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O naší škple

ZákJadní škola AMOS zahájila svou činnost 1. zěňí 1993 jako neúplná Nadaění jazyková škola
AMOS, tvořená prvním stupněm zálrJadní školy. Zakladatelkou školy byla učitelka apo zahá$ení
jejiho provozu i první ředitelka školy paní Věra Lojkásková. Jako zřizovatel školy byla uváděna
Nadace pro jazykovou výuku. Vdobě zahi$ení měla škola pro vel§ý zájem veřejnosti dvě první
třídy, do roku 1997 měla v I. až 5. ročnftu 10 ťíd. I.9. l996jmenovala zakladatelka a tehdejší
ředitelka školy paní Lojkrásková novou ředitelku školy, paní Mgr. Ša*u Bradovou.

Změnou zákona o nadacích změnila škola právní formu a 12. února 1999 byla zapsána
u krajského soudu v Ostravě pod názvem ZáHadní školaAMOS, obecně prospěšná společnost.
Další transformace školy proběhla v roce 20a6. S účinností ad 22. 8. 2006 byla škola zapsána
do školského rejsříku pod nrázvem ZáHadní školaAMOS, školská právniclcí osoba.

Vroce 2011 změnila škola svého ňizsvatele. Súěinností od 14. 1l. 2011 přebírá místo
ňzovatele Mgr. Olga Grossmannová, dlouholetá kolegyně a spolupracovnice dosavadní
ňznvatelky. V tomto období se také postupně mění strategie a stanovují nové cíle školy.
Po devatenáctiletém působení ve funkci byla k datu 30. 6. 2aÁ odvolaná ředitelka školské
právnické osoby nngr. Štirka Bradová. Na uvolněnou pozici ředitele školské právnické osoby
nastoupil súčinností od 1. 7.2aL4 vítěz otevřeného výběrového hzení Mgr. Petr Novotný
s vlastrrí koncepcí, která odpovídala záměrům ňzovatele převážně v oblasti realizace noqých
forem podpory a rozvoje jazykov|ch kompetencí a rozšíření nabídky sportovních a pohyboqých
mimoškolních aktivit žáků školy.

Od školního roku 2a$n0I6 se tak změnila forma výukv anglického jazyka v 1. a 2. ročníku
na přirozenou audioorální a kinestetickou metodu Helen Doron v n{mci progmmu ,,Angliětina
jinak a lépe". Vkvětnu roku 2017 jř první žák páteho ročníku úspěšně absolvoval jazykov}
Cambridge test" Pravidelnou a systematickou činnost nhájily rovněž dva pravidelné
několikaměsíční sportovní rájmové kurzy. V zimě to byl kurz sjezdového lyžování a na jaře
až do podzimu kurz tenisu pod vedením kvaliťrkovaného diplomovaného trenéra sjezdového
lyžováni, cvičitelů lyžování, externích instruktorů lyžování a tenisového trenéra třetí ťí,dy.

Ve školním rcce 202t/2022 probíhala qiuka i nadále v pronaja{ých prostorách partnerské
ZŠ Brunál, Cihelní 6, a to v pěti ťídách a řech odděleních Stóhí ďruŽiny. 

-

V předmětném roce se žáci i nadále stravovali ve školní jídelně partnerské školy za stejných
finančních podminek jako u žáků školy zťtzované městem Bruntál. Naše škola je však povinná
smluvně uhradit ho§titelské základní škole za každý odebraný či neodhlášený oběd 9,- Kč
provozrí a mzdové režie. Tyto a jim podobné platby např. do údržby a zkvalitňování společných
prostor připadají na vnrb od rodičů vybraných příspěvků na vzdélávání, neboť je nelze hradit
ze sátem poskytované silátní dotace.

Záklatní škola Amos, š. p. o. je základní školou podporující a rcmíj{ící kvalitní vzdělávání
a qýchovu žáki. Je organizovaná prvním stupněm zikladní školy a školní družiny,
která je součástí systému vzdělávaní v České republice, a tudiž poskýtuje vráélávání žákú
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na prvním stupni základní školy podle zákona ě. 56112004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školslcý zákon) ve znění pozdějších předpisů,
s tím, že klade především dttraz na individuální přístup kjednotlivým žákům při jejich
vzdělávéni. Rovněž upřednostňuje aktivní vaájemnou spolupráci nejen se zákonnými zástupci
vzdéIávanýchžáků, aletéž s ostatními partnery na území města Bruntálu, což pozitivně ovlivňuje
její rozvoj i výsledky výchovně vzdělávaciho pťoce§u. Stojí na pevných základech vzájemného
respektu, toleranceo azrtání chyby a odpuštění, bezpňí, oteťenosti, odpovědnosti, spolupráce,
důvěry práva a svobodného přísfupu k informacím. A to vše se neformálně odehrává v tradicích
humanity, etiky, v duchu ideálů a hodnot obsažených v učení JanaAmose Komenského.

Šttotni rok2a2tt2022. Přechod k nomálnímu stavu ve školství po distanční výuce?

,,KařÁý kvítek má jinou barvu a vůni, každá rostlinka vylcr,étá jindy a je jinak vysoká.
Takovou zahradou plnou rozmanitého kvítí, která září všemi barvami a vůněmio může být
i škola. Na první pohled se mrŮže zdát obyčejná, ale už na ten druhý naprosto výjimečná.
Soukromá škola AMOS, š.p.o., Cihelní 162016 Bruntál je totů škola, jak ji neznáte,
ale určitě byste do ní chtěli chodií Nabízi dětem a jejich rodičům opravdu to nejlepší.*

Jako stěžejní úkol jsme si pro školní rck 2a2ll2022 stanovili i nadále vyvíjet maximální úsilí
pro zachování co nejbezpeěnějšího Szického i duševního zdraví v prostředí vzájemné tolerance
a empatického pochopení pro potřeby žáků, rodičů i zaměstnanců školy. V úsilí o překonání
zv.ýšeného výskytu rozličných respiračních onemocnění se zaměřujeme především
na optimistické, tudíž normální vztahy všech zučastněných a rovněž i připraveností školy
k dodržování veškeqých hygienichých opatření, která by nám byla uloženanazákladě zákonných
rožhodnutí a vzájemných dohod mezi ministersťvem školsfuí a zdravotnictví. Pevně věříme,
že se tak jako v uplynulém školním roce opět vyhneme uzaťení škol a distanční qýuce,
která roáodně nepřinesla žákům, rodičům i pedagogům hmatatelných frínosů. Naopak v sociální
oblasti došlo k negativnímu narušení vzájemných vxáů a na Szickou zdatnost dětí i mládeže
měly dva roky všemožných sociálních omezení anařízení téměř devastaění dopad. Aprávě těmto
oblastem znoyuobnovení správných návyků a vhodných vzorců chování našich žákům
v oblastech zdravého životního stylu budeme na dobrovolné bazi ve školním roce 202212023
věnovat maximální pedagogickou péči.

Vcelku poklidný a naštěstí denním 4působem ,.Yuky probíhající školní rok2a2ID022, kteqý jsme
zvládali voblasti hygienické pťevence antigenním testováním žákťu a pedagogů, byl bohužel
24.2.2a22 zsela zésadné, především v myslích nrás dospělých, velmi narušen ruskou speciální
vojenskou operací na Ukrajině. Důsledky této nevyhlášené války, pfuozeně i mimo jiné globální
příČiny, jsou zqýšení cen pohonných hmot a předevšim celoewopská energetické krize,
charakteristická téměř pětinásobným nárůstem cen elektrické energie a plynu, která vyvolává
ve společnosti nemalé obavy z budoucnosti. Meziroční inflace ve výši t6,7oÁ zvyšuje ceny
potravin a ostatních pro domácnosti potřebných komodit. Navíc se koncem postupně projevují
tendence narustajícího počtu inťrkovaných nového výskytu viru SARS - COV 2, jeho varianty
omikronu - subvarianty BA.4 a BA.5 respiraěního onemocnění Covidu - 19 včetně reinfekcí.
Již v tak rozdělené společnosti nanistají další tendence k vyhrocování animozit spoleěenského
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klimatu, kteqým se v naší škole snažíme čelit klidnou, tvořivou afrnosferou a rozvahou
při případném vysvětlování nesmiřitelných nazorových tendencí.

