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Část I.
Základní údaje o škole
Název školy, adresa:

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko
Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice

Zřizovatel školy:

Město Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ 679 63

Ředitel školy:

Mgr. Karin Petrželková

Škola byla zařazena do sítě dne 7.3.1996. Celková kapacita školy a jejích součástí je
následující:
ZŠ
školní družina
školní klub
školní jídelna

kapacita 720
kapacita 125
kapacita 500
kapacita 600

IZO 102 007 802
IZO 118 100 246
IZO 150 008 961
IZO 103 255 761

516 498 913 (ředitelka), 516 498 911 (sekretariát)
516 498 915
zsvop@zsvelkeopatovice.cz

telefon:
fax:
e-mail:

www.zsvelkeopatovice.cz
Počty tříd a žáků
Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků na třídu

1.stupeň

10

5

193

19,3

2.stupeň

8

4

157

19,6

18

9

350

19,45

Celkem

Celkový počet žáků v 1. ročníku:

31

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):
14,29
Rada školy (školská rada) - byla ustanovena v roce 2011 a nyní má 8 členů ( 1 člen
za zřizovatele nebyl zatím zvolen). V průběhu školního roku jeden člen odstoupil a za
zřizovatelem byl zvolen nový člen.Na jednání 31.8.2012 byly projednány úpravy Školního
vzdělávacího programu č.j. 706/2007 – 567/2012 a Školní řád. Na jednání dne 8.10.
2012 byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 .
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Část II.
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2012/2013 v 1.- 9. ročníku podle Školního
vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko č.j. ZŠ
706/2007–567/2012.
Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky – angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako
povinného předmětu probíhala od 3. do 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Další cizí
jazyk (německý jazyk/ruský jazyk) navštěvovali žáci (dle výběru, který se uskutečnil
v 7.roč.) 7. až 9.roč.
V sedmém až devátém ročníku jsou do učebního plánu zařazeny volitelné předměty.
Žáci navštěvovali tyto dvouhodinové volitelné předměty:
7.roč.: Seminář a praktikum ze zeměpisu a Seminář a praktikum z přírodopisu,
8.roč.: Užité výtvarné činnosti , Sportovní výchova a Seminář a praktikum z přírodopisu,
9:roč.: Seminář a praktikum z přírodopisu a Aplikovaná informatika.
Žáci 9. ročníku navíc ještě navštěvovali jednohodinový volitelný předmět Cvičení
z matematiky a Cvičení z českého jazyka.

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného vzdělávacího
programu
Školní vzdělávací program
Základní školy Velké Opatovice,
okres Blansko

Číslo jednací

V ročníku

ZŠVO 706/2007567/2012

1.-9.roč.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ----Zařízení školního stravování
typ jídelny- dle výkazu Z 17- počet
01

děti a
žáci
301

počet strávníků
zaměstnanci školy

ostatní*

921
ŠJ - úplná
371
49
21
922
ŠJ – vývařovna
923
ŠJ – výdejna
náhradní stravování
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatel
(firmy),…
Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2012
fyzické osoby
přepočtení na plně zaměstnané

6
4,68
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Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
4

počet dětí v ŠD
120

počet vychovatelů ŠD
5 fyz./2,8 přepoč.

Z činnosti školní družiny : viz část VIII., oddíl A

Školní klub
ŠK
celkem

počet oddělení ŠK
1

počet dětí v ŠK
177

počet vychovatelů ŠK
3 fyz. /0,5 přepoč.

Z činnosti školní družiny : viz.část VIII., oddíl A

Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V průběhu školního roku pracovalo ve škole 30 pedagogických pracovníků (25 učitelů
a učitelek a 5 vychovatelek školní družiny). Nezbytný chod školy zajišťovali rovněž
provozní zaměstnanci – mzdová účetní, ekonomka, školník - údržbář, pracovnice školní
jídelny a úseku úklidu.
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků(učitelé + vychovatelé)
z toho jen učitelé (učitelky)
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 563/2004 Sb.(učit. +
vychovat.)
z toho jen učitelé (učitelky)

