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a) základní údaje o škole
Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Tovačov
Podvalí 353
751 01 Tovačov
IZO: 600 146 481
IČO: 49558820
DIČ: CZ49558820
Ředitel školy: Mgr. Pavel Odehnal
Kontakty:

581 731 883 - ředitel školy
581 731 131 - zástupce ředitele školy
581 731 056 - hospodářka školy
581 731 650 - fax
733 229 188 - školní družina
581 731 305 - Scolarest s.r.o. (školní jídelna)
732 425 406 - mateřská škola

e-mail:

zstovacov.reditel@seznam.cz
zstovacov@volny.cz
www.zstovacov.cz

web:

Zřizovatel: Město Tovačov
Náměstí 1
751 01 Tovačov
Kontakty: 581 731 302, starosta@tovacov.cz – starosta města
581 731 301, mu@tovacov.cz – spojovatelka

Základní škola a Mateřská škola Tovačov je úplnou základní školou s pěti ročníky
1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, třemi odděleními školní družiny, čtyřmi třídami
mateřské školy, školní jídelnou (vč. výdejny stravy v mateřské škole).
Mateřskou školu navštěvovalo 95 dětí. Mateřská škola měla 4 třídy. Sluníčka, Medvídci,
Koťátka a Berušky. Základní školu Tovačov navštěvoval ve škol. roce 2015/16 248 žáků
1. až 9. ročníku (127 chlapců, 121 dívek). To je o třináct méně než v předcházejícím
škol. roce (- 13 žáků).

Přehled počtu žáků v jednotlivých třídách:
Třída

Chlapci

Děvčata

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

Počet
žáků
27
17
18
27
19
18
31
24
25
24
18

19
8
7
19
10
10
12
12
17
8
11

8
9
11
8
9
8
19
12
8
16
7

celkem

248

127

134

Tovačovská škola je „spádovou“ školou pro děti z Oplocan, Klopotovic, Lobodic, žáci
k nám dojíždějí i z Ivaně, Věrovan, 1 žákyně z Olomouce.
Pedagogický sbor (celkem 31 pedagogů) tvoří vyučující z Tovačova (celkem 15),
2 vyučující dojížděly z Přerova (z toho 1 vyuč. MŠ), 2 z Lobodic, 3 z Troubek,
3 z Kojetína (z toho 2 vyuč. MŠ), 1 z Vlkoše, 1 z Klenovic, 1 z Ivaně (MŠ) a 1 z Hrušky.
Vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy jsou místní.

Zřizovatelem školy je Město Tovačov, které zajišťuje provoz školy. Zřizovatel školu
podporuje. Mzdy, učebnice a učební pomůcky zajišťuje MŠMT prostřednictvím
pověřeného úřadu v Přerově.

Ve školním roce 2015/16 všechny ročníky pracovaly podle našeho vlastního vzdělávacího
programu Barevný svět pod Spanilou věží. Náš ŠVP Barevný svět pod Spanilou věží
vychází z toho, že tovačovská škola je školou v místě s bohatou historií, živou kulturou
a krásnou přírodou. V tomto školním roce jsme pokračovali v započatém projektu
Holocaust pro žáky 9. ročníku.
V MŠ pokračujeme v celkové rekonstrukci budov, v budově základní školy
v rekonstrukci tříd a nátěru střech. V budově školy máme dětské oddělení Městské
knihovny. Škola je dále vybavena tělocvičnou, školní dílnou, školním hřištěm.

Stravování žáků i zaměstnanců zajišťuje firma Scolarest s.r.o.

Technický stav budov:
1. ZŠ
Školní budovu rekonstruujeme do stavu, který odpovídá 21. století.
Během prázdnin jsme rekonstruovali veškerá žákovská WC. Ve třídách měníme nábytek,
zrekonstruovali jsme jednu třídu a vybavili novými lavicemi a novým nábytkem, novým
nábytkem jsme vybavili i kabinet matematiky. Pořád přetrvává potřeba svázat budovu
dívčí.
2. MŠ
Budovy, ve kterých sídlí MŠ, jsou relativně v dobrém stavu. Letitý problém, střecha
MŠ, byl odstraněn. Zřizovatel, město Tovačov, se postaral o celkovou rekonstrukci
střechy. Po výměně všech oken v celé MŠ jsme se dokončili rekonstrukce WC. V MŠ
máme krásně zrekonstruovanou a nově vybavenou zahradu s novým mobiliářem.
3. ŠD
Školní družina sídlí v budově školy, děti tak mohou využívat školní prostory (učebnu
ICT, vč. školního hřiště). Prostory ŠD jsou nově vymalovány, vyměnili jsme osvětlení.

