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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy  Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace 

Adresa:  Žabeň 150, 739 25 Žabeň 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Změna zařazení:  od 1. 1. 2003 

Ředitelka školy:  Mgr. Kateřina Mannheimová 

Identifikátor zařízení:  600134539 

IČO:  73184217 

 

  Zřizovatel školy  Obec Žabeň 

Adresa:  Žabeň 62, 739 25 Žabeň  

Právní forma:  obec 

IČO  00576867 

 

Místa poskytovaného vzdělání 
Název IZO Počet tříd, oddělení Kapacita Spojení 

 
Základní škola 

 
600134539 

 
4 

 
 60 
 

telefon: 558 637 490  
mobil: 722 661 122 
e-mail: skola@skolazaben.cz 
www.skolazaben.cz  

Školní družina 119601044 2  50 telefon: 602 505 807 

Školní jídelna  103008501 1  100 telefon: 558 637 491 

Mateřská škola 107 622 351 2  41 telefon: 558 655 478 
mobil: 724 044 064 
e-mail: skola@skolazaben.cz  

 
Zajištění dalšího stravování 

Příprava dietního stravování Projekt Mléko do škol Projekt Ovoce do škol 

NE ANO ANO 

 
 

2. Charakteristika školy: 
   
Základní škola v Žabni je školou málotřídní a poskytuje základní vzdělání v 1. až 5. ročníku.  
Zřizovatelem školy je obec Žabeň, která čítá přibližně 850 obyvatel, asi 260 rodinných domů ležících 
v blízkosti komunikace z Frýdku-Místku do Ostravy. Nejbližší školou je základní škola ve Sviadnově 
2,5 km a škola v Paskově 2 km. 

Škola v letech 2011-2013 prošla celkovou rekonstrukcí. Byla vyměněna elektroinstalace, okna, 
došlo k zateplení budovy a bylo přistaveno druhé podlaží školy, kde vznikla kmenová učebna 
a jedinečná školní družina. Materiální a technické zázemí školy je nadstandartní. Na škole jsou 
k dispozici jak notebooky a tablety, tak robotické hračky. Vyhovující je množství audiovizuální 
techniky. Hygienická úroveň sociálních zařízení odpovídá evropským trendům. Kmenové učebny jsou 
tři, jsou vybaveny většinou výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Kmenová učebna ve 2. patře školy 
je rovněž využívána jako výtvarná a počítačová učebna. Chodby jsou vybaveny basketbalovými koši 
a míči k aktivnímu odpočinku. Zaměstnancům školy slouží sborovna v podkroví. 
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Součástí budovy jsou také prostory mateřské školy. Mateřská škola má dvě třídy. Větší je 
v přízemí budovy a druhá třída menších rozměrů se nachází v 1. patře školy. V tomto podlaží je rovněž 
přizpůsobeno hygienické zařízení tak, aby odpovídalo bezpečnostním a hygienických požadavkům 
dětí mateřské školy. 

Rozsáhlá přírodní zahrada s herními prvky pro děti, jako je kladina, lanové centrum, jezevčí 
nora, šplhací totem, zvukovod a řadou dalších je přednostně využívána dětmi z mateřské školy 
a v odpoledních hodinách i žáky ze školní družiny. V dopoledních hodinách je základní školou využíván 
prostor pro pěstitelské práce a altán s lavičkami.  
Hřiště je vyhledávanou oázou obyvateli místními i ze širokého okolí ve dnech odpočinku 
a o prázdninách.  

Do budovy školy jsou dva hlavní vchody, jeden pro základní školu a druhý pro mateřskou školu. 
Dva vedlejší vchody z bočních stran budovy využívají zaměstnanci školy. Okolí školy je zabezpečeno 
kamerovým systémem. Budova je vytápěna kotelnou na plyn. V zahradě školy je kolovna pro 20 kol. 

Sportovní aktivity probíhají na venkovním hřišti, v přilehlé zahradě a v prostorách kulturního 
domu. Na jaře 2021 byly na zahradě zahájeny přípravné práce ke stavbě nové tělocvičny a mateřské 
školy. Věříme, že od školního roku 2023/2024 budeme obě zařízení plně využívat.  

Stravování ZŠ probíhá v přízemí školy, dovoz obědů je realizován během školního vyučování 
z jídelny Základní školy Paskov.  
 Škola spolupracuje se složkami v obci, především se Sokolem, Hasiči a seniory, je součástí 
Regionu Slezská brána a v novém školním roce plánujeme další společné akce.  
Při škole je zřízena Školská rada. 

 
 

3. Přehled oborů vzdělání 
 

Základní škola je neúplná, se spojenými dvěma ročníky v jedné třídách. Poskytuje základní 
vzdělání v 1.–5. ročníku.  

