kouzelný den dětem MŠ

Vystoupení ke Dni matek rodičům a příbuzným dětí

Vystoupení v Křišťanovicích maminkám sousední obce

Návštěva ZOO starším dětem

Hry a soutěže k MDD dětem MŠ

Pohádkové zahrady 9.třída ZŠ a děti MŠ

Rozloučení s předškoláky dětem ze třídy Sluníček

Loď na Slezské Hartě dětem

Mikulášská nadílka, návrat k tradicím – vánoce a 
velikonoce

akce k prevenci sociálně patologických jevů

sportovní aktivity, cvičení rodičů a dětí

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.
  V letošním školním roce nebyla kontrola ČSI

Ve Dvorcích 31. 8. 2017 zpracovala Iva Leskovjanová