30 /27,5
25/24,5
27/24,6
22/21,6

100%
90,0/89,5

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13
nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na
školu:
0
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze
školy: 1
5. Nepedagogičtí pracovníci - počet :

12
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6. Věkové složení pedagogů
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
pracující důchodci nepobírající
důchod
pracující důchodci pobírající důchod
celkem
rodičovská dovolená

učitelé (vychovatelky)
muži
ženy
0
3
0
14 (6)
3
5

3

Vedení školy
Ředitelka školy

Mgr. Karin Petrželková

Zástupce ředitele

Mgr. Marie Šimáčková

Výchovný poradce

Mgr. Libuše Mikulášková

Školní metodik prevence

Mgr. Markéta Illová

Pověřená učitelka pro 1.stupeň

Mgr. Jarmila Havlíčková

Vedoucí asistentek pedagoga

Mgr. Tereza Petráková

Vedoucí vychovatelka

Andrea Tlamková

22 (6)
1

Třídní učitelé
1.A

Mgr. Lenka Zemánková

1.B

Mgr. Ivona Weigelová

2.A

Jiří Luňáček

2.B

Vlastimil Slepánek

3.A

Mgr. Zoja Kikalová

3.B

Mgr. Pavel Kuda

4.A

Mgr. Ivana Veselá

4.B

Mgr. Tereza Petráková

5.A

Mgr. Jarmila Havlíčková

5.B

Mgr. Petra Dostálová

6.A

Mgr. Pavla Müllerová

6.B

Mgr. Markéta Illová

7.A

Jana Ondruchová

7.B

Ing. Jana Lišková
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8.A

Mgr. Zuzana Kouřilová

8.B

PhDr. Jarmila Smetanová
Mgr. Veronika Beranová

9.A

Mgr. Jaroslava Schichová

9.B

Mgr. Romana Krejčířová

Ostatní pedagogičtí pracovníci
Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Z. Seidlová, Mgr. K. Továrková, Mgr. Pavlína Rotalová,
ing. Jana Burianová
Pracovníci školní družiny a školního klubu
Vedoucí vychovatelka - Andrea Tlamková
Vychovatelky – Markéta Jelínková, Vendula Marvanová, ing. Zita Románková, Jana
Šafářová
Asistentky pedagoga
Markéta Jelínková, Vendula Marvanová, ing. Zita Románková, Jana Šafářová
Metodické orgány
Metodické sdružení 1. stupně
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – ing. Veronika Beranová, ing. Jana
Burianová, Mgr. Petra Dostálová, Mgr. Markéta Illová, Markéta Jelínková, Mgr. Zoja
Kikalová, Mgr. Romana Krejčířová, Mgr. Pavel Kuda, Jiří Luňáček, Vendula Marvanová,
Mgr. Tereza Petráková, Mgr. Pavlína Rotalová, ing. Zita Rozmánková, Vlastimil
Slepánek, Jana Šafářová, Mgr. Kateřina Továrková, Andrea Tlamková, Mgr. Ivana
Veselá, Mgr. Ivona Weigelová, Mgr. Lenka Zemánková
Předmětové komise
Člověk a společnost

předseda - PhDr Jarmila Smetanová, od března Mgr.
Markéta Illová
členové - Mgr. Markéta Illová, Mgr. Zuzana Kouřilová

Člověk a zdraví

předseda - Jana Ondruchová
členové - Mgr. Markéta Illová, Mgr. Libuše Mikulášková
Mgr. Jaroslava Schichová, PhDr. Jarmila
Smetanová, Ing. Jana Burianová, Bc. Kateřina Továrková

Informatika

předseda - Ing. Jana Lišková
členové - Mgr. Markéta Illová,
předseda - Mgr. Zuzana Kouřilová

Český jazyk a literatura

členové - Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavlína Rotalová,
PhDr. Jarmila Smetanová
Člověk a svět práce

předseda - Ing. Jana Burianová
členové - Mgr. Markéta Illová, ing. Jana Lišková, Jana
Ondruchová, Mgr. Zdena Seidlová, PhDr. Jarmila
Smetanová, Bc Kateřina Továrková
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Matematika a její aplikace

předseda – Mgr. Pavla Müllerová
členové - Mgr. Marie Šimáčková, Ing. Jana Lišková