b) přehled oborů vzdělávání
Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu Barevný svět.
Předškolní vzdělávání probíhá prostřednictvím třídních vzdělávacích programů. To
znamená, že každá třída si opět vytvořila svůj třídní vzdělávací program se svou
vzdělávací nabídkou. Témata vzdělávací nabídky jsou tak „ušita“ dětem v jednotlivých
třídách na míru. Navazují na loňský rok, prohlubují vzdělávací nabídku či profilují třídy
určitým směrem. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se tvoří v průběhu
roku. Skládají se z tematických celků, zpravidla týdenních. Na tvorbě programů
jednotlivých tříd pracovaly obě třídní učitelky a zásadně se v nich odráží věk a
možnosti dětí. Třídní programy jsou součástí školního vzdělávacího programu Barevný
svět – průvodce po duhovém mostě. Velmi se osvědčila i logopedická péče, kterou
poskytuje jedna z učitelek.
Základní škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu Barevný svět pod
Spanilou věží. Tento náš program jsme realizovali ve všech ročnících školy.
Pro vyučující je práce podle ŠVP náročnější, při vyučování používají takové metody a
formy práce, které nutí žáky neustále pracovat. Ne u všech žáků se tato práce setkává
s úspěchem, při vyučování je vyučující nutí k aktivitě.
Školní družina pracovala dle plánu práce školy a školní družiny v souladu s vyhláškou o
zájmovém vzdělávání.

c) rámcový popis personálního zabezpečení školy
Ve škol. roce 2015/16 vyučovalo v MŠ 8 učitelek (jedna byla hrazena z prostředků
zřizovatele). Všechny jsou plně kvalifikovány.
O provoz MŠ se staraly 4 provozní pracovnice. V MŠ jsme měli 1 asistentku pedagoga.
V ZŠ vyučovalo 21 pedagogů (z toho 5 asistentek pedagoga), z toho byli 4 muži.
Všichni učitelé školy splňují vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících.
Ve třech třídách pracovaly na škole asistentky pedagoga.
V základní škole pracovalo 6 provozních pracovníků, z toho byl 1 muž (školník), hrazen
z prostředků zřizovatele.
V ŠD pracují 2 vychovatelky.

Přehled o pracovnících školy
Mgr. Pavel Odehnal

ředitel školy

M-Z

Mgr. Petr Velický

zástupce ŘŠ

Čj - Ov

Mgr. Miroslava Bajtková

učitelka

1. st.

Mgr. Iveta Hudcová

učitelka

1. st.

Mgr. Barbora Šmehlíková

učitelka

1. st.

Mgr. Arana Adlerová

učitelka

1. st.

koordinátor ŠVP

Mgr. František Štěpánek

učitel

1. st.

metodik ICT

Mgr. Jana Juříková

učitelka

1. st.

Mgr. Eva Dvořáková

učitelka

1. st.

Mgr. Petr Jehlář

učitel

M –TP

Mgr. Marcela Haraštová

učitelka

Čj - Ov

Mgr. Eva Macháčková

učitelka

Čj – Aj

Mgr. Olga Polzerová

učitelka

M – Př

Mgr. Jana Ticháčková

učitelka

Z – Rj

Mgr. Vladimíra Vránová

učitelka

Ch – Př

Mgr. Jitka Lehká

učitelka

D + Fj

Božena Soušková

asist. ped.

ZŠ

Bc. Iva Adamcová, DiS.

asist. ped.

ZŠ

Petra Nemravová

asist. ped.

ZŠ

Jiřina Fečová

asist. ped.

ZŠ

Lenka Bílková

asist. ped.