V komunikaci mezi školou a rodiči, v rámci možné zákowÉ distanční 
"Yuky, 

ke které by mohlo
dojít, jsme byli po celý rok přejít vpřípadě poťeby na digitální platformy Zoom, e_mail,
WhatsApp, Facebook Soukromá škola AMOS (včetně profilů jednotlivlch říd ňízených
někteqými ťídními učitelkami), pomocí mobilních telefonů, kterými se poslední tři roky snažíme
o formální i neformální pravidelnou komunikaci se zákonnými zástupci žiků av případě potřeby
tak zajišťujeme případnou distanění podporu rodinám. Koneckonců naše příprava na realizaci
změn v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání s dopadem změn Škohího
vzdělávacího programu Amosek od 1. 9. 2a23 ve vzdělávací oblasti informatika se zaměřuje
především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních
technologií. Ye vzóélávací a qýchovné práci klade naše škola důraz především na mimořádně
individuální přístup kjednotlirným žákům při jejich vzdělávání i mimoškolních aktivitách,
ale především se však zaměřuje prostřednictvím všech svYch zaměstnanců na soustavné atrvalé
vytváření bezpečného a vlídného školního prosředí pro žáky, jejich rodiče i pedagogy.

Již téměř 30 let budujeme a i nadále hodláme rowijet školu, která urnožňuje svým žákum
osvojovat si vhodné strategie učení a motivuje je k celoživotnímu vzdélávaní. Podněcuje
je k wořivému myšlení, logickému, kritickému uvažování a k řešení problémů či ákonitě
vznikajících konfliktů. Vedeme W kvšestranné, účinné a oteťené komunikaci. Cíleně
a systematicky rozvíjíme u žáků schopnost vzájemné spolupracovat a respektovatptáci a úspěchy
vlastní i druhých a připravujeme je k tomu, aby se projevovali jako svébl,tné, svobodné
a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a současně plnili své školní povinnosti.
Jsme dětem trpělivými i chápajícími pruvodci v procesu uěení a aktivními, přátelslqými
pomocníky při utváření jejich trvalých návyků vedoucích k celoživotnímu vzdélávání.

Naprostou samozřejmostí je pro nrás neformální osobní přístup ke všem žákům, jejichž maximum
je |4 v jedné třídě nebo špičková rnýuka angličtiny v 1. a 2, ťrrdě sprvky mezinárodně
uznávaného jazykového progfamu Helen Doron. Zcela dobrovolně, avšak pravidelně v zimě
?x tydně v pondělí a ve středu lyžujeme v Ski areálu Annaberg. Od jara do podzimu, včetně
hlavních ptándnin, hrajeme od pondělí do čtvrtku tenis na tenisových kurtech partnerského
Tenisového klubu Bruntál z.s. A také každý rok všichni áci prvního sfupně absolvují plavec§ý
výcvik přípravný, základní a zdokonalovací. Škoh v pohybu nás hodně baví. Velmi často a rádi
také zpíváme a hrajeme na zobcovou flétnu, malujeme, hrajeme pro své blí7ké, přátele
a kamarády zjiných mateřs§ých a záHadních škol autorské divadelní představení vMěstském
divadle v Bruntale, učíme se hrát šachy a jezdíme do školy v přírodě. \ýsoce kvalitní výllku,
vedenou skvělými pedagogy ani nezmiňujeme, protože ji považujeme za naprostou
samoďejmost.

Bezpečné, přívětivé a estetické školní prosťedí pto žáky i pedagogy je pro nás tou hlavní
prioritou. Jsme bytostně přesvědčeni, že rodiče jsou vedeni pochopitelnou snahou najít pro své
děti školu s vlídným přísfupem, opravdu lidskou tváří, zohledňující ryze individuální vzdělávací
poťeby a pracující převrážně s vnitřní, pozitivní motivací každého dítěte, které má zcela
nezaáatelné právo se do školy těšit a b;ýt ve svém úsilí úspěšné. Naší snahou je tudíž pomoci
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rodičům připravit svoje děti na budoucnost, která je sice málo předvídatelná, ale škola společně
s rodinou má povinnost na ni co nejlépe děti adaptovat, tj. vzbuzovat v nich touhu ponlávat,
neustále se vzdělávat atakdokázatpružně reagovat na změny světa, které nevyhnutelně přijdou.

Chceme děti, ve spolupráci s rodinou, do života náležité připravit, vhodným způsobem rowíjet
jejich schopnosti, zdokonalovat jejich dovednosti a vybavit je životními strategiemi poalávat
a učit se tak, aby viděly ve svém učení smysl a aby to odpovídalo jejich aktuálním možnostem.
Proto daleko menší dtraz klademe při hodnoeení žriků na aktuální qýkon, ale podporujeme
je v procesech spontánního pamávání, objevování, spolupráce, umění vyhledávání
a vyhodnocování informací či být kreativní a připravení na to, žs zména je pro jedince
i společnost seťvalým stavem. Ve svém snažení jsme vedeni dodnes platnými pedagogickými,
didakticlcými, křesťanslcými a etickými, veskrze lidslcými ideály Jana Amose Komenského.
Jsou nám tedy rovněž velmi blízké tyto jeho didaktické zásady: ,,Škola bez káměje jako mlýn
bez vody." či ,,Kdo nedbá, aby byl vyrčován, toho budeš marně vyrčovati, dokud u něho
neprobudíš vřelý zájem o učení."

Yzajemný respekt, tolerance, pokora a úcta mezi hlavními aktéry vzdélávání na ose žák- učitel
(pruvodce) - rodič - společnost je naší hlavní motivací pro pťoyozování soukromé školy tvořené
prvním stupněm základni školy. Skoly, která veškeré příjmy od rodičů či dobrovolných drárců
obratem vkládá do svého rozvoje, modernizace vybavení školních prostor, a tudíž především
do pokladů, kterymi jsou pro nas samozřejmě spokojení žáci, rodiěe a laskaví a schopní
pedagogové Zálďadní školy Amos, š.p.o.

A) Základní údaje o škole

a) Zálďadní š kola AMO§' školská p rávnická osoba

a

a

o

a

a

o

a

a

a

sídlo: 792 01 Bruntál, Cihelní 162016
právní forma: školská právnická osoba
tČo: zs 83 06 35
ldentifikátor školy: 600 001 679

.,13 _j1),_,j i 1!1,1;:!,rl, :; (www. zsamo s.w z.cz)

Elektronická podatelnaI l,,",i ]., ,,_, .,:,i:i,]_:,, ::,
Název datové stránky: Základní škola Amos, školská prár,niclc{ osoba
Uživatelské jméno datové schránky: hp2mcar
Facebook: soukromá zš avros Bruntál

b) Zílzovatel: Mgr. Olga Grossmannová, Mezina 101, pošta Bruntál, P§Č 792 01
e-mail: olga. grossmannova.br@volny.cz

r právní forma -fyeickáosobal Statutrární ásfupce: ředitel školské právnické osoby Mgr. PetrNovotný, Světlá Hora 363,
PsČ 793 31
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c) Ředitel školské právnické osobv: Mgr. Petr Novotný, Světlá 363, 7g3 3 1 Světlá Hora
(od l. 7.2014)

e-mail: .,,::-:']:'j "::,,:,,, 
,.* 

1 j:.i:] .a.-

mobil: +420 723 765 489

d) Škokl+,i rada Základní školvAmos. š.p.o.:

předsedkyně: Mgr. Dominika Frančáková
členové: Gabriela Boženíková, Jiří lrolba, Monika Kolečlc{řová, Jiří Ondrášek.