Cizí jazyky

předseda - Mgr. Veronika Beranová
členové - Ing.Jana Burianová, Mgr. Petra Dostálová,
Mgr. Pavel Kuda, Mgr. Tereza Petráková,
Mgr. Karin Petrželková, Bc Kateřina Továrková,
Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. Zdena Seidlová

Umění a kultura

předseda - Mgr. Pavla Rotalová
členové - Mgr. Jaroslava Schichová

Člověk a příroda

předseda - Mgr. Romana Krejčířová
členové - Ing. Jana Burianová, Ing. Jana Lišková,
Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Zdena Seidlová,
Mgr. Marie Šimáčková

Provozní úsek
Školní kuchyň

vedoucí školního stravování – Jaroslava Kutějová
vedoucí kuchařka – Jana Hrdličková
kuchařky – Evženie Dokoupilová, Ludmila Hauptová, Ludmila
Smolková, Marie Zvéšková

Provoz

školník – Jaromír Karský
vedoucí uklízečka – Miroslava Klegerová
uklízečky – Evženie Dokoupilová, Renata Benešová,
Vladimíra Švancarová, Marie Zvéšková

Kancelář školy

Marta Kočárová, Věra Petrová

Část IV.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2012/2013 31 žáků, výuka probíhala ve dvou
třídách. K zápisu se dostavilo 46 dětí, z toho 3 dětem byl povolen odklad školní docházky
již v minulém roce. Zákonným zástupcům dětí bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání. 9 dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců
odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.
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Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
ročník

počet
žáků

1.
2.
3.
4.
5.
celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
celkem za II.
stupeň
celkem
za školu

31
36
48
43
35
193
30
43
45
39
157
350

prospělo s
vyznamenán
í
31
32
38
26
17
144
16
14
19
15
64
208

prospělo
bez (*)

neprospě
lo bez (*)

opakují

0
4
10
17
17
48
14
29
26
24
93
141

0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

0

0
0
0
1

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2013
2.Snížený stupeň z chování
stupeň chování
2-hý stupeň
3-tí stupeň

počet
2
1

% z počtu všech žáků školy
0,57 %
0,29 %

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2012/2013:
18
průměr na jednoho žáka:
5,14
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):
0

Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
školní rok 2012/13

počty přijatých žáků

4 leté
studium
11

Gymnázia
6 leté
studium
0

SOŠ SOU konzervatoř
8 leté
studium
0
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Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník
Celkem

počet žáků
39
39

Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy
Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání probíhalo průběžně, pozornost byla věnována
zejména realizaci Školního vzdělávacího programu s ohledem na utváření a rozvoj
klíčových kompetencí žáků s pomocí postupů, metod a forem práce, které vedou k jejich
naplňování. Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání bylo projednáváno při
rozborech hodin, při jednáních předmětových komisí a metodického sdružení.
Proběhlo také testování žáků 5. a 9. ročníku v rámci generální zkoušky NIQUES.
Generální zkouška proběhla bez větších potíží a skončila s následujícími výsledky
5. ročník
Aj
Procento
školy

0 – 20%
0,11

21- 40%
0,21

41- 60%
2,22

61- 80%
38,30

81-100%
59,16

Čj
Procento
školy

0 – 20%
0,00

21- 40%
0,16

41- 60%
8,92

61- 80%
77,83

81- 100%
13,09

M
Procento
školy

0-20%
0,02

21- 40%
7,10

41 -60%
66,92

61 -80%
24,94

81-100%
1,01

0 - 20%
0,10

21 - 40%
3,19

41 - 60%
41,79

61- 80%
38,98

81-100%
15,94

Čj
Procento
školy

0 - 20%
0,00

21 - 40%
0,08

41 - 60%
3,32

61- 80%
76,23

81 -100%
20,37

M
Procento
školy

0 - 20%
0,14

21 - 40%
10,16

41-60%
60,98

61 - 80%
26,00

81 – 100%
2,72

9. ročník
Aj
Procento
školy

Analýza výsledků všech testovaných žáků umožnila škole uvědomit si řadu podnětů
ke zkvalitnění vzdělávání a byla předmětem jednání v rámci metodického sdružení
Výroční zpráva 2012/2013
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prvního stupně a předmětových komisí 2. stupně, či individuálních rozhovorů
s vyučujícími a následné sebereflexe jednotlivých vyučujících a měřítkem srovnání
celého pedagogického sboru vůči základním školám v ČR.