ZŠ

Jarmila Konečná

hospodářka

Markéta Nováková

asist. ředit.

koordinátor ŠVP

metodik prevence

výchovná poradkyně

Pavla Dočkalová

vychovatelka

ŠD

Mgr. Zuzana Hostašová

vychovatelka

ŠD

Marie Polčáková

vedoucí učit.

MŠ

Lenka Dočkalová

učitelka

MŠ

Jarmila Křesťanová

učitelka

MŠ

Jitka Řepková

učitelka

MŠ

Adéla Šimková

učitelka

MŠ

Eva Žažová

učitelka

MŠ

Zdeňka Ludvová

učitelka

MŠ

Lenka Šálková

učitelka

MŠ

Markéta Nováková

asist. ped.

MŠ

Hana Majarová

školnice MŠ

MŠ

Jarmila Rozehnalová

uklízečka

MŠ

Alena Pěkníková

prac. provozu

MŠ

Andrea Pavelková

uklízečka

MŠ

Marie Nečekalová

uklízečka

ZŠ

do dubna 2016

Petra Vojtašková

uklízečka

ZŠ

do dubna 2016

Kateřina Pazderová

uklízečka

ZŠ

Formánková

uklízečka

ZŠ

od května 2016

Majerová

uklízečka

ZŠ

od června 2016

Miroslav Hanousek

školník

ZŠ + MŠ

d) údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do MŠ proběhl 28.4.2016, zápisu do MŠ se zúčastnilo 27 dětí.
Zápisu do 1. třídy (9. února 2016) se zúčastnilo 32 dětí. Rodiče 4 dětí požádali o odklad
školní docházky. Do 1. třídy nastoupilo 31 dětí.

Přehled o vycházejících žácích:

Ve škol. roce 2015/16 absolvovalo tovačovskou školu 18 žáků 9. ročníku.
Shrnutí:
- gymnázium: 3 žáci (+ 4 žáci – 1. stupeň)
- průmyslové a stavební obory: 10 žáků
- zdravotní škola: 1 žák
- zemědělská škola: 1 žák
- obchodní, ekonomické obory: 1 žák
- služby: 2 žáci
Střední školy, učební obory s maturitou: 13 žáků, tj. 72%
SOU (výuční list): 5 žáků, tj. 28%

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Mateřskou školu navštěvovalo 95 dětí.
Mateřská škola měla 4 třídy. Sluníčka, Medvídky, Koťátka a Berušky.
Základní školu Tovačov navštěvovalo ve škol. roce 2015/16 248 žáků 1. až 9. ročníku
(127 chlapců, 121 dívek). Škola měla 11 tříd, 7 tříd na 1. stupni, 4 na 2. stupni
a 3 oddělení školní družiny.

Přehled prospěchu a chování za 2. pololetí škol. roku 2015/16

Třída
1.A
2.A
2.B
3.A
4.A
4.B
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A
Celkem

Počet
žáků
27
17
18
27
19
18
31
24
25
24
18
248
(= 22,5
na tř.)

Prospěch
Chování
Vyznamenání Prospěl Neprospěl Průměr
2z
Omluvená
třídy chování
24
3
1,15
1068
15
2
1,15
818
10
6
1
1,50
942
20
7
1,35
1129
9
10
1,52
949
9
9
1,52
1172
18
13
1,62
1903
8
16
1,68
1358
14
11
1,66
2
2070
8
15
1
1,94
2357
5
13
1,86
818
140
105
2
2
1326

Průměr
na žáka
39,56
48,12
52,33
41,81
49,95
65,11
61,39
56,58
82,80
98,21
48,12
-

Na škole se vyučoval anglický jazyk, žáci si mohli v rámci VP vybrat francouzský,
německý jazyk a ruský jazyk. Od 7. do 9. ročníku mají žáci možnost některé předměty
volit. Předměty jsou voleny tak, aby pokrývaly potřeby a zájem žáků, zbytečně je
nezatěžovaly a také aby byly kvalitně odučeny. Děti mají největší zájem o výuku ICT.