Ve školním rcce 202112022 se pětičlenná Školská rada při Základní škole Amos, š. p. o.,
Cihelní L620l6 sešla (někteří členové byli obesláni per rollam) na svém jednání 13. října 2a2l,
na kterém se předevšim sealámila s ekonomickou situací, materiálním vybavení školy, jejím
flrnančním zaber-pečením a především projednala a schválila Výroční zprávu školy za školní rok
Za2aDan a Výroční zptávu o hospodaření z.a kalendéřní rok 2a?a. Rovněž se školská rada
sezrámila s qýsledky pedagogické práce školy za uplynulý školní rck 2020í2021 a s výhledem
pro příští školní rok2a2ll2022. Zámétem vedení školy byla snaha dále pokračovat ve zvyšování
kvality vybavení školy v oblasti digitálních technologií. Rovněž důsledné využívání nové,
multimediální učebny především pro výuku anglického jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy
a speciálně pedagogické péče jako jednu z forem podpůrných opatření poskytovaných poťebným
žákům školy speciálním pedagogem školy. Další formou je pedagogická intervence, kterou mohou
také poskytovat příslušné řídní učitelky či asistentky pedagoga školy. Současně tyto prostory
slouží pravidelným činnostem pracoviště školní družiny. Ředitel školské právnické osoby školské
radě rovněž pruběžně představil záméry školy pro příští školní rck 202112022 především v oblasti
stabilizace a podpory vzdélávacích procesů a osvojování klíčových kompetencí žák'ů,,
hygienic§fch a organizačních opatření přijafých k omezení případného komunitrího šíření
virových a bakteriálních nakažlivlch nemocí ve škole. Zároveň uvedl i konkrétní kroky v
materiální oblasti, vyzdvihl zlepšující se komunikaci na ose mezi uěitelkami - žÁky - rodiči při
pffpadném znovuzavedení dálkové formy vz,děláviní žáků. Opaťení jsme provedli již v období
srpen - zaří nákupem patnácti kusů notebooků řIP v rámci realizac:e projektu EU ,,Šablony III pro
Z§ Amos* prostřednictvím aktivit projektu, kterymi jsou ,,Využití ICT ve vzděláviní v záHadní
školeoo a,,Klubu pro žáky ZŠo', akteré plánujeme pro případné optimální zajištění pomoci rodinám
sociálně slóších pro dálkové vzdělávéllrí žáku. Souěasně si prohlédli dovybavení tří kmenoqých
tříd skříněmi s úložným prostorem na školní potřeby, pracovní sešity, učební pomůcky a televizory
pro účinnou didaktickou a pedagogickou ěinnost především paní třídní učitelky. Nepochybně
důležitou inovací v oblasti vytňívirirí digitr{lních technologií byla rovněž dlouhodobě plánovaná
rcalizase nové výkonné, páteřní internetové WiFi sítě AMOS pro všechny řídy. Neformální
výjezdní zasedání Skolské rudy ZS Amos proběhlo rovněž v květnu 2022 na pobytu áků školy
v přírodě v Karlově pod Pradědem na Chatě Moravice.
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e) Rada školské qráv.sické osobv

předsedkyně: Ing. Alena Ledabylová
členové: PhDr. Renata Mecnerová, Paedn Eva Nedomlelová

Ve sledovaném roce se Rada školské právnické osoby sešla dvakn{t. Provedla kontrolu
hospodaření školské právnické osoby především v oblasti příspěvků rodičů navzdéláván| darů od
pnívnických a $zických osob a seanámila §e s krátkodobými a sťednědobými záměry
zřizovatelky a ředitele školské právnické osoby pro období do konce školního roku2022l2023.

:

g) Místo poslivtovaného vzdělává4í:792 01 Bruntálo Cihelní rc2al6

h) Datum zařazení do sítě a rqistfiku šlro!: první zařazení ke dni 1.3. 1993

12.2. t999 při změně právní formy na obecně prospěšnou společnost

18. 5. 2W6 při změně ptávní formy na školskou právnickou osobu

i) Celková kapacita školv: 80 žráků

B) Obor vzdělání, vzdělávací program, učební plán

a) obor vzdělání; ZÁxr,anNÍ Šrola

b) Yzdělávací program: Ve školním roce 2W1/2aZ2 probíhala výuka v 1. až 5. ročníku podle
§kolního vrÁélávacího programu AMOSEK, kter/ byl vytyořený v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání včetně zaptanvaných úprav kl. 9. 2017.
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počet tříd celkový počet áků počet žáků na třídu zákůnaučitele
Sk.
rok

a
202012021

b
20zI12022

a
202012021

b
z02l/2a22

a
202012021

b
202I/2a22

a
2a2012021

b
202Il2a22

5 5 58 57 11,6 11,4 8,9ó 8,81



Dotace někteqých vyučovacích hodin je cíleně a dlouhodobě navýšena v rámci využití
disponibilních hodin, viz. učební plán. Práce pedagogů a příprava na vyučováni žáků školy byla
podpořena převážně používáním dnes již standardní řady výukoqých učebnic nakladatelství
Nová škola Brno opatřených příslušnými schvalovacími doložkami Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy včetně zpřístupnění digitální učební platformy tohoto nakladatelství.
Také jsme završiliprvní část realizace projektu z operačního progťamu ESF s nétzvem Šablony III
pro ZŠ Amos, kteý byl společně se synergickým efektem s použitím vlastních finančních
prostředků především cílen na nákup noých učebních pomůcek pro qýuku předmětu informatika
a výpočetní technika vybudováním mobilní učebny ICT (i5 ks notebooků, tří kusů smart televizí
a vybudování nové bezdrátové internetové páteřní sítě AMOS pro všechny kmenové třídy),
umožňující rychlé připojení vyučujících k internetu zabezpečující kvalitní využití ICT
ve vzdělávání.

c) Učební plán:

Celková §denní dotace vyučovacích hodin: 118
Z toho disponibilní hodiny: 1ó

Dotace 16 disponibilních hodin je využito především k posílení rryuky anglického jazyka
{cizí jazyk se od samotných začátků existence školy vyučuje již od 1, a ve 2. ročníku), českého
jazyka v L až 5. ročníku, matematikv ve 3. až 5. ročníku, vlastivědy a přírodovědy
ve 4. a 5. ročníku a informačních a komunikačních technologií ve 3. a 4. ročníku.

Ročník

Předmět I. It m. Iv. V.
ceslcý iazvk ( dr amatická výchova) 8/1 8/1 8/1 7tl 711
Matematika 4 4 5/1 sl1 5l1
Ciňiarvk ,, 11 212 3 3 3
Prvouka ,, ,, )
přírodověda. vlastivěda 4lr, 4ll
Hudební výchova 1 1 1 1 1

YýNarná qýchova 1 ) 2 1 1
pracovní výchova 1 1 1 7 1

Tělesná výchova j ) ,, ) )
Informační a komunikační technologie 1l1 1/1 1

celkem tvdně povinné výukv 21(2113| 22 Q2l3\ 25 (2sl3| 25 (2514| 25 Qsl3\
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Poěty pracovníků: osoblpřepočtených pracovníků (k 30, 6.2022)

Odborná kvalifikace kmeno{Ých učitelů a vychovatelů školy íbez dohod) vyjádřená v %
podle v.vhlášk}, Předpoklady pro výkon pedaeogického pracovníka.