Část VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje na škole školní metodička prevence.
Spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, pracoviště
Boskovice, okresní metodičkou prevence a dalšími odbornými institucemi. Poskytuje
materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření,
preventivní programy pro žáky školy.
V rámci práce školního metodika prevence proběhly tyto aktivity:
Září (srpen)
• Hodnocení MPP 2011/2012
• Zpracování MPP pro školní rok 2012/2013
• Aktualizace - Program proti šikaně a Krizový plán I., II.
• Dotazník ke šikaně
• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy
• Zavedení konzultačních hodin ŠMP
• Proškolení pedagogického sboru ke kyberšikaně a šikaně, předání metodických
materiálů pro TU
• 26. 9. – Kreslíme, nehulíme – výtvarná akce s Adolfem Dudkem
Říjen
• Vyhodnocení dotazníku – konzultace s TU, plán práce
• Případová konference na OSPOD Boskovice (25.10.)
• Konzultační hodiny ŠMP
Listopad
• Pracovní setkání ŠMP Boskovice 28. 11. 2012
• Konzultační hodiny ŠMP
• Konzultace s SPC Brno
Prosinec
• Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP
• Konzultační hodiny ŠMP
Leden
• Konzultace ŠMP
• Školení pedagogického sboru – Teambuilding, práce se třídou, Vybrané rizikové
jevy
• Přednáška Policie ČR na téma trestní odpovědnost mladistvých – pedagogický
sbor
• Podklady pro pedagogickou radu
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Únor
• Konzultace ŠMP
• Den bezpečnějšího internetu 5. února – bezpečně na internetu – v hodinách Inf a
VO
• Ve třídách 5. až 9. ročníku proběhlo dotazníkové šetření k problematice nebezpečí
na internetu řízené společností Seznam.cz - Jak žáci základních škol používají
a využívají internet (závěrečná zpráva obdržena v červnu)

Březen
• Tvorba preventivního projektu Slunné klima nejen ve třídě z výzvy
Jihomoravského kraje
• Konzultace ŠMP
• Dny s Mensou – deskové hry, testování IQ, přednáška pro pedagogický sbor
Nadané dítě
• Zahájení projektu Lepší start – spolupráce se školní psycholožkou M. Bosákovou
• Prožitkové lekce pro žáky 6., 7., a 8. ročníku v rámci projektu EU peníze školám
šablona VII/1 Prevence sociálně patologických jevů společností Podané ruce Brno
– témata Jsem jaký jsem, Vztahy ve třídě, Jak může droga ovlivnit mé vysněné
povolání

Duben
• Konzultace ŠMP
• Seminář Bezpečně ve virtuálním světě - 8. 4. - pedagogický sbor, společnost
Incontio
• Noc s Andersenem – podpora čtenářství jako smysluplného vyplnění volného
času
• účast na výchovných komisích
• Pokračování prožitkových lekce pro žáky 6., 7., a 8. ročníku v rámci projektu EU
peníze školám šablona VII/1 Prevence sociálně patologických jevů společností
Podané ruce Brno, Příběh z obrázků pro 7. a 8. ročník
• konzultace se školní psycholožkou
Květen
• školení Práce se žáky s SPU - 2. a 3. 5. 2013 agentura Infra Mgr. Kropíková
• XIII. ODM 1. ročníků
• Konzultace ŠMP
• konzultace se školní psycholožkou
• účast na výchovných komisích
Červen
• školení Příprava třídnických hodin – 25. 6. – Michaela Rašková, PPP Blansko
• SWOT analýza tříd
• konzultace se školních psycholožkou
• Beseda s kurátory pro žáky 9. ročníku
• Hodnocení MPP, programu proti šikaně a krizových plánů, SWOT analýzy
• Hodnocení plánu práce ŠMP
• Hodnocení plnění programu Normální je nekouřit
Výroční zpráva 2012/2013
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Průběžně:
• Řešení výskytů rizikového chování, účast na výchovných komisích
• Spolupráce s institucemi (PPP Boskovice, PPP Blansko, Policie, OSPOD, Podané
ruce)
• Konzultace problémů souvisejících s rizikovým chováním s TU, VP a vedením
školy
• Aktualizace preventivní nástěnky – chodba C2
• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy
• Sledování problematiky prevence v dokumentech MŠMT