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Konkrétní výsledky MPP
Daří se nám spolupracovat s Městskou policií Přerov a Kojetín, využívat k řešení
kázeňských problémů výchovnou komisi, zlepšit spolupráci s kurátorkou, pí. Janů, a
společně řešit kázeňské problémy žáků a záškoláctví, nabídnout žákům dostatečný
počet kroužků, spolupracovat se školami v rámci regionu ( sportovní akce, soutěže,
semináře, zájezdy)

Nedaří se: DVPP v oblasti prevence, hlavně šikany, postupně se zlepšuje propagace
akcí na školním webu, v místním a regionálním tisku
Klady a zápory při realizaci MPP
Kladné připomínky: podpora vedení školy, finanční spoluúčast KRPŠ na některých
akcích školy - proplácení jízdného, odměny, zlepšení spolupráce MPP – VP -TU
Záporné připomínky: málo financí na DVPP v oblasti prevence, nejednotnost
učitelů při řešení nekázně žáků

g) údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2015/16 se škola zapojila do Výzvy č. 56, projektu na rozvoj čtenářské
gramotnosti a jazykového vzdělávání pedagogů.
Další semináře, kterých se vyučující zúčastnili, organizuje Scholaservis Prostějov,
pobočka Přerov, případně NIDV Olomouc. Všichni vyučující se dále vzdělávají
prostřednictvím internetu (webináře apod.).

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V září jsme za přítomnosti představitelů města slavnostně zahájili školní rok 2015/16.
Prvňáčci absolvovali slavnostní fotografování jako památku na první školní dny. Proběhly
první třídní schůzky s rodiči, učitelky 1. stupně připravily pro své žáky dopravní soutěž
a jízdu zručnosti.
Žáci 2. stupně jeli na zeměpisnou exkurzi do Vídně. Kluci z devátého ročníku nás
reprezentovali na turnaji v malé kopané, který byl zorganizován ve spolupráci
s Mikroregionem Stř. Haná.
Z říjnových akcí bych vybral exkurzi deváťáků v planetáriu v Brně a návštěvu Úřadu
práce v Přerově. Dále jsme zorganizovali školní kolo Přírodovědného klokana.
V listopadu jsme zorganizovali již tradiční podzimní sběr papíru. Vybrali jsme téměř
11 tun papíru. Peníze si rozdělily třídní kolektivy na financování třídních akcí. Vybraná
děvčata 2. stupně se zúčastnila pěvecké soutěže Slavíci z Přerova. Pro rodiče jsme
uspořádali třídní schůzky. Ve spolupráci s KRPŠ se uskutečnila zdařilá a velmi oblíbená
akce Halloween. Dále se naši žáci zúčastnili okr. kola soutěže Naší přírodou, škol. kola