Výchovně vzdělávací proces probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ 
a dobíhajícího školního vzdělávacího programu Tvořivá škola „Škola pro život“ 
V tomto školním roce se v I. třídě vyučoval 1. ročník, ve II. třídě 2. ročník, ve III. Třídě 3. ročník a ve IV. 
třídě 4. a 5. ročník. Škola nabízí příjemné prostředí, kvalifikovaný pedagogický sbor, nadstandardní 
mimoškolní aktivity, akce s rodiči. 

Žáci 5. ročníku budou pokračovat v plnění povinné školní docházky na základních školách ve 
Frýdku-Místku, Paskově a Ostravě a na Gymnáziu v Ostravě dle vlastního výběru.  
 
Uspořádání  
 

Třída Ročník Počet žáků 

I. 1. 15 

II. 2. 9 

III. 3. 8 

IV. 4. 9 

 5. 8 

Celkem  49 
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Naše mateřská škola je dvoutřídní předškolní zařízení s kapacitou pro 41 dětí ve věku zpravidla od 

3 do 6 let s celodenním provozem. Výchovně vzdělávací proces probíhá podle Školního vzdělávacího 

programu Hurá do přírody. Jsme rádi, že děti, které u nás plní povinné předškolní vzdělávání, 

nastupují k plnění povinné školní docházky do naší základní školy. 

Uspořádání  
Třída Počet dětí 

Žabičky 24 

Zajíčci 14 

Celkem 38 

 
 

 4. Zápis k povinné školní docházce a zápis k předškolnímu vzdělávání 

 
Počet dětí přijatých do 1. třídy Počet odkladů pro příští školní rok  

 16 1 

 
 

Počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání Počet nepřijatých dětí  

 13 4 

 
 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

 
Učební plán 

Předmět 1.ročník* 2.ročník* 3.ročník* 4.ročník 5.ročník 

Český jazyk 9 8 7 7 7 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Prvouka 2 2 2   

Přírodověda    2 2 

Vlastivěda    2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Informatika   1 1 1  

Celkem týdenní časová dotace 21 22 23 26 26 
*
školní vzdělávací program „Škola pro život“ 

 

Údaje o dětech a žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními 
Druh postižení: ročník počet dětí a žáků 

OVŘ, PAS MŠ 1 

OVŘ 1 2 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 1. pololetí 
Třída Počet 

žáků 
Z toho 
prospělo 

Z toho prospělo 
s vyznamenáním 

Z toho 
neprospělo 

Z toho žáci 
s dostatečnou 

Z toho 
nehodnoceno 

I. (1. r.) 15 0 15 0 0 0 

II. (2. r.) 8 0 9 0 0 0 

III. (3.r.) 8 0 8 0 0 0 

IV. (4., 5. r.) 17 0 17 0 0 0 

Celkem 48 0 48 0 0 0 

 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí 

Třída Počet 
žáků 

Z toho 
prospělo 

Z toho prospělo  
s vyznamenáním 

Z toho 
neprospělo 

Z toho žáci 
s dostatečnou 

Z toho 
nehodnoceno 

I. (1. r.) 15 0 15 0 0 0 

II. (2. r.) 9 0 9 0 0 0 

III. (3.r.) 8 0 8 0 0 0 

IV. (4., 5. r.) 17 2 15 0 0 0 

Celkem 49 0 49 0 0 0 

 
Údaje o zameškaných hodinách za obě pololetí 

Počet omluvených 
hodin celkem 

Počet omluvených 
hodin na žáka 

Počet neomluvených 
hodin 

Počet neomluvených hodin 
na žáka 

5179 105,69 0 0 

 
Přehled o chování 

Ročník Počet 
žáků v 

 ročníku 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky 
TU 

Důtky ŘŠ Snížená známka z 
chování 

I. 15 0 0 0 0 0 0 

II.  9 0 0 0 0 0 0 

III.  8 0 0 0 0 0 0 

IV.  9 0 0 0 0 0 0 

V.  8 0 0 0 0 0 0 

Celkem 49 0 0 0 0 0 0 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme vyučovali ve čtyřech třídách. Ke spojování ročníku docházelo 

zejména ve výuce předmětů výchovného charakteru. Od třetího ročníku byla do výuky rovněž 

zařazena Informatika jako povinný předmět. Jako stěžejní cíle jsme si vytyčili rozvoj čtenářství 

a takzvaných měkkých dovedností u žáků. Prostředkem nám byl Čtenářský maraton a stále se 

rozšiřující žákovská knihovna, pravidelné ranní kruhy ve třídách a celoškolní setkávání vždy na začátku 

