
 
Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko 

 
 Školní rok: 2013/2014 

                             Informační leták č. 1 
Vážení zákonní zástupci, 
dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji přivítali ve školním roce 2013/2014. 
Rádi bychom Vám prostřednictvím tohoto letáku poskytli  některé informace.  
Organizace školního roku: 

Zahájení a ukončení :  školní rok začíná 2. 9. 2013 a končí 27. 6. 2014 
Ukončení pololetí :  I.pololetí – 30. 1. 2014,  II.pololetí – 27. 6. 2014 
Prázdniny :     podzimní 29. a 30. 10. 2013 
              vánoční   21. 12. 2013 – 5. 1. 2014 
              pololetní  31. 1. 2014 
              jarní  17. 2. – 23. 2. 2014  
              velikonoční  17.  a 18. 4. 2014 
              hlavní   28. 6. – 31. 8. 2014 
Ředitelské volno:            31. 10. 2013, 1. 11. 2013, 21. 5. 2014 
Pedagogické rady :  I.čtvrtletí  11. 11. 2013   
                                        I.pololetí 27. 1. 2014 

         III.čtvrtletí  14. 4. 2014 
            II.pololetí  23. 6. 2014 
Třídní schůzky:               
                             informační schůzka pro všechny třídy – 2. 10. 2013 
                                         čas konání a další termíny konzultací budou  
                                         upřesněny během září 2013 
Zápis do 1. ročníku 15. 1. 2014 
1. kolo přijímacího řízení na SŠ:  22. 4. 2014 
Plán práce školy:  
Celoškolní akce :  
         26. 9. 2013 – Den evropských jazyků spojený s prezentací projektu  
                                Nové trendy ve výuce cizích jazyků 
         25. 10. 2013 – Halloween 
         listopad (prosinec) – beseda na téma Armáda ČR  
         leden (únor) – beseda s pracovníkem Policie ČR 
         17. 12. 1013 – Vánoční besídka a jarmark ŠD   
         20. 12. 2013 – vánoční besídky (třídy)    
         25. 2. 2014 – Den mateřského jazyka 



         4. 2. 2014 – Den bezpečného internetu        
         1. 4. 2014 – Aprílový den 
        4. 4. 2014 – Noc s Andersenem pro 1. stupeň 
        11. 4. 2014 – Noc s Andersenem pro 2. stupeň 
          30. 4. 2014 – Čarodějnický rej 
          21. 5. 2014 – ODM 1. roč. 
          2. 6. 2014 – Dětský den 
          8. 6. 2014 – školní akademie 
          Sběrová soutěž – termíny budou upřesněny 
Další akce:  
           3. 9. 2013 – Adaptační dopoledne pro žáky 1. roč. 
           6. 9. 2014 – Adaptační pobyt pro žáky 7. roč. 
           13. 9. 2013 – Adaptační pobyt pro žáky 6.B 
           27. 9. 2013 – Teambuilding 8.A 
           adaptační pobyt pro 6.A – termín bude upřesněn 
           říjen 2013 – Burza středních škol pro žáky 8. a 9. roč. a jejich zákonné  
                    zástupce 
           divadelní představení hraná v AJ (dvě během školního roku) 
           15. 10. 2013, 7. 1. 2014, 8. 4. 2014 a 10. 6. 2014 - Předškoláček     
           4. 6. 2014 – Svátek slabikáře 
           LVK – termín bude upřesněn 
           květen (červen) - vzdělávací pobyt ve Velké Británii (v rámci projektu     
                   Nové trendy ve výuce cizích jazyků  
           duben (květen) – návštěva Úřadu práce (žáci 8. roč.) 
Mezi další plánované akce patří také filmová představení, exkurze, návštěvy 
výstav, návštěva Památníku města Velké Opatovice, návštěva dětského 
dopravního hřiště žáky 4. roč., soutěže a olympiády…, tyto akce budou 
upřesněny v některém z dalších informačních letáků.  