202a/2021 2021lzužz

94,73 oÁ l80 o^

Odborně kvalifikovaná qúuka ve škole (_vjeírě dohod) vyjádřená v %

2a20/2021 2a2I12022

89,83 o/o 96,6l"Á

Ve školním rcce 2a2ID022 vyuěavalo v pěti třídách školy celkem deset učitelek a učitelů
v trvalém pracovním poměru a na dohodu o provedení práce. Z celkového počfu 118 rryrrčovacích
hodin {ýdenní dotace bylo lI4 hodin odučených pedagogy spožadovanou kvalifikací
(96,61Yo). Současně 4 vyrrěovací hodiny anglického jazyka byly vyrrčovány s vysokoškotsky
vzdělanou učitelkou, s odbornou způsobilostí (strávila 8 let ve Spojeném království, přiěemž již
devá!ým rokem v Bzuntale a Rýmařově ďizuje dvě zcelkového počfu cca osmdesáti poboček
v Ceské republice celosvětově velmi úspěšné, efektivní a veřejností oblibené jazykové školy
Helen Doron English). Bez pedagogické a odborné kvalifikace fudíž bylo ve školním roce
202112022 vyučováno celkem 3,39o/o z celkového počtu všech odučených hodin.
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2020lzO2í 2a2ID022
Pedagogů celkem: frziclcých osob / přepočtenÝch úvazků 1219.77 11/8"9ó
ztoha: učitelů 7/5,77 715.77 715.71

4 učitelé (4/0,76) DPP 0/0,00 0/0.00
z toho: wchovatelek / přepočtených úvazku í110.25) DPP 2lz,o0 2/2,00
z toho: asistentek pedagoga / přepočtených úvazků 312,00 )/1 )<

Nepedasogů celkem: 0/0,00 0l0,00
z toho: uklízeček : řešeno dohodou o provedení práce 0/0,00 0l0,00
z toho: ostatní: řešeno dohodou o provedení práce 0/0,00 0/0.00
zaměstnanců celkem: fváckvch osob / přepočtenÝch úvazků 1219.77 1l18,96



Absolventi v.vsoké škol}l. kteří nastouoili na školu - počet

2020l202I 2021l?022

0 0

Počet pedagogichÝch pracovníků. kteří nastoupili nebo odešli ze školy

zazj/zazl 202l12022

nastoupili / odešli odešli minro
školství

nastoupili / odešli odešli mimo
školství

nastoupili 1 1 0 0
odešli 0 0 0 0

Ve školním rcce 202ll2a22 - oproti předchozímu roku - ve řídách I. A, II. A s qýukou
pomáhaly ďídní učitelkám dvě asistentky pedagoga s celkoaým přepočteným úvazkem
ve výši 1,25.

Počet psslagogiclcých Bracovníků v důchodovém věku a ooěet oedago€nr bez odboryé kvalifikace
(pedagogové v trvalém pracovním poměru l pedagogové zaměstnaní na dohodu)

202al202I 202IDa22
důchodov} věk 1l2 2l1
bez odbomé
kvalifikace

0/0 0/0

Počet ostatních zar]L_ěstnanců. kteří nastoupili nebo odešli
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2020/2a2I 2a2IDOzz
na školrr/jinou mimo školstvi rra školu/jinou mimo školství

nastoupili ll0 0/0 0/0 0/0

odešli 0/0 1l0 0/0 0l0



U1 Úaa;e o zápisu k povinné školní docházce

Zápis &t l. roéní]r:rt 702212023

Roáodnutí ředitele Počet počet odvolání

a) odklad povinnéškolní docházlqy 1 0

b) dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0

c) o přijetí dětí do prvního ročníku školy 14 0

Zápis proběhl řrádně dle zákonave dnech od 1. do 30. dubna 2022 a zučastnilo se jej tentokrát
osobně celkem 14 dětí se svými zákonnými zásfupci. Na základě ádosti zákonných zásfupců
dítěte bylo v jednom případě písemně požáóano o odklad povinné školní docházky o jeden rok -
následně doloženo doporučeními odborného speciálně pedagogického pracoviště a příslušného
pediatra - a tím vydáno rozhodnutí ředitele školské právnické osoby o odkladu povinné školní
dochazky. K datu 30. 9. 2022 navštěvuje první ročník celkem 13 žál§3 a žákyň naší školy,
což je o dva žál<y méné, než bylo pro zahájení školního toku2022/2023 v první třídě plánováno.

E) ÚOaje o výsledcích vzďélávání žáků

Ve školním roce 2021l2a22 ptobihalo vzdělávání žáktt opět ve školních lavicích naší školy,
což bylo pťo mowobnovování školních pracovních návyků a sociálních vazeb po dvou letech
skvělá ryráva.

Klasifikace prospěchu a chování žáků za 1. a 2. pololetí školního roku 202112022 (viz přiložené
tabulky v příloze výroční zprávy).

Pruměmý, prqspěch ve 2. pololetí školního roku 20?1/2022 dosáhl hodnoty t,lí, což vyjadřuje
ve srovnání s pruměrným prospěchem v minulém školním roce zqýšení o ě§ři procentní body
(2020D02l : 1,1l). Přičemž §e na tomto velmi solidním pnlměrným prospěchu především
podílela radostná snaha zdenního plnění školní docházky, byť řada vzdělávacích návyku žáku
byla distanční výukou poněkud negativně dotčena. Rovněž plynuté a především zcela přirozené
snižoviiní počtu dětí s přiznanými podpůmými opatřeními, oproti předchozím školním rokům,
jsou ukazatelem výrazně ovlivňující školní hodnocení našich žráků.

Počet žákŮ .s. vyanamenáním dosáhl ve 2. pololetí školního roku 202112022 85,96 7o z celkového
počtu. Ve 2. pololetí 202|l2a22 byly na prospěchově výborné žÁky párého roěníku opět kladeny
vyšší vzdělávací požadavky, které odpovídaly jejich možlostem. Naším ziáměrem bylo posfupné
nryšování vnitřní motivace ke kvalitní přípravě na přechod nejen do ó. ročníku ákladních škol,
ale i do 1. ročníku osmiletého gymnir'ia. Dle doporučení poradens§ich zařízení a rozhodnutím
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ředitele školské právnické osoby jsou integrovaní žáci s SPU zaŤazováni do reedukační péče
v rámci samostatného předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, která
probíhá jedenkrát týdně v časovém tozmqí jedné hodiny týdně pod vedením speciálního
pedagoga. Práce suvedenými žáky a jejich dosažené v}sledky jsou průběžně vyhodnocovány
školním speciálním pedagogem a jednotlivými vyučuj ícími.

Váledem ke zdravotním postižením několika žáku v prvním až pátém ročníku byla ve školním
roce 2a21l2022 opětovně ňizena, na základě doporučení PPP Bruntal, SPC v Brunále, funkce
asistenta pedagoga (sdíleného) ve třídách I. A, II. A. Celkem jsme ve školním race 2a2ll2a22
poskytovali 11 podpůrných opatření pouz€ sedmi žákimlžéůqním školy, caž byl
za posledních pět let jeden znejnižších souhmných počtů podpůrných opaďení. V uplynulém
školním roce s§ tudíž jednalo o jednu hodinu pedagogické intervence ve škole, dvě hodiny
předmětu speciálně pedagogické péěe a již miňovaných dvou asistentů pedagoga v souhrnném
přepočteném úvazku 1,25. Tato čísla nepochybně svědčí o naší snaze o optimální složení
žákovs§ých kolektivů ZŠ Amos, š. p. o. Vtomto příznivém &endu bychom rádi pokračovali
i v příštích letech. Je však realitou, že naši školu přes nespomé kvaliťy a mimořádnou pesíost
vzáélávacích aktivit i volnočasové nabídky v oblasti zdravého životního stylu, pro nezr4ykle
nízký stav počfu áků ve ťídě vyhledávají rovněž rodiče dětí s rozličným zdravotním postižením.
Jsou si totiž velmi dobře vědomi, že se jejich dětem dostane na škole od našich pedagogu
ta nejlepší mofulá dostupná péče.

Celková absence školní docházky žáků

Přesto, aniž bychom porovnávali s předchozím školním rokem a ěinili tak zpřlmivých údajů
nějaké dalekosáhlé závéty můžerne konstatova| že nulová neomluvená absence ve školním roce
2a2l%a22 nepochybně svědčí o průběžné, systematické a přátelské spolupníci se zákonnými
zísfupci žáku.