Dějepisné olympiády a škol. kola soutěže O nejlepšího chemika regionu.
Z prosincových akcí bych rád vybral akci, kterou organizujeme ve spolupráci se
sdružením Šance. Tou akcí je prodej vánoční hvězdy. I letos byla tato akce velmi
úspěšná. 5.12. naděloval ve škole Mikuláš, šesťáci byli v Muzeu Komenského v Přerově.
Dále jsme zorganizovali turnaj ve florbalu, turnaj dívek ve vybíjené a škol. kolo
Olympiády v českém jazyce.
V lednu naše žáky čekalo vysvědčení a zasloužené pololetní prázdniny.
V únoru jsme organizovali zápis do 1. tříd, již tradiční Svatbu nanečisto (projekt 9.A),
lyžařský výcvikový kurz v Branné. V rámci projektu Edison nás navštívili zahraniční
student, kteří se podívali po naší škole, našem městě I okolí. Našim žákům umožnili
nahlédnout do života dětí v jejich zemích. Absolvovali jsme okresní kolo konverzační
soutěže v AJ, regionální kolo: O nejlepšího chemika region.
Školní družina byla v divadle v Prostějově, zorganizoval již tradiční pyžamovou party,
Miss účes , turnaj v Piškvorkách a Velikonoční keramiku.
Děti z MŠ jely do divadla v Prostějově na pohádku „Sněhurka a 7 trpaslíků“, zhlédly
hudební pohádku „O zlobivé notě“
V březnu jeli žáci 9. ročníku do Osvětimi (projekt Holokaust), šesťáci byli na
výukovém programu v ZOO Lešná, žáci 8.A absolvovali výukový program na Krajské
hygienické stanici v Olomouci. Celá škola se zapojila do celostátní soutěže Matematický
Klokan. Děti ze ŠD vynesly Morénu.
Zorganizovlai jsme již tradiční Dětské šibřinky – výtěžek 47.271,-Kč, byl použit na
zakoupení interaktivní tabule. Děti z MŠ dále navštívily místní knihovnu, zúčastnily se
vynášení Moreny a vhození do Moravy s Hanáčkem a KRPŠ a velmi se jim líbila pohádka
O zajíčku Fikáčkovi
V dubnu jeli žáci 8. a 9. tříd do Polska na vlastivědný zájezd do Krakova, Wieliczky, a
do Rakouska – Vídeň, žáci 5. ročníku byli zase na vlastivědném zájezdu v Praze.
Žáci 6. A si vyšli na přírodopisnou vycházku do Zástudánčí, třeťáci zase na
přírodovědnou vycházku k soutoku Moravy a Bečvy, žáci 4.A a 4.B jeli na výukový
program Pevnůstka Olomouci, osmáci měli výukový program první pomoc ČČK Přerov.
V rámci projektu Holokaust měli žáci 8. a 9. ročníku výukový program (dokument)
o N. Wintonovi. Dva žáci nás reprezentovali na okresním kole Matematické olympiády.
J. Skopal obsadil vynikající 7. místo, zařadil se počtem získaných bodů mezi úspěšné
řešitele. Mikroregion Střední Haná zorganizoval výtvarnou soutěž Pestrá paleta
Děti ze ŠD návštívily ŠD V Troubkách
Děti z MŠ pohádku v Prostějově a Olomouci, absolvovaly 1. lekci předplaveckého
výcviku v Přerově. Předškoláci se fotili na tablo

V MŠ jsme zorganizovali již tradiční a velmi oblíbenou akci - Den matek v MŠ
Děti se podívaly na pohádku „Malý čaroděj a velká pětka“.
Další zdařilou akcí v MŠ byla beseda s policií a jízda zručnosti na koloběžkách,
tříkolkách a odrážedlech před MŠ a návštěva a exkurze dětí MŠ u hasičů
V květnu byla naše TOP akce Slavnostní akademie ke 125. výročí založení tovačovské
školy. Ta se konala 8.5. v areálu zámeckého parku a byla opravdu top.
Další akcí byl jarní sběr papíru (12 438 kg)
Naši žáci se zapojili do okresního kola přírodovědné soutěže Zlatý list. Na soutěži
V Kojetíně školu reprezentovaly šestičlenné týmy tříd z 2. stupně.
Žáci 8.A navštívili Prahu a většina z nich psala testy Scio.
Žáci 1.A a 2.AB zhlédli koncert v ZUŠ.
Děti ze ŠD hledali poklad, měly Olympijské hry v ŠD a návštívily je děti ze ŠD
v Troubkách (zábavné odpoledne)
V MŠ proběhla schůzka rodičů dětí MŠ, kteří jedou na školku v přírodě
Zúčastnili jsme se atletické olympiády okolních školek v Troubkách, naše děti získaly
zlatý pohár
25. 5. Děti zhlédly Pirátskou pohádku
A následovala Školka v přírodě pro přihlášené děti (Stará Ves u Rýmařova , chata
RELAXA)
V červnu jsme oslavili Den dětí: dopoledne plné zábavy, her a soutěží (ve spolupráci s
KRPŠ, který akci organizoval)
Děti ze ŠD spaly v ŠD, spolu s táborákem
Následovaly školní výlety jednotlivých tříd, výlet dětí ŠD do Uhřičic (techn. Zvláštnost
– sifon)
Žáci 3.A a 4.B jeli na Školu v přírodě (Rusava)
Žáci M. Skopal, J. Mraček, E. Zatloukalová z 9.A nás reprezentovali na Malé chemické
olympiádě.
Pro žáky 6.A jsme uspořádali Projekt Řecký den
Ptejte se ředitele, to je tradiční akce ŽP, diskuse ŘŠ se členy Žákovského parlamentu.
Následovalo vystoupení historické skupiny Pernštejni pro 4. - 7. roč.
Pro žáky, kteří mají radi tenis jsme zorganizovali Tenisový turnaj žáků
Žáci 3.A a 6.A navštívili Den otevřených dveří na letišti v Prostějově.
Předávání „štafety“ 9.A žákům 1.A – to je take již tradiční akce, kterou žáci 9. ročníku
předají pomyslnou štafetu prvňáčkům.
Děti MŠ jely na výlet do Dinoparku ve Vyškově, proběhla diskotéka s Jirkou Hadašem
na školní zahrádce pod názvem „Námořnická show“ a malá zahradní slavnost ke Svátku