Přehled tříd a třídních učitelů 
1.stupeň  
I.A – Mgr. Jarmila Havlíčková , I.B – Mgr. Zoja Kikalová,  
II.A –  Mgr. Lenka Zemánková, II.B – Mgr. Ivona Weigelová, 
III.A – Jiří Luňáček, III.B – Vlastimil Slepánek, 
IV.A – Mgr. Petra Dostálová, IV.B – Mgr. Pavel Kuda, 
V.A – Mgr. Ivana Veselá,V.B – Mgr. Tereza Petráková                                                                                            
2.stupeň                                                                                                           
VI.A – Mgr. Zdena Seidlová, VI.B – Ing. Miloš Šmilňák, 
VII.A – Mgr. Pavla Müllerová, VII.B – Mgr. Markéta Illová,  
VIII.A – Jana Ondruchová, VIII.B – Mgr. Pavlína Rotalová, 
IX.A – Mgr. Zuzana Kouřilová, IX.B – Mgr. Veronika Beranová       



                   Organizace školy 
ředitelka školy:  Mgr. Karin Petrželková 
zástupkyně ředitelky: Mgr. Marie Šimáčková 
výchovná poradkyně: Mgr. Libuše Mikulášková. 
školní metodička prevence: Mgr. Markéta Illová   
školní psycholožka: Mgr. Michaela Bosáková 
speciální pedagožka:  Mgr. Tereza Petráková 
metodička a koordinátora ICT:  Ing. Jana Lišková 
koordinátora pro environmentální výchovu: Mgr. Zdena Seidlová 

Další učitelé:  
Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Romana Krejčířová, Mgr. Jaroslava Schichová, 
Mgr. Radka Blézlová (výuka plavání) 

Asistentky pedaga: 
Vendula Marvanová, Markéta Jelínková 

Školní družina  a školní klub:  
1. oddělení – Andrea Tlamková, 2. oddělení – Ing. Zita Rozmánková,  
3. oddělení – Jana Šafářová, 4. oddělení – Markéta Jelínková, 
školní klub – Vendula Marvanová   

Žákovský parlament 
Jeho členy jsou zástupci žáků 4. – 9.roč., práci žákovského parlamentu zaštiťují: 
Mgr. Karin Petrželková, Mgr. Markéta Illová a Ing. Zita Rozmánková    

Školská rada: 
zástupci zřizovatele:  Jana Ježová, Ing. Bernanetta Macková 
zástupci školy: Mgr. Jarmila Havlíčková, Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavla 
Müllerová 
zástupci rodičů:  Ing. Kateřina Gerbrichová, Marie Přichystalová, Ing. Tomáš 
Strouhal    
Vzdělávací program školy (ŠVP)  
Žáci 1. až 9.roč. se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu Základní 
školy Velké Opatovice, okres Blansko, č. j. ZŠ 706/2007-700/2013, který byl 
upraven podle aktuálních platných předpisů. Součástí ŠVP je školní řád (příloha 
č.3), ve kterém byly rovněž provedeny změny. ŠVP je k dispozici na webových 
stránkách školy. 
Cizí jazyky - vyučujeme jazyk anglický od 3. roč., od 7. roč. je povinně 
volitelný další cizí jazyk – nabízíme ruský a  německý jazyk. 
Volitelné předměty –  dvouhodinové: 
7.roč. - Seminář a praktikum ze zeměpisu a Sportovní výchova,  
8.roč. - Sportovní  výchova a Užité výtvarné činnosti,             