1. pol. škol. roku 2t2ln022 - 86,25 hodin na žáka
2. pol. škol. roku 2a2lna22 - 54,58 hodin nažál<a
Celkorný p{ůměr 2021/2022 - 70.42 hodin na žá|ra

Umístění vycházej ících žáků

Ve školním roce 202l/2022 ukončilo páfý ročník celkem 10 žáků, kteří zcela bez problémů
přestoupili do 6. ročníku na úplné rákladni školy (ZŠ Bruntal, ul. Cihelní 6 - pět áků,
ZŠ Brunál, Jesenická l0 - jeden žak a ZŠ Bruntál Okrufuí 36 - jeden žák). Dvě žákyné a jeden
žek byli přijati ke studiu na osmileté gymnázium v Bruntále. Jedna žá.ř;yně páqý ročník
neabsolvovala a opakuje jej alovu ve školním roce2022l2023.
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F) Prevence rizikového chování žáhů(PRCHŽ)

Plán prevence rizikového chování áku školy byl sestaven na základé zkušeností s prací
se žáky v uplynulých letech. Ve školním race 202112022 jsme zcela pochopitelně a plynule
navěnali na akce a aktiviry kteÉ již v minulosti byly úspěšné a účelné. Celý plán PRCI{Z woří
nedílnou součtást koncepce prevence zneuživání návykoaých látek a dalších sociálně nežiádoucích
jevů v působnosti rezortu naŠUr a je každoročně nedílnou součástí celoročního plánu školy.
Všichni pedagogové byli seznámeni s jeho aakladní íilosofií i způsobem re.alizace. Pravdou
je, že na prvním stupni záHadni školy je vYslqrt závažnýchproblémů spíše výjimeěný. ZáHadem
planu PRCHŽ je především cílená snaha školy o maximální propojení víuky s výchovou žáků
a intenzivní prací školní družiny, kíerá pracuje dle svého vlastního plánu především v oblastech:
etické qýchovy, kulturně-vzdělávací, sportovně-tělovýchovné, rlftvarně-rukodělné, ekologické
a rekreačně-socializační. Nedílnou souěástí její činnosti byla již tradičně různorodá nabídka
volnočasových aktivit * zájmových aktivit pro Ťiky l. až 5. ročníku, Nejde jen o mimoškolní
aktivity (recitační soutěž) úzce spolupracujeme především se Střediskem volného času Bruntál,
ostatními rajmovými sportovními či uměleckými organizacem| včetně využíváníprogramorlich
nabídek Městského divadla v Brunále. Úzká spolupráce s městskou knihovnou - pravidelné
vzdělávací besedy pro jednotlivé ročníky. Vellcý význam v působení na žáky v uvedené oblasti
má každoročné otganizovaná škola v přírodě, jejíž naplní jsou mj. i besedy s policií ČR, hasiči
azáchranáři.

V§ sportovní oblasti pokračovaly pro vellcý zájem žákťr i rodiěů ve své činnosti již tradiční
a stěžejní sportovní ájmavé kurzy:

Sjezdové lyžování (SKI resort Annaberg), pravidelného říměsíčního kurzu §e po loňské
covidové přesávce zučastrrilo 33 žákúvždy v pondělí a sťedu v čase 12.45 - 16.15 hodin. Škola
již dlouhodobě zve k tréninkové spolupráci lyžařské instruktory a trenéry lyžovéní partnerského
Sportovního klubu Annaberg z.s., kteří se velmi úspěšně našim žákum věnují. Společným
výstupem je zorganizování již VI. Zimní olympirády ve sjezdovém lyžování a snowboardingu
žáků bruntálského okresu.

Tenis (areál Tenisového klubu Bruntiál, Mlýnska ulice 6) duben - říjen 2022 ad pondělí
do čtvrtku se pravidelně účastnila 32 žÁkťt v ó5 minutoqfch trénincích, z důvodů maximální
individualizace tenisového výcviku pracujeme cca po 3 - 4 dětech v tréninkové skupině, přičemž
Škole s tréninkem pomohl tenisový trenér Tenisového klubu Bruntál s titulem trenéra tenisu DiS.
Samoďejmostí se pro děti i rodiče stalo organizavané společné trénoviání, v rámci příměstského
hraní, i v pruběhu měsíce srpna hlavních letních ptázdnin, a to vždy v úterý a ětrrrtek vždy
od 08.00 * 13.00 hod., kterého se alespoň jednou zučastnilo celkem 14 žák&naší školy.
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Y oblasti umělecké pokračoval ve své činnosti kroužek dovedných rukou - výtvarný, kmužek
§ikulovó - vítězové dvou předchozích ročníků stejnojmenné soutěže mezi brwrtálskými školami.



Hudebně - pěvecký, dramatický, které se rovněž podílely na přípravě autorského divadelního
představen í Zo olo gická zahtada.

V oblasti informačních technologií navázal na počítačo.lý kroužek z minulých let Klub pro žáky
zaméřený na práci s personálními počítaěi a využíváním jejich vzdélávacich, výchovných
iábavných aplikací.

Většina jmenovaných volnočasových aktivit přispívala i k vfiářerrí záHadů postojů žáku
ke zdravému životrrímu s§lu. Na tuto oblast je zaměřena většina činností školy, projek§
a celoškolní aktivity.

Výchoya ke 4draví a zdravému životnímu stylu je realizována především v hodinách tělesné
qýchovy,, prvouky a přírodovědy V těchto předmětech jsou také nejvhodnější podmínky
k r.ařazení avwžívání pruřezovýeh témat z oblasti: Ochrana duševního zdraví, Ochrana člověka
za mimořádných událostí i Dopravní qýchova.

V tomto školním roce jsme se opět mohli wátit k plnohodnotné realizaci pťogramu zdravého
živofirího stylu spočívající převrážně v dobrovolné sportovní a rekreační ěinnosti pro všechny
žáky školy, mezi ktere patří především školní pob},t v přírodě, plavecký výcvik sjezdové lyžování
i již zrniňované autorské divadlo. Naší prioritou je individuální přístup ke všem žÁkům,
kompenzace hendikepů úspěšnou integrací i inkluzí a především dlouhodobé směřování školy,
prostřednictvím nízkého počtu áků ve řídě, ke škole rodinného alternativního moderního typu.
Rovněž vybavení všech tříd novými, výškově stavitelnými jednomístnými školními lavicemi,
žákovskými §tavitelnými židlemi, keramickými pylonoqými tabulemi, novými školními skříněmi
a novou podlahovou krytinou, rekonstrukce sociálního zánemío výměny oken ve řídách a školní
ďružině včetně rekonstrukce vodovodního řádu progrírm zdravé školy nepochybně pozitivně
podpořilo a pozitivně se odrazilo na emočním portfoliu našich žákr&av pozitivní odezvě u rodičů.

Pravidelným provozem školní knihovny (v návaznosti na průběžnou práci ve qýuce i v činnosti
školní družiny) se snažíme rozvíjet a podporovat čtenářskou 8ramotnost našich áků - tato oblast
je vždy vceloročním plánu pnáce na jednotlivé školní roky zaíazavana jako jedna zpriorit.
Zejména prostřednictvím třídních projektů je realizována i multikulturní a environmentální
ťchova. V rámci dlouhodobě realizovaného projektu vedeme žáky k systematickému třídění
odpadu (nádoby na třídění plastů a papíru vprostorách školy) a udržování estetického a čistého
prostředí ve třídách i společných prostorách školy.