Hodnocení Minimálního preventivního programu 2012/2013
a/ vzdělávání, výchova
Hlavní cíle: vytváření zdravého životního stylu, prevence kouření, zneužívání
návykových látek, vytvoření pozitivního klimatu školy. V preventivním programu byl
kladen důraz na výukovou a naukovou složku vzdělání během celého školního roku.
Vyučující dodržovali cíle stanovené v ŠVP a MPP v září 2012.
Od března 2013 škola realizuje projekt Lepší start, který se zaměřuje na podporu
dětí s SPU, sociálně znevýhodněných, v rámci kterého začala na škole pracovat také
školní psycholožka Mgr. Michaela Bosáková.
Ve druhém pololetí proběhl v 1. až 5. ročníku program Normální je nekouřit.
Většinou se jednalo o hodiny českého jazyka, prvouky, výtvarné výchovy a pracovních
činností.
Ve třídách 2. – 9. ročníku proběhlo během září dotazníkové šetření zaměřené na
šikanu. S výsledky byli seznámeni TU, ŠMP poskytla případné konzultace. Na základě
vyhodnocení pak ŠMP dala případným TU doporučení.
Ve třídách 5. až 9. ročníku proběhlo dotazníkové šetření k problematice nebezpečí
na internetu řízené společností Seznam.cz - Jak žáci základních škol používají a
využívají internet. Závěrečnou zprávu projektu škola obdržela v červnu 2013.
Na 1. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování, nezdravé vztahy
v kolektivu, krádeže.
Na 2. stupni se vyskytly jevy: kouření, agresivita, nevhodné chování, špatné
vztahy v kolektivu, záškoláctví.
Jednalo se o případy, které byly řešeny okamžitě (výchovné komise,
sociometrické šetření), případy agresivity hlášeny Policii ČR, kouření řešeno ve
spolupráci s OSPOD a kurátory, SVP a školní psycholožkou. Bohužel v letošním školním
roce nám narostl počet jevů rizikového chování v oblasti záškoláctví a kouření. Tyto
projevy chování se vyskytly v jedné třídě, se žáky začala pracovat školní psycholožka,
bylo učiněno oznámení kurátorům OSPOD Boskovice, kteří zahájili práci se žáky a
rodinami. Také v těchto případech se zapojilo SVP Brno.
V následujícím školním roce bude tato práce pokračovat.
ŠMP ve spolupráci s VP a ředitelkou školy zpracovala preventivní program Slunné
klima nejen ve třídě v rámci výzvy Jihomoravského kraje v dotačním programu
„Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2013“. Bohužel
náš preventivní program nebyl ve výzvě vybrán a podpořen. Prvky tohoto programu byly
zařazeny do jiných aktivit, vzdělávání pedagogického sboru bylo pokryto v rámci jiných
projektů.
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b/ plnění plánovaných akcí
1. Ve výuce a v ŠK/ŠD byla výrazněji nastolena tato témata:
- práva dětí, lidská práva
- kontaktní místa, krizové linky
- prevence – vlastní tvorba
- pomoc – záchranáři, vlastní pomoc
- zdravý životní styl
- právní minimum
2. významné dny (využití ve výuce, prezentace prací)
Světový den bezpečnějšího internetu, Světový den proti zneužívání drog a nezákonnému
obchodování s nimi, Světový den lidských práv, výroční atentátu na Reinharda
Heydricha, Den obětí holocaustu atd.