9. roč. – Užité výtvarné činnosti (2 skupiny), Sportovní výchova 
Volitelné předměty –  jednohodinové: 
9. roč. – Cvičení z matematiky a Konverzace v anglickém jazyce 
Nepovinné předměty: 
Sborový zpěv, Náboženství, Zdravotní tělesná výchova 
Třídnické hodiny, adaptační pobyty 
Jedním z cílů školy je budování příznivého školního klimatu. Základní 
podmínkou  je formování pozitivních vztahů mezi žáky v třídním kolektivu, 
vztahů mezi učiteli a žáky i vztahů mezi pedagogy a zákonnými zástupci. 
Prostředkem k dosažení zmíněného cíle je vytvoření prostoru pro práci třídního 
učitele a pro realizaci aktivit v kolektivu třídy v třídnických hodinách. Z tohoto 
důvodu jsou třídnické hodiny zařazeny do rozvrhu. V tomto školním roce  
připravujeme pro některé třídy adaptační pobyty s možností přespání ve škole 
(žáci se tento den nebudou učit podle rozvrhu, ale absolvují speciální program 
sestavený ve spolupráci třídního učitele a školní psycholožky).  
Projekty, do který je škola zapojena 
Pro výuku škola využívá vzdělávací materiály z projektů GP OP VK Inovativní 
metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu (prvouka ve 3.roč., vlastivěda ve 4. a 
5.roč., zeměpis v 6.-9.roč.) a IP OP VK Efektivní učení – cesta k vědění (český 
jazyk v 1.,3.,4. a 5.roč., prvouka v 1. a 3.roč., přírodověda v 4. a 5.roč., 
matematika v 4. a 6.-9.roč., informatika v 5.-7.roč., výchova k občanství v 6. až 
9. roč.). V letošním školním roce budou ve výuce ověřovány vzdělávací 
materiály vzniklé v rámci realizace projektů GP OP VK Nové trendy ve výuce 
cizích jazyků a GP OP VK Lepší start (viz vložený list tohoto letáku).  
Od tohoto školního  roku se škola zapojuje do projektu RECYKLOHRANÍ  
zaměřeného na třídění odpadu a do projektu EURONET 50/50max zaměřeného 
na environmentální výchovu (především na šetření energií). 
Zaregistrovali jsme se do projektu Rodiče vítáni, jehož cílem je spolupráce 
a partnerská komunikace školy a rodičů.  
Díky projektu „Vybudování umělé lezecké stěny pro tělovýchovu a 
volnočasovou aktivitu dětí, mládeže a dospělých“ bude v tělocvičně školy 
vybudována umělá lezecká stěna, která poskytne možnost moderního 
a atraktivního způsobu trávení volného času dětí, mládeže a široké veřejnosti v 
komunitně otevřeném prostoru základní školy. 
Škola i nadále pokračuje v projektech: Zdravé zuby, GLOBE, M.R.K.E.V., 
Školní mléko, Ovoce do škol, Poznej svoje město a v dalších. 
Kontakty: 
email: zsvop@zsvelkeopatovice.cz, web: www.zsvelkeopatovice.cz, 
telefony: 
ředitelka školy: 516498913, zástupkyně ředitelky: 516498912,  
sekretariát: 516498911, školní družina: 516498921, školní jídelna: 516498938         
 



Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR, jeho realizaci jsme zahájili 1. 2. 2013 a délka jeho trvání je 24 
měsíců. 

Cílem projektu je především zkvalitnit a zefektivnit výuku anglického jazyka ve 4. 
až 9. roč. a německého jazyka v 8. a 9. roč.  

Ve 4. a 5.roč. postupně vznikají vzdělávací materiály, které budou ověřovány ve 
výuce od školního roku 2013/2014. V těchto ročnících je do výuky výtvarné 
výchovy zařazena metoda CLIL. Ve vzdělávacích materiálech do anglického 
jazyka je tematicky rozšířena slovní zásoba. Nová slovíčka a ustálené fráze si 
budou žáci procvičovat při výuce anglického jazyka a setkají se s nimi i ve 
výtvarné výchově, kde bude vyčleněn úsek vyučovaný v anglickém jazyce, 
přičemž formulování úkolů a pokyny v hodině budou vedeny střídavě v českém a 
anglickém jazyce.  

Od 6. roč. se budeme věnovat v jedné hodině anglického jazyka jedenkrát za 14 
dnů  anglicky psané literatuře. Četba anglické beletrie bude spojená 
s konverzačními cvičeními a dramatizací příběhu. V některých případech žáci 
rovněž zhlédnou zfilmovaný příběh v anglickém jazyce, který bude bezprostředně 
navazovat na přečtenou knihu..   

Žáci 9. roč. budou v německém jazyce využívat ve výuce vzdělávací materiály 
vytvořené pro realizaci minoprojektů. Témata jednotlivých miniprojektů jsou 
zaměřena na praktický život. 