měsíce. Podařilo se nám udržet kvalitu formativní hodnotící zpětné vazby, kterou žákům dvakrát 

ročně poskytujeme v písemné podobě. Snažíme se pojmenovat žákův pokrok i oblasti vyžadující 

případné zvýšené úsilí. V prvním ročníku byla matematika vyučována Hejného metodou, kterou 

následně aplikovaly i další vyučující ve svých hodinách. Dařilo se nám také lépe využít výhod souškolí 

základní a mateřské školy, což se projevilo u zápisu do základní školy. Předškoláci byli velmi 

samostatní, komunikativní a viditelně se zlepšil jejich úchop psacích potřeb. Můžeme tedy 

konstatovat, že všechny děti a žáci plnili své školní povinnosti svědomitě.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Škola systematicky působí proti sociálně patologickým jevům, uplatňuje pokyn MŠMT k prevenci 
zneužívání návykových látek. Školní poradenské pracoviště zajišťuje metodickou podporu 
pedagogickým pracovníkům poskytujícím podporu dětem a žákům se SVP. 
 

7. Popis personálního zabezpečení školy 

 
Počet pracovníků/osob celkem na konci školního 
roku 

16 

Počet učitelů ZŠ 6 

Počet učitelů MŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet asistentů pedagoga 2 

Počet správních zaměstnanců 4 

 
 

8. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2021/2022 absolvovaly dvě učitelky ZŠ Letní školu Hejného metody. Dvě paní učitelky 
MŠ absolvovaly týdenní akreditovaný kurz v programu Začít spolu. Hospodářka školy absolvovala 
webinář k aktuální problematice FKSP a cestovních náhrad, ředitelka školy se zúčastnila konference 
Jak se žije malotřídkám 2022, absolvovala rozšiřující vzdělání na FF UK obor výchovné poradenství 
a vzdělávací akci Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a školských zařízení. Všichni 
zaměstnanci absolvovali periodická školením BOZP a PO. 
 
 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Účast školy v projektech 
 
Škola se ve školním roce 2021/2022 tradičně zapojila do následujících projektů:  
Projekt „Ovoce do škol“ – zaměřen na podporu zdravé výživy. 
Projekt „Školní mléko“ – zaměřen na podporu zdravé výživy. 
Projekt „Šablony III“ spolufinancován Evropskou unií 
 

Spolupráce školy a dalších subjektů 
 
Školská rada 
Městská knihovna – účast žáků na knihovnických lekcích byla letos do značné míry omezena.  
Složky obce Žabeň – Žáci se podíleli na vánoční výzdobě kapličky, natočili Vánoční videoklip a svými 
recitačními pásmy již tradičně přispěli k Vítání občánků a akci pro jubilanty obce Žabeň. Ve 
spolupráci s obcí Žabeň, Sokoly a místním SDH škola zorganizovala dětský den.  
Region Slezská brána – škola se zapojuje do společných kulturních akcí a soutěží.  
Odborová organizace – při škole není zřízena. 
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Akce školy 
 

Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Cílem je 
prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti,  
spolupráce mezi jednotlivými ročníky a spolupráce s pedagogickými zaměstnanci a dětmi z MŠ.  
Také v tomto školním roce jsme pokračovali v organizaci oblíbených „turistických čtvrtků“. Díky nim 
děti navštívily a poznaly další nová místa našich Beskyd a zároveň opět zvýšily svou fyzickou zdatnost. 
Plaveckého výcviku se na podzim zúčastnili všichni žáci a čtrnáct předškolních dětí. Místo společného 
rozsvícení Vánočního stromu jsme s ohledem na protiepidemická opatření natočili svou první 
Vánoční pohlednici. Děti poznaly, jak náročné může být povolání herce nebo zpěváka, ovšem 
výsledek byl impozantní. Dlouho plánovaný zimní pobyt s výukou lyžování jsme absolvovali ve dvou 
turnusech ve skiareálu Mosty u Jablunkova a oba se setkaly s velkým úspěchem. Děti se staly zase o 
něco více samostatnějšími, dovednějšími a sebevědomějšími, máme z nich zadost. Sport jsme 
neopustili ani na jaře a přivezli jsme si medaili ze štafetového běhu v Třinci.  
Během druhého pololetí jsme zorganizovali tři velmi příjemná setkání rodičů s renomovaným 
dětským psychologem panem PhDr. Václavem Mertinem na téma Pozitivní přístup - základ výchovy 
dítěte v současnosti, Heterogenní třída a výhody vrstevnického učení, Welbeing čili osobní pohoda. 
Mateřská škola taky rozhodně nezahálela. Na podzim již tradičně krásně oslavili Den stromů. 
Poledníček s knihovnou byl také mimořádně oblíbený. Ani děti MŠ nechyběly ve Vánoční pohlednici. 
Krásně naši školku reprezentovaly také na Mistrovství školek. V květnu proběhl v MŠ Den maminek, 
v červnu pak pasování předškoláků a největším dobrodružstvím byl celodenní výlet do ZOO.  
V průběhu celého měly děti možnost zapojit se do dalšího čtenářského maratonu, na jehož konci 
bylo neuvěřitelných 16479 přečtených stran. Blížící se prázdniny jsme oslavili Dětským dne a již 
tradičně na 25 dětí odjelo v červenci na školního tábora do Hrádku, tentokrát sportovní. 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Zpráva z hospodaření školy bude zpracována k 31. 12. 2022, za rok 2021 byla předána zřizovateli a 
je k nahlédnutí v ředitelně školy. 
 

Hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu 
v roce 2021 

 Výše poskytnutých finančních 
příspěvku 

7926659,00 Kč 

Výdaje:  

Platy 5718242,00 Kč 

OPPP 25032,00 Kč 

Odvody sociální pojištění 1412602,64 Kč 

Odvody zdravotní pojištění 514626,13 Kč 

Příděl do FKSP 114481,94 Kč 

Náhrada mzdy 5855,00 Kč 

ONIV 135819,29 Kč 
 

Finanční dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši.  
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Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele 
v roce 2021 

 Výše poskytnutých finančních 
příspěvku 

 1 750 000,00 Kč 

Materiálové výdaje 546401,21 Kč 

Údržba a opravy 10668,04 Kč 

Cestovné 0 Kč 

Reprezentace 1048,00 Kč 

Spotřeba energie 252368,03 Kč 

Elektrická energie 66078,30 Kč 

Plyn 150000,00 Kč 

Voda 36289,73 Kč 

Služby 905004,33 Kč 

Poštovné 917,00 Kč  

ŠVP provoz 81760,00 Kč  

Přeprava jídel 66054,00 Kč  

Odpad 7 381,00 Kč  

Telefonní poplatky 24061,42 Kč  

Náklady na stravování v ZŠ 314557,00 Kč  

Mzdy, účetnictví, právní služby 116023,00 Kč  

Internet, web, software 53289,41 Kč  

Servisní služby 87815,52 Kč  

Fotoslužba, kopírování, tisk 24944,98 Kč  

Vstupní prohlídky 3 000,00 Kč  

Školení hrazeno zřizovatelem 21898,00 Kč  

Ostatní služby 103303,00 Kč  

Mzdové náklady    54345,00 Kč 

Ostatní náklady 63321,88 Kč 

Odpisy 387833,00 Kč 
 

Příspěvková organizace vytvořila ke dni 31. 12. 2021 kladný hospodářský výsledek v celkové výši 
86000,45 Kč. 
 
 

11. Údaje o výsledcích kontrol Českou školní inspekcí a jinými orgány 
 

Dne 3. 3. 2020 proběhla kontrola z FÚ na poskytnutí neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT ze 
státního rozpočtu ČR na zabezpečení ZŠ a MŠ. Výsledek kontroly není znám, dosud jsme neobdrželi 
žádný protokol z FÚ. 
 
Roční prověrka BOZP proběhla 10. 5. 2022, dvě zjištěné závady – poškozená podlaha v pohybové 
místnosti a v místnosti s vyhrazeným technickým zařízením – nebudou v dohledné době řešeny. 
Pohybová místnost se neužívá. Povolení k používání vyhrazeného technického zařízení má pouze 
jeden zaměstnanec, který je se stavem podlahy obeznámen. 
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Kontrola dodržování předpisů požární ochrany proběhla 26. 4. 2022 dle odst. 1e § 5 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Prohlídka byla zaměřena na volné únikové cesty a východy, volné 
přístupy k hasicím přístrojům, protipožárním uzávěrům, dále vypínačům a uzávěrům energií vč. 
řádného značení tabulkami, na pravidelné provádění a platnost školení o požární ochraně, na 
zpracování dokumentace PO a její vyvěšení na příslušná místa, na instalaci ochranných krytů svítidel, 
na dodržování bezpečných odstupů mezi el. stropními světly a snadno hořlavým materiálem, na 
provádění pravidelných kontrol revizí elektrických, plynových a tlakových zařízení, el. přístrojů a 
spotřebičů, hromosvodů, spalinových cest a požárně-bezpečnostního zařízení, na provádění 
pravidelného cvičného požárního poplachu. Prohlídkou nebylo zjištěno dalších nových zjevných 
závad. 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána na pedagogické radě dne 
26. 8. 2022, školská rada schválila dne 25. 10. 2022. 
 
 

Mgr. Kateřina Mannheimová 
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