3. přednášky, besedy, projekty
1. stupeň:
Rovná záda – program dlouhodobé prevence vadného držení těla
Zdravé zuby – prevence zubního kazu – celoročně
Ovoce a zelenina do škol
Školní mléko
protikuřácký program Normální je nekouřit (1. - 5. ročník)

2. stupeň:
6. ročník zpracovával téma z programu Lidská práva
7. ročník zpracovával téma Státy EU
8. ročník Civilizační choroby, Závislosti, Finanční gramotnost
9. ročník Právo a Finanční gramotnost
5. - 9. ročník – Den bezpečnějšího internetu – pracovní listy k vybraným
jevům V rámci zapojení do tohoto celosvětového Dne jsme získali poděkování od
společnosti Saferinternet za spolupráci a publikaci k bezpečnému chování na
internetu.
Besedy: Kreslíme, nehulíme s Adolfem Dudkem
beseda s kurátorem (9. roč.)
Terezínská tryzna 19. 5. 2013
Ve školním roce 2012/2013 byla ve výuce v 6. - 8. ročníku realizována inkluze
v rámci šablony VII/1 Prevence rizikového chování IP OP VK Efektivní učení – cesta
k vědění, reg. č.CZ.1.07/1.4.00/21.3053. Jednalo se o 2 tříhodinové prožitkové lekce pro
třídy 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8. A a 8.B (celkem 6 hodin na každou třídu) a pro třídy 7. A, B a
8. A, B dvouhodinový program Příběh z obrázků. Osloveny byly celkem tři certifikované
společnosti v dosahu školy – Podané ruce Brno, Nadosah Bystřice nad Pernštejnem a
KAPPA HELP Přerov. Na základě zadání a výhodnosti nabídek, časové realizace byla
vybrána společnost Podané ruce Brno, která prožitkové lekce realizovala v měsících
březen a duben. Témata pro 6. a 7. ročník byla Jsem jaký jsem a Vztahy ve třídě, pro 8.
ročník Vztahy ve třídě a Jak může droga ovlivnit moje vysněné povolání. Všem žákům se
lekce velmi líbily a sami je uváděli jako velmi přínosné.
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c/ využití volného času dětí
Žáci 1. stupně měli možnost využívat školní družinu a zájmové útvary ŠD. Žáci 2.
stupně navštěvovali také školní klub v době polední přestávky mezi odpoledním
vyučováním (jako prevence rizikového chování), ve školním klubu měli k dispozici řadu
aktivit, turnaje ve stolním tenise, stolním fotbálku apod. Dále měli k dispozici zájmové
útvary ŠK.
Letos se nabídka zájmových útvarů rozšířila o kroužky pořádané SRPŠ, ve
spolupráci s Centrem nadání a Mensou ČR byl ve škole založen Klub zvídavých dětí a
rodičů, který se věnoval deskovým hrám, logickým úlohám a různým hlavolamům.
V rámci této spolupráce proběhly také Dny s Mensou, v rámci kterých si mohli zájemci
otestovat IQ a zahrát deskové hry. Pro pedagogický sbor proběhla přednáška Nadané
dítě.
d/ spolupráce s rodinou
Rodiče byli seznámeni s MPP a jeho cíli, s konzultačními hodinami VP a ŠMP,
možnostmi vzájemné spolupráce při řešení sociálně patologických jevů na 1. schůzce ve
školním roce 2012-2013 a www stránkách školy, kde byla pravidelně doplňována
stávající sekce Prevence.
S rodiči žáků, u kterých se objevily závažnější přestupky proti školnímu řádu, jsme
jednali ve výchovných komisích a učinili závěry vůči žákům a ve vztahu k zákonným
zástupcům žáků. S rodiči dále spolupracuje také školní psycholožka.