V rámci realizace Prevence rizikového chovr{ní žáků pro rok 202ll2a22 byly naše další
pravidelné aktivity zaměřeny zvláště na intenzivní práci všech pedagogických pracovníků.
Zásady vyplývající z pokynu tr,tŠIvír Čn t prevenci meužíváni návykových látek byly
neformálně naplňovány v rámci učiva a rovněž prostřednictvím pevně stanovených pravidel
Škohího řádu. Kdodržování všech stanovených pravidel jsou žáci důsledně vedeni,-v {rzké
spolupráci s rodiči, všemi pedagogickými pracovníky školy.
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C) Úaaje o dalším vzděl ávánípedagogických pracovníků

Celkoqý přehled absolvovaných akcí DVPP:

Typ studia" kurzu Počet ztičastněných pracovníků

Rozvoj čtenářské gramotnosti v Evropské unii v rozsahu
12 hodin ročně, garantem je ZŠ Horni Benešov

2

DVPP ve školním roce 202ll2a22 vycbánelo stejně jako v předešlých letech především ze zájmu
pedagogů, potřeb školy a jejích organizačních a finančních možrostí. Díky účasti našich dvou
kolegyň na v letošním roce ukončeném kurzu ,,Rozvoje čtenářské gramotnosti v Ewopské unii"
získala škola nezanedbatelný soubor knih pro práci uěitelek nejenom v hodinách jazyka českého
a literafury.

11 ÚOaje o realizovaných aktivitách a prezentaci školy na veřejno§ti

VÝběr z neivÝznar,nněiších plánovaných celoškolních akcí a aktivif školv pro veřeinost:

Škohi rok 2a2ID022 byl zcela zásadně ovlivněn činností školy ve vyhlašovaných
a prodlužovaných režimech nouzového stavu vyhlašovaných vládou České republiky,
hygienichých mimořádných opatřeních ministerstva zdravotnictví a především zákonnou
distarrční formou vzdélávání žáŇ na našich školách. Přesto a nebo právě proto, v následujícím
ťětu aktivit zmiňujeme činnosti, které jsme plánovali, na které jsme se v čase prezenční ťuky
se žáky připravovali a těšili, ale které jsme museli z pochopitelných důvodů odkládat na dobu,
až bude jejich tradiční ažáky milovaná realizace opětovně možná.

hygienichých podmínek pro pořádání hromadných společens§ých akcí.

BR{JNTÁL§KÝCH ŠXOr. - společným aýstupem dlouhodobé spolupráce školy
se Sportovním klubem Annaberg z.s. je zorganiznvání již VI. Zimní olympirády
ve sjezdovémlyžování a snowboardingu žáku bruntrálského okresu.

víulry a výchovyí. Cílem projektu bylo společně s dětmi školy připravit k autorskému
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divadelnímu představení ,,Zoologiclc{ zahrada" a předvést jej svým vrstevníků
z mateřs§ých škol žákům pnmího stupně základní školy. Žáci odehráli dopoledne dvě
představení pro své wstevníky a odpoledne jedno představení pro rodiče a bruntalskou
veřejnost. Všechna ťi představení byla beznadějně vyprodaná, což se zatim nepodařilo
ani umělcům zPraLty. Součástí odpoledního divadelního představení bylo rovněž
rozloučení ze školy odchánejících žáki pátého ročníku, kteří svým nástupcům předali
symboliclcý zlaty kIíě od Amosky.

pro poťebné děti a mládež (fond Sidus, Zdravotní klaun, Srdce dětem).

Akge v rámclškolv. školní a třídní akce

pozornost tématům k rffi. výročí vzniku samostatného Ceskosloverska a rorměž jsme
se věnovali a budeme nadále věnovat výanamu osmičkových let v moderní historii
československa.

pod Praděd em zapřítomnosti většiny žráku školy.

sfrediska volného času v Bruntále.

podmínek pro pořádrání hromadných společenslqých akcí.

v Břidličné v přípravném, základním a zdokonalovacím plaveckém výcviku žáků.

vychovatelek školní družiny, asistentek pedagogu a učitelek školy.

tříd i společných meziťídních akcí.

na sťedisku volného čase v Bruntále a naše družstvo obsadilo 4. místo.
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r; Úaa;e o výsledcích kontrol

Ve školním roce 2a2\2a21 byla zahájetta v rámci inspekění činnosti ČŠI celková
kontrola qýchovně vzdélávací práce školy, která však nakonec neproběhla z důvodu vyhlášeného
nouzového stavu Vládou České republiky na zakladé prudce rostoucí podzimní druhé vlny
koronavirové epidemie a následného přechodu škol na distanční formu vzdélávání.

o právniclci o§oba vykonávající činnost školy je celkově
hodnocena jako lepší než průměrná.

Dne 11. 5.202? proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě se závěrem, že kontrolované osobě nebylo uloženo zajistit odstranění
j alrýchkoliv nedostatků.

Proběhly rovněž vlastní kontroly z oblasti BOZP a POo jejichž metodickrá, odborná
apreventivní pomoc je zajišťovaná odbomou firmou.

J) Vlastní hodnocení škoty

Silné stránky a příležitosti:

o Tradice působení Základní školy Amos, š.p.o. ve městě Bruntále. Vprůběhu roku
2O23 si připomeneme 30. v}ročí bruntalské veřejnosti např. vernisáží vprostorr{ch
městského divadla při vánočním koncertu a následném divadelním představení v měsících
duben - květen 2a23 ěi rozhovotem se zřizovatelkou a ředitelem školské právnické osoby
vNašem domově nebo televiziPolar.

r Neustále rostoucí zájem bruntrtlskó rodičovské veřejnosti o plnění povinné školní
dochráeky jejich dětí na prvním sfupni záHadní školy pravé na Zil<ladní škole Amos,
školská pnávnická osoba. Podařilo se niám v pruběhu pěti let zastavit nepřízrivý trend
snižování počfu žaků školy a postupně dosrihnout jeho nasměrování k vyšším stavům
žáku školy na optimální průměrný počet dvanácti áků ve třídě. Přičemž nepochybně
do ápisů negativně zasáhla úřední omezení v důsledku dopadů koronavirové pandemie
a distanční vYuky ve školních letech 2019 -202l.

r §soká túroveň kvatity vYuky při relativně nízkém stavu počtu žáků ve třídách (9 - l4),
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což umožňuje pedagogům úěinně vyrrživat jednotlivé přednosti frontální, skupinové
či individuální práce se žáky. Rovněž velmi intenzivně podněcujeme přirozenou hravost
a zvídavost dětí objevovat nové zkušenosti, schopnosti a ochotu rozvíjet své dovednosti.
Současně cíleně posilujeme jejich vniťní i vnější motivaci a účinně spolupracujeme
se zákonnými ástupci žáků.

Efektivní a přirozená výuka anglického iaryka s použitím prvků kinestetické metody
revolučním kurzem anglického iazyra- §uper - Nature (Helen Doron) v l. - 2. třídě
prostřednictvím přiřazených disponibilní hodin. Děti se učí anglicky přirozenou
a pro ně snadnou cestou posilující a upevňující, prostřednictvím her, písniček, říkadel,
pohyboqých aktivit, scének a poslechu napínavých příběhů, vztah dítěte k přírodě
a ekologii. Děti učící se podle této přirozené metody ťuce angličtiny jsou od počátku
skvělých ve vlhodě a dosahují, pokud ovšem chtějí. Ie zcela nezpochybnitelné, že tento
program pro děti je nejpropracovanějším progťamem na trhu jazykového vzdělávání
pro děti. Výuka povinné angličtiny ve 3. - 5. řídě je vedena odborně způsobilou paní
učitelkou, vždy s nirkýmpočtem žáků.

Zhzení pozice asistenta pedagoga pro žáky s poruchou ADHD ve frídě I A. a II. A vedlo
k posílení a zefektirmění procesu inkluze žáků v hlavním vzdělávacím proudu na záhJadní
škole s optimistickým výhledem pro celý školní rok2022l2023 (dvaAP).

