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1. Základní charakteristika předškolního zařízení  - školní rok 2018/2019 
 
 
 
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) 

2018/2019  2 47 23,5 11,75 

  Celkový počet dětí 
K 30. 6. 2019 

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

 2 53 26,5 13,25 

 
 
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 a pod. 

 Průběžně se obnovuje podle finančních možností 

investiční rozvoj  
 
 
 
 
požadavek 
 

Dokupovaly se knihy, pomůcky a hry do třídy,  
 
větší investice nebyly potřeba 

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 39 (1. 9.1 980) ÚSO 

Leskovjanová Iva vedoucí učitelka 1,0 37 (1. 9. 1982) ÚSO 

Máchová Alena učitelka MŠ 1,0 37 (1. 9. 1982) ÚSO 

Flussová Barbora učitelka MŠ 1,0 2 Studentka na VŠ 

 
 
3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

jméno funkce úvazek stupeň vzdělání roků praxe 

Granátová Eva kuchařka 1,0 SOU 38 

Granátová Helena školnice 1,0 ZŠ 33 

Hiczová Zdenka vedoucí ŠJ 0,3 ÚSO 49 

 
 
4. Zápis a přijímání dětí v průběhu celého školního roku 
 

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

25 25 18 

 
 
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 
 
 
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 Osobnostně sociální rozvoj 
pedagoga 

organizace 

Leskovjanová Iva KVIC Nový Jičín Osobnostně sociální rozvoj 
pedagoga 

OPVVV -šablony 

Leskovjanová Iva KVIC Opava Pedagogická diagnostika dítěte organizace 

Máchová Alena KVIC Opava Lze diagnostikovat poruchy učení 
v předškolním věku? 

organizace 

Máchová Alena KVIC Opava Jak předcházet poruchám řeči organizace 

Máchová Alena KVIC Opava Jak efektivně připravit 
předškoláka 

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 

Zpívání s Lobníkem veřejné vystoupení „Sluníček“ 

Návštěva ZŠ dětem třídy Sluníček 

Maškarní karneval rodičům a dětem 

Vynášení Morény dětem MŠ a spoluobčanům 

Kouzelný den dětem MŠ 

Vystoupení ke Dni matek rodičům a příbuzným dětí 

Vystoupení v Křišťanovicích maminkám sousední obce 

Projížďka lodí na Slezské Hartě třída Sluníček a Hvězdiček 

Hry a soutěže k MDD dětem MŠ 

Pohádkové zahrady 9. třída ZŠ a děti MŠ 

Rozloučení s předškoláky dětem ze třídy Sluníček a jejich rodičům 

 



akce k prevenci sociálně patologických jevů Mikulášská nadílka, návrat k tradicím – vánoce a 
velikonoce, vynášení Moreny 
 
Divadelní představení 

Vedení dětí ke sportu a společným hrám  

 
 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 
  V letošním školním roce proběhla 3 denní kontrola ČSI v době od 9. 10. 2018 do 11. 10. 2018 
 
10. Plnění plánu práce. 
Plán práce bys plněn ve většině bodů. Nepodařilo se uskutečnit odpolední akci s rodiči – Hrátky. 
Pracovali jsme podle nového ŠVP a použili jiný druh třídních knih. Vše se osvědčilo a budeme tak 
pokračovat i nadále. 
 
                                                                                             
                                                                                                                                                     
Projednáno na pracovní poradě 28. 8. 2019       zpracovala Iva Leskovjanová 