e/ DVPP v oblasti rizikového chování
- školení pedagogického sboru ke kyberšikaně, šikaně a vybraným jevům – ŠMP
(srpen 2011)
- setkání školních metodiků prevence (PPP Boskovice 28. 11. 2012) – problematika
práva v oblasti prevence, certifikované programy, změny na MŠMT, dotace,
změny na JmKÚ Brno, Policie ČR
- školení pedagogického sboru . Teambuilding, Vybrané rizikové jevy 2. – 3. 1. 2013
(provedeno ŠMP)
- seminář Bezpečně ve virtuálním světě 8. 4. 2013 společnost Incontio
- školení Práce se žáky s SPU - 2. a 3. 5. 2013 agentura Infra Mgr. Kropíková
- seminář Příprava třídnických hodin 25. 6. 2013 PPP Blansko Michaela Rašková
f/ připravované vzdělávání pro pedagogy v oblasti sociálně patologických jevů
- schůzka školních metodiků prevence (PPP Blansko, Boskovice)
- školení pedagogických pracovníků školy (šikana, klima třídy, drogy) – ŠMP

Výskyt návykových látek, kriminality a dalších sociálně patologických jevů ve
škole
Tabulka č. 1 – Návykové látky – alkohol
Věk

řešeno ve spolupráci s Policií ČR
ano
ne
0
0
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Tabulka č. 2 – Návykové látky
věk

marihuana

heroin

pervitin

Jiné - tabák

1 x 12,
1 x 13

0

0

0

2

řešeno ve spolupráci
s OSPOD
ano
ne
2
0

Tabulka č. 3 Projevy klasické šikany (omezování, násilí)
Věk
1 x 12

řešeno ve spolupráci s Policií ČR
ano
ne
1
0

Tabulka č. 4 Jiné rizikové chování
věk
nezjištěno podvodné jednání na internetu

podezření na obtěžující chování vůči
nezletilému

řešeno ve spolupráci s Policií ČR
ne
ano
0
1 (podání trestního
oznámení na
neznámého
pachatele)
1 (oznámení Policii
ČR ve spolupráci
s rodinou)

Tabulka č. 5 Záškoláctví
věk

2 x 12, 1 x
13

počet
neomluvených
hodin
18 (3 x 6)

řešeno ve spolupráci
s Policií ČR
ano
ne
0
0

řešeno s OSPOD*
ano
2 (v rámci
šetření
dalších jevů
u těchto
žáků)

ne
0

*) Orgán sociálně právní ochrany dětí

Základní škola prostřednictvím ředitelky a ŠMP řešila případ podvodného chování na
internetu. Jednalo se o facebookový profil, který se vydával za oficiální, včetně
zneužitého loga školy a profilové fotografie. Tento profil sloužil zejména k osočování
pedagogů školy, kterému správce profilu nezabránil. Proto bylo učiněno oznámení Policii
ČR a společnosti Saferinternet prostřednictvím Horké linky k zablokování účtu a
prošetření této skutečnosti. Podvodný profil školy byl zablokován.
Dlouhodobé programy a projekty primární prevence ve škole:
- Zdravé zuby 1.- 5.ročník
- Rovná záda 3. ročník
- Normální je nekouřit – 1. stupeň (1. – 5. ročník)
- projekty v rámci VO – Úvod do lidských práv 6. ročník;
Státy EU a menšiny 7. ročník;
Závislosti, Civilizační choroby 8. ročník;
Právo 9. ročník
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Škola má vytvořen vlastní postup v rámci legislativních a metodických kroků v případě
výskytu závažného problému.