Intenzivní péče o žál<y s§PU ch*rakterizuje - individuální přísfup kpotřebám
a možnostem žáku a rodiěů všech pracovníků školy, úspěšná rcalizace podpůrných
opatření speciálním pedagogem, pruběžnou spoluprací jednotliv;ých vyučujících,
asistentek pedagoga a ředitele školy, sestavování, vlastní realizace individuálních
studijních plánů žěkfi a posléze niásledné, průběžné vyhodnocování jejich účinnosti
a v případě potřeby provedení nrůežité rcvize ve prospěch žáků.

Příznivé a bezpečné školní klima při respektování jednotliqých individualit a osobností
žáků, pravidelná a partnerská spolupráce rodiny a školy.

o Dětské divadlo jako součást estetické ťuky a výchovy, forma autorského divadla je
v nejenom v Bruníále jedinečnlým počinem, ale jsme jedinou školou, která je v posledních
letech ochotna připravovat kulturní představení prc děti z mateřs§ých škol i žáky
základních škol nejen v Bruntále, ale i v jeho blízkém okolí.

o Realizace druhé poloviny progrcmu šabtony III pro ZŠ amos š.p.o. pod registračním
číslem projektu Cz.02.3x/0.0/0.0/20_08alaD2nla, se zahájením prvních částí projektu
ke dni 01. 09. 2a2l a ukončením projektu 30. 6. 2an. Prioritou školy v této oblasti bude
ve školním race 202212023 především úspěšné řešení tohoto projektu íinancovaného
z evropských sťukturálních fondů s celkovou podporou 281 368,- Kč. Jeho hlavními
aktivitami jsou v tomto školním roce především:

t Škohí speciální pedagog - personální podpora zš,
{ využití ICT ve vzÁělávánív Zš,
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douěovaní žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem,
projektovými dny mimo školu,
projektovými dny ve výuce.

Pravidelné inovace a al<nlalizace webové strán ky školy www.amoska.cz

Provozujeme Facebookovou §tranku naší školy pod niázvem Soukromá ZŠ Amos,
která je pravidelně aktualizována aktivitami školy, jednotliv}ch tříd i oddělení školní
družny a společným multiplikačním efektem je dlouhodobá spolupráee s Helen Doron
Bruntrál a Rýmařov pod vedením majitelky a učitelky nejenom v oblasti jazykového
vzdélávání.

Vytvoření nového, jednotného grafického a vizuálního stylu školy ve spolupráci
s akademičkou MgrA Ivetou Duěákovou z Karlovic, kterou budeme využívat nejenom
k 30. výročí zalgžení ZŠ Amos, š.p.o. ve formě rozličných propagačních materiálů, log4
baneruo rolovacích reklam, které využijeme především v mateřs§ých školách v Bruntále
a okolí.

Zúčastnili jsme se rovněž matematické soutěže Matematiclcý klokan, ve které žákthdy
III. A Petr Juříěek dosáhl v kategorii Cwček plného počtu bodů a v celostatním kole
nášžákmítéz1l.

Zakoupení knižních publikací o,Bruntál znebgo', které budeme spoleěně s publikací
,oBruntálsko" znebe distribuovat supřímným poděkováním kpartnerum a mecenášům
naší školy.

o Modernizacetííd a společných prostor:

Vybavení skříní pro bezpečné umístění televizní systémů - ve ďídách
II. A, IV. A a. V. A (3 ks), umožňující propojení kabelem HDMI
s notebooky ťidních učitelek a zqýšení audiovizuální nazomosti žáku.

Vybavení mobilní učebny IKT - 15 notebooků + Windows 10.

Instalace nového páteřního třídního připojení k internetu.

Maximální podpora pravidelných sportovních aktivit pro áky školy:

Tenis: ve spolupníci s Tenisov,ým klubem Bruntal, občanské sdružení, Mlýnská 8, jehož
pfostory využiváme (kurry i zázemí klubu), pokračujeme v pravidelné tréninkové

činnosti v 1. - 5. třídě věase od 11.45 - 15.15 hodin (2 x týdně pro všechny zájemce,
Po * Čt v celkovém počtu 26 žákh školy. Trénink probíhá pod vódenim treňéra tenisu

I9
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IIII. třídy, učitele tělesné výchovy, řídní uěitelky, zaměstnanců školy a DiS trenéta zřad
členů Tenisového klubu Bruntál, se kterým máme navázanou nezbytnou partnerskou
spolupráci.

§jezdové lyŽovánÍ: pravidelného tříměsíčního kurzu se po loňské covidové přestávce
zučasfrrilo 33 žákůvždy v pondělí a středu v čase 12.45 - 16.15 hodin. Skola již

dlouhodobě zve k tréninkové spolupnáci lyžařské instruktory a trenéry partnerského
Sportovního klubu Annaberg z.s., kteří se velmi úspěšně našim žákůmvěnují. ZŠ Amos
byla spoluorganizátorem VI. Zimní olympiády ve sjezdovém lyžoviní a snowboardingu
žáků bruntálského okresuo přičemž v hodnocení fýmů prvního stupně základních škol
získala první místo.

. Účast a zapajení ředitele školské právnické osoby do odborné činnosti v komisi pro
výchovu a vzdělávání rady města, vykonávání funkce předsedy Tenisového klubu
Bruntál, zapsaný spolelr, Mlýnská 8 a členství v krajské Tenisové radě výkonného
výboru §everomorav§kého kraje v rámci qpolečenské odpovědnosti školy na území
města i Moravskoslezského kraje.

slabé stránkv a ohrožení:

Problém pře,tvává v oblasti zajišt'ování pravidelných sponzoru a darců pro žáú<l

ze sociálně slabších rodin, přičemž je školou i v této oblasti velmi silný princip sociální
solidarity a finanční problémy nemohou blit důvodem k přestupu žákana jinou školu.

Sále vprůběhu ápisů do prvního ročníku nepřevyšuje poptávka zájmu rodičů nad
vzdělávací nabídkou naší školy vzhledem k celkovému optimálnímu počtu žákr&v prvním
ažpátémročníkuo kteqý jsme si pracovně stanovili na 60 áků.

Přes učiněné kroky stále ještě pokulháváme v propagaci školy pomocí leaíku
s informacemi a kvalitě naší školy v mateřs§ých školách v Bruntále a přilehlém okolí.

Návrhy na zlepšení stavu školy

Z\rýšit četnost a kvalitu kontaktů a informovanosti rodičů dětí předškolního
věku o vzdélávací a výchovné nabídce Základni školy Amos, š. p. o. na území
města Bruntálu a vjeho bezprostředním okolí. Úeinne3i vytlžívat rozliěné
marketingové nástroje zvyšující povědomí veřejnosti o naší škole.

Připravit §e na přepracování ŠVP Amosek, související s avizovanou
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rcvizí RVP vzhledem k příprava na rcalizaci změn v Rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělávání s dopadem změn Škotního vzdělávacího
pfogramu Amosek od l. 9. 2023 ve vzdělávací oblasti informatika se zaměřuje
především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění zél<lalním
principům digitrálních technologií a redukci učiva počínaje školním rokem
2023 - 2024 a změnou legislativy v oblasti inklrrze žáků LMP v hlavním
vzdělávacím proudu a celkov;ým rozsahem učiva vjednotlivých oblastech
(předmětech) vzdělávání.

Zajislit postupné dovybavení zbývajíeích dvou říd moderní výpočetní
a digitátní technologií pro názomou pťezentaci vzdělávací a 1ýchovné činnosti
učitelem školy např. notebook, s připojením prostřednictvím I{DMI kabelu,
s data projektorem a promítacím plátnem.

Zlepšováni vybavení společných prostor školy po stránce estetické
i praktického vyržití jako jsou skladové prostory či odpočinkové zóny.

J) Zá|ďadní údaje o hospodaření školy
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Základní ikol* AMO§, §kolská právnická osoba, Bruntál, Cihelní Psc 792 01

vÝRočNí zřRÁvA o HospoDAŘEtiív RocE 2ož1
Last l.