Pro žáky 2. stupně vznikají e-learningové materiály, které budou postupně 
publikované na školním webu. Žáci je budou  využívat  pro procvičování anglické i 
německé gramatiky.  

Žáci 8. a 9. roč. absolvují v rámci výuky anglického a německého jazyka 4 
intenzivní tříhodinové moduly kurzu s rodilým mluvčím. Kurz se budou realizovat 
na naší škole. Zaměříme se na to, aby byli žáci schopni dorozumět se cizincem 
v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech (další 2 moduly se 
uskuteční ve školním roce 2014/2015. 
Žáci 3. až 9.roč. v tomto školním roce zhlédnou 2 divadelní představení (jedno 
bude vždy určeno pro 1. stupeň a jedno pro 2.stupeň). 
Asi největší atrakcí je šestidenní vzdělávací pobyt ve Velké Británii určený pro 30 
žáků 8. a 9.roč. Při výběru účastníků se zaměříme především na jejich jazykové 
schopnosti, bližší kritéria pro výběr budou žákům sdělena v rámci výuky 
anglického jazyka. Jednou z podmínek je, že žák nebude mít během školního roku 
kázeňské problémy. 

 



                        Lepší start, reg. č. CZ.1.07/1.2.17/02.0037 
Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR, jeho realizaci jsme zahájili 1. 3. 2013 a délka jeho trvání je 24 
měsíců. 

Projekt je zaměřen na individuální či skupinovou péči o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, tj. žáky s vývojovými poruchami učení a chování, žáky 
s vadami řeči, žáky se zdravotním znevýhodněním, žáky se sociokulturním 
znevýhodněním i žáky s problémovým chováním.  

Od 1. 3. 2013 pracuje ve škole školní psycholožka, která poskytuje svoje služby 
žákům školy, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Paní psycholožka se podílí 
na preventivních intervenčních programech školního neúspěchu dětí, spolupracuje 
s odbornými pracovišti na diagnostice výchovných a vzdělávacích problémů žáků, 
doporučuje pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům žáků možná řešení 
těchto problémů, pracuje se žáky individuálně i formou skupinové práce. 
S třídními učiteli se podílí na budování pozitivního třídního klimatu v souvislosti 
se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu. 
Dále poskytuje konzultační hodiny zákonným zástupcům žáků a bude se věnovat 
osvětové činnosti (přednášky pro pedagogy i pro zákonné zástupce žáků – Školní 
zralost, Péče o žáky s poruchami učení). 

Od září zahájíme pravidelnou činnost  „dyskroužku“, do kterých budou zařazeni 
žáci s vývojovou poruchou učení vyšetřených v PPP či SPC. Na prvním stupni 
bude pracovat jeden kroužek se zaměřením na matematiku, jeden kroužek se 
zaměřením na anglický jazyk a dva kroužky zaměřené na český jazyk. Na druhém 
stupni zahájí svou činnost jeden kroužek zaměřený na český jazyk a jeden kroužek 
zaměřený na matematiku. Pro  výuku zmíněných jazyků vznikají rovněž pracovní 
listy. Ty budou žáci  s poruchou učení využívat v dyskroužku i v běžné výuce. Na 
prvním stupni budou moci žáci s poruchou výslovnosti  navštěvovat logopedický 
kroužek.  

Žáci se zdravotním znevýhodněním mohou navštěvovat nepovinný předmět 
Zdravotní tělesná výchova nebo zájmový útvar Relaxační cvičení ve vodě. 

Péče bude věnována rovněž žákům se sociálním či kulturním znevýhodněním. 

Během školního roku proběhnou 3 tematicky zaměřené akce – tzv. Aktivní 
odpoledne pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich zákonné 
zástupce. Tyto akce proběhnou vždy v pátek odpoledne (od 16:00 do 20:00), u 
některých je možnost přespání ve škole. 

V tomto školním roce máme pro žáky se SVP připraveny 2 exkurze (návštěva 
farmy a westernového městečka) hrazených z projektu. 

 



 