Vyhodnocení Programu proti šikaně a krizových plánů
Od školního roku 2008/2009 má Základní škola Velké Opatovice vypracovaný
Program proti šikaně a Krizové plány I., II., novelizován 2009/2010, ve školním roce
2010/2011 beze změn, novelizován 2012/2013..
Ve školním roce 2012/2013 proběhlo v září dotazníkové šetření 2. – 9. tříd ke
šikaně ve třídách.
Vyhodnocením dotazníků byly v některých třídách rozpoznány možné nežádoucí
jevy a potencionální agresoři. S vyhodnocením byli příslušní TU seznámeni. ŠMP
předala všem TU množství materiálů k práci se třídami, zejména v hodinách třídního
učitele.
Touto prací se třídami a konzultacemi byly rozpoznány drobné pokusy rizikového
chování, které by mohly vyústit v šikanu. Tyto pokusy byly včas podchyceny a se třídami
bylo pracováno, zejména TU, ŠMP.
Na 1. stupni se projevovaly spíše drobné neshody v kolektivu, je potřeba pracovat
v budoucnu zejména ve třídě s integrovaným žákem, kde se potencionální rizika mohou
projevit.
Na 2. stupni se projevovaly drobné neshody, které pramenily i z špatného prospěchu
některých žáků a jejich problémové přípravy a docházky do školy. Řešeny byly i ve
spolupráci s OSPOD.
V rámci projektu Lepší start začala od března 2013 pracovat na škole školní
psycholožka Mgr. Michaela Bosáková, která na podněty třídních učitelů provedla
sociometrická šetření a zahájila práce s kolektivy, kde se prokázala ze šetření potřeba
této práce.

Poradenské služby v základní škole
Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty

výchovný poradce

školní metodik prevence

fyzický
počet
1

1

kvalifikace, specializace
kvalifikační studium VP
ukončení specializačního
studia pro výchovné
poradce na PdF UP
Olomouc
ukončení studia DPS
Prevence sociálně
patologických jevů na PdF
MU Brno
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úvazek

kvalifikace, specializace

školní psycholog

dosažené
vzdělání
VŠ

0,4
Psychologie, Filozofická
(Lepší
fakulta MU Brno
start)
školní speciální pedagog
0,25
učitelství pro základní školy, VŠ, 1.st.,
(netřídní)*
(šablony)
učitelství speciální
spec.ped.
pedagogiky pro ZŠ
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.
b) věková struktura

výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let

35 – 50 let

1
1

1
1
-

50 let–důch. věk/z toho
důchodci
-

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Setkání školních metodiků prevence v PPP
Setkání výchovných poradců v PPP
Specifické poruchy učení I
Specifické poruchy učení II
Příprava třídnické hodiny I
Zvládání náročného chování u dětí, žáků a studentů s PAS
Tvorba pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Funkční studium I
1
Úprava RVP ZV - co škola musí, co může a kdo jí pomůže
2
Velká novela zákona o veřejných zakázkách
1
3kolení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance
1
Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků
Creative English - Tvořivá angličtina *
2
Jak zapojit počítač do výuky cizích jazyků
1
Konference pro učitele angličtiny
1
Malé hravé recepty do výuky němčiny I. *
1
Malé hravé recepty do výuky němčiny II. *
1
Teaching English-Web a jeho využití v hodině anglického jazyka *
1
Rozdílné úrovně ve výuce skupin
1
Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností
1
E-learningové metody a jejich využití ve výuce cizích jazyků na ZŠ
1
Úprava ŠVP – cizí jazyky
1
Vzdělávání v oblasti ICT
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Grafika webových stránek ☼
1
LMS Moodle a jeho využití v práci učitele * ☼ ♠
12
LMS Moodle a zpětnovazební činnosti * ☼ ♠
12
Tvorba vzdělávacích materiálů pomocí interaktivního SW * ♠
12
LSM Moodle ve škole *
2
Bezpečný internet
23
Vzdělávání zaměřené na práci se žáky se SVP, budování pozitivního klimatu
ve škole
Specifické poruchy učení a jejich náprava ◘
4
Specifické poruchy učení aneb jak nejlépe porozumět dítěti se SPU ◘
4
Specifické poruchy učení I ◘
30
Specifické poruchy učení II ◘
23
Tvorba pracovních listů pro žáky se specifickými poruchami učení ◘
6
Logopedická prevence u předškoláků a školních začátečníků ◘
14
Příprava třídnické hodiny II
2
Příprava třídnické hodiny I
24
Seminář o hře a kreativitě
3
Zvládání náročného chování u dětí, žáků a studentů s PAS
1
Nadané dítě
24
Studium – doplnění kvalifikace, rozšíření kvalifikace
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
1
Speciální pedagogika
1
Studium k výkonu specializovaných činností - Koordinace v oblasti ICT
1
Učitelství