otců s táborákem na školní zahrádce a dále návštěva školní družiny a oběd ve ŠJ pro
předškoláky.
Poslední (al ne co do významu) akce škol. roku 2015/16 byly:
- rozloučení předškoláků na zámku
- ukončení školního roku a předávání vysvědčení
- slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku na zámku

Úspěchy našich žáků ve škol. roce 2015/2016
Soutěž „Tak to vidím já“ (org. ATLAS Přerov), výtvarně - literární soutěž, do níž se
zapojilo 60 žáků z různých škol okresu Přerov.
Literární část: 1. D. Sedlmaierová 7.A
Výtvarná část: 1. D. Sedlmaierová 7.A
2. E. Herzogová 7.A
3. D. Jegla 7.A
Okresní kolo dějepisné olympiády (42 soutěžících)
13. J. Zlámal, 18. M. Skopal (oba 9.A)
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce (26 soutěžících)
17. E. Zatloukalová 9.A
Okresní kolo Matematické olympiády
7. J. Skopal (7.A) z 32 soutěžících, úspěšný řešitel
19. V. Vránová (8.A)
Matematický Klokan - celostátní soutěž
T. Hanák (7.A) – mezi 10 nejlepšími řešiteli okresu Přerov (z 959 řeš.)!
Pestrá paleta: výtvarná soutěž Mikroregionu Střední Haná
oceněné práce: N. Pískovská 3.A, V. Šálek 3.A, K. Křepelková 3.A, G. Zvonková 5.A,
K. Lehká 6.A, V. Smejkal 7.A
Zlatý list - okresní kolo
kategorie mladší 3. místo
6.A B. Smolková, M. Pavlíková, K. Lehká, B. Švalbachová, K. Kroupa, M. Studnička

kategorie starší: 4. místo
9.A M. Vaniš, P. Vybíral, J. Zlámal, V. Štěpánová, E. Zatloukalová, M. Chorá
5. místo
8.A V. Vránová, J. Vojtašek, M. Frömel, H. Lepičová. E. Večeřová, H. Zapletalová
8. místo
7.A R. Topič, V. Smejkal, J. Matula, D. Sedlmaierová, J. Kohn, M. Čelechovský
Malá chemická olympiáda
J. Mraček, M. Skopal, E. Zatloukalová 9.A
Ve škol. roce 2015/16 jsme pro žáky připravili zájmové kroužky 1. sportovní:
Hanáček – pro žáky z 1. stupně, pod vedením Zd. Ludvové
Tenis I. až III. – pro žáky 1. – 9. třídy, pod vedeném Mgr. P. Velického
Turistický – pro žáky 2. stupně, pod vedením Mgr. O. Polzerové a Mgr. J. Ticháčkové
Stolní tenis I. a II. – pro žáky 1. – 9. ročníku, pod vedením M. Horáka, M. Ženčáka
2. vzdělávací
Keramika I. až IV. – pro žáky 1. – 9. ročníku, pod vedením Mgr. D. Novákové
Škarbálci a pisálci – pro žáky 1. stupně, pod vedením Mgr. A. Adlerové
Angličtina hrou – pro žáky 1. a 2. třídy, pod vedením Mgr. B. Šmehlíkové
Výtvarné čarování – pro žáky 1. stupně, pod vedením P. Nemravové
V MŠ se Zd. Ludvová věnovala v rámci kroužku logopedie nápravou řečí.