PŘíJMY

celkové příimv 7 340 736,15
z tlrbc i,1l3ť01|-]ídctatt iiLj [45K .:a'- ,_|::']'], -.,;::'É- : ;::=-:,,,,, Li 7{,ir] !_r32,L]i-1

;_:] \g|ll;-,rr,,i 1lrr: Z! irrr,_--l 15 ] ]E9,i!i-1

1rřiscěvkv r.C rtCiťr.i 54943,50 *

l:]f,;]ť,.^r (rtl r{il::,,J i,.k:lnt ,:,r..: -;; 1] 8ůů.ůL}

larv iCi*:n:o,.;i},) lEE : ]l_].1_1i]

r.irlrky l i;i:iéh,:, úťir,; 2 ž1.65
r::;iatrlil;ři:pžvk,i il:l;vecký,"ýlvik, iklil v 1:říri:dé, i.klrlni 1rc,ti'eby,,,,i ti5 1j0,0ú

část tt.
VÝDAJE

č*st ttl,
Aktiva, pasiva

Celkcvé inidaje
:1a-l:.-,.-l -,,.-i.:- j :;r š,;rjl,

7 340 736,15

: iltrt LlťlĎr..í l:lor:,růtk'l 191 847,00
materiál na q,baverri škoiy t]].470,ú0
rtťebli,:e. krl ihv vč.{_[i 1?',7i:,iž
ikt"litii i.:ltiei;i, 1a f ]_: -+

,]:t.ltrit,rrt.,.i,.j,]::::i|],,,-_,,,.::,,.:,.: i,,É-i,:.::,.,-,:,,, 7ii ]83,!j
;] J]!,J t/l.; a r_: r] lžo,,,; :l i 36 547,34
- l"k l.if . z.r j rri;,,,é r,li,.,,: r,,1 7] j,77 [!ir

n á;rny i rrl i:tr o sti, :+ iŤ(:,,ii ť.lč, l ivarj lo l ;21 _]4-<,l]í

rla l ií vz i] -; i óv.i lr i i: ei],r gr:qLi ,_l,1'tl'

,rr;t.ltttirlužr:,; 14) _]0ž.72

trrzd cve výlla je i nr;iv, : á k+lr n S ;4j1,1grfl y, d,rč a s i:.i p r.ri,,le,;c h r 1.:in l li ) b r] j ?li7,úů
|. icl]i poJ9(;rr]ťl 9lri]l.:Ě:]:4 r:s]J 5j;'],]l'r

i, lt.l trl i r.,uc:.l j * i lo i iiti,l ;, :)(| ir l.it ii, l, :,a \v i ii,:tu I 3i 9'.i4,1]i]

AKT|VA celkem 908 866,67 908 865,67
::.l.:] ,ldrk;1,1:. ::t,^-- ::.r,:i]i_:

pklédna 46§ae §54S,0{
:!,..,]!, -,,:;: _:]::_s]f r,]J:,:, :::.:,],t] g9i q74,ii;

nákladv nffštt:ch sbdobí 5 58&0ů 6 23§.O[

ú§sl§ňnutÉpr§líúznízálěhy O.CO 116,fr

_-,-,_,J ,i',.- L

)P Šablan1 - í}Ferparrri
lol4F t},ut 128 t79,{xt

daťt$ijmění 518.96 51&§6

V Eruntále dnp 18-1.2O27

Vypracoval: Jřří Holb*
Mgf. P€tr Nův§tný

ředitel šk§l§ké právniťké ěsoby
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Yýroční zpráva o činnosti školy ve školním roee202112022 a Výroční zpráva o hospodaření
y roce }a2lbyla projednána Pedagogickou radou Základní školyAMOS, školská právniclct
osobao Cihelní 6,792 01, Bruntál, dne 23.9.2022.

b^-4
Mgr. Petr Novott'

ředitel školské právnicťé osoby

V Bruntále dne 12.I0.2a22

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2a2ll2022 a Yýroční zpráva o hospodaření
y roce 2a2t byla projednána a schválena Školskou radou Zák|adní školy AMOS, škotská
právniclr.á osoba, Cihelní 6,792 01, Bruntál, dne 12. 10. 2022.

V Bruntále dne 12. I0.2022

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021l2a22 a Výroční zpráva o hospodaření
y roce 2021 byla oíiciálně předána odesláním prostřednictvím datové schránky školy
KU M§K dne 13. 1a.2022.

Mgr. Dominika Frančáková
předsedkyně školské radyp&
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trffi*muheslcý
Vyúčtování dotace

]

KRAJSď Únno
MomvsKoslezsrcý xRn:

28, října Lt7, 7O2 18 Ostrava
Odbor školství, mládeže a §poltu

a rozbor hospodaření za Školní rok 2O2L/2.O22

Základní škola AMOS, školská právnická osoba

wúčrovÁní oomce posKyTNuTÉ souxnouÉ šrole/šrosxÉuu zaŘízrrrí rrl ospopí šxot-níxo noru
2a2uzo22

Skutečnost čerpání prostředků poskytnudch
dle whláškv é.27/2OL6 §.b,

dle přílohy č.1 část A dle přílohy č. 1 část B
Přiiatá dotace na školní rok 2O2l/2O22
Náklady školního roku 2O2t / 2072 hrazené
z dotace, v tom!

Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
v tom

a) mzdy 4 33o 121,00

b) dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr

v tom
učebnice a učební pomŮcky

nákup vody, paliv, energie

služby pošt a telekomunikací

ostatní materiál a služby

24

šxou l šrorcxÉ znŘízsxí
RED IZO: 60o0o1679 Ič: 25830635 ORG: 3605

Název:

Ulice Cihelní č.p,, 162o L. or.: 6

Obec: Bruntál PSČ: 79z 07

KONTAKTNÍ OSOBA
Jméno: Petr Příjmení: Novotný

Tel./mob,: 723 765 489 E-mail:

Ukazatel celkem v kč
6 640 2o4.oo 628 521,oo 1 5oo,oo

6 640 2o4,oo 628 521,oo 1 5oo,oo

4 92o 986,00 469 746|00 o,oo

469 746,00 0,00

590 865,00 0,oo 0,00

Odvody na zákonné pojistné 1 456 739|oo l58 775,oo o,oo
Ostatní náklady celkem 262 479;oo o,oo 1 5oo,oo

52 0o7,00 0,00 1 500,00

softwarové vybavení 16 522,00 0,00 0,00

IT vybavení 0,00 0,00 0,00

o"0o 0,00 0,00

10 739,00 0,00 0,00

daně a poplatky 0,00 0,00 0,00

další vzdělávání pedagogických pracovníkŮ 0,0o 0,00 0,00

nájemné 139 309,00 0,00 o,00

opravy a udržování o,00 0,00 0,o0

cestovné 0,0o 0,00 0,00

43 902.00 0,00 0,00

Rozdíl o,oo



3. to.2022
datum

7, Lo. 2022
datum

zš anaos, š.p.o"
tčo, zs as óo sď osoba

Cihelní6
79201 BRUNTÁL

íáqá#.P4,?í5,Tá{!1Ír*u

RozBoR HosPoDARENl s DoTAcI zA sKoLNI RoK zo2ll2a22

íza Škola / škols ké zaíízení Výše procentního
podílu z normativu

Přijatá dotace na šk.
rok2O21|2Q22

Náklady šk. roku
2O21l2O2Z hrazené

z dotace

1oB012671 základní škola 60/100 5 576 768,00 5 541 560,00

1 1000873 školní družina 60/100 1 063 436,00 1 098 644,00

Celkem za právnickou osobu: 6 64a 2o4,ao 6 640 204,00

Rozdíl: 0,00

Komentář: ,v/

25
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Íií představení Zoologická zahrada

V .]§D l.JcTLlV ťcH RoLiciJ VYSTUPUJi ZAcl sKoly
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