Při škole pracuje šestičlenná Školská rada ve složení:
Jarmila Kyasová a Alena Skoupilová (zástupci zřizovatele)
Mgr. Jitka Lehká a Mgr. Petr Velický (zástupci učitelů)
Eva Janáčová a Martina Opatrná (zástupci rodičů)
V letošním školním roce končí členům školské rady volební období.
Dále při škole pracoval Klub rodičů a přátel školy, pod vedením pana Michala Schaffera.
Rodiče projevují větší zájem o dění v MŠ, jsou ochotni spolupracovat s učitelkami a
pomoci jim v organizaci akcí pro děti. Jako velmi zdařilé akce lze hodnotit např.
Helloweenskou párty pro žáky 2. stupně, Dýňovou slavnost, Mikulášování, Dětské

šibřinky, velikonoční dílny, dopravní soutěž apod. Také na veřejnosti se zapojily děti
MŠ. Např. vystoupení pro seniory v DD, vítání občánků do života či vystoupení
tanečního kroužku při škole.
i) výsledky ČŠI
Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekce, ČŠI zadávala prostřednictvím svého
portálu různá zjišťování, která nahrazují inspekční činnost.

j) základní údaje o hospodaření školy
Mzdové prostředky:
Zákonné odvody:
ONIV:

10.431.952,- Kč
3.561.911,- Kč
982.542,- Kč

Provozní prostředky:
4.258.500,- Kč
Z toho:
Grant na sport:
50.000,- Kč
Čerpání FO:
37.873,- Kč
Úroky z BÚ:
261,- Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2014
206.219,51 Kč
z toho:
doplňková činnost
80.424,01 Kč
zůstatek z pronájmů a stravování CS
ostatní zdroje
62.463,49 Kč
zůstatek ze zápisného z kroužků, stravování učňů a vlastních zaměstnanců,
školné MŠ a ŠD, AŠSK, sběr papíru
provozní dotace
63.332,01 Kč
zůstatek z energií, závazných ukazatelů, úroky běžných účtů apod.
zůstatky z doplňkové činnosti používáme podle zřizovací listiny
Údaje o vyúčtování roku 2014 jsou k nahlédnutí u hospodářky školy.

V tomto roce byly provedeny tyto akce (opravy apod.):
oprava WC v MŠ (2. pavilon), vymalovali jsme chodby WC, nákup didaktických pomůcek MŠ,
financovali jsme organizaci Dne dětí, organizovali zájezd do Osvětimi, rekonstruovali jsme
učebnu (nová podlaha, omítky, lino, školní nábytek), pořídili jsme nový nábytek do další

učebny, rekonstruovali jsme kabinet matematiky. Tento jsme vybavili i novým nábytkem.,
během hlavních prázdnin jsme provedli drobné opravy ve všech zařízeních.
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2015/16 se škola zapojila do Výzvy č. 56. Projekt: "Zvyšování kvality
vzdělávání v Tovačově", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0713. V rámci projektu se 2 třídy
zapojily do čtenářských dílen. 4 vyučující absolvovaly zahraniční jazykové kurzy (2 Aj,
1 Fj a 1 Nj). 5 pedagogů absolvovalo zahraniční stáž na školách v Dánsku.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2015/16, v rámci projektu Výzva č. 56 (projektu na rozvoj jazykového
vzdělávání pedagogů) absolvovaly 4 učitelky jazyků zahraniční jazykové kurzy.
Dále se vyučující naší školy zapojili do krátkodobých seminářů a kurzů, zaměřených na
vzdělávání žáků se SPU + SPCH.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Ve škol. roce 2015/16 jsme pokračovali ve spolupráci na kofinancování zájmových
kroužků z grantu, který vyhlásilo město Tovačov.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, …
Základní škola a Mateřská škola Tovačov při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje
se zřizovatelem, s Krajským úřadem Olomouckého kraje, s Magistrátem města Přerova
(pověřená obec), s Úřadem práce v Přerově i s podnikatelskými subjekty v regionu.

Závěr:
Děkuji za spolupráci zřizovateli a Školské radě za spolupráci a pochopení.

Mgr. Pavel Odehnal, ředitel školy
Tovačov, říjen 2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla schválena
Školskou radou dne: 8.12.2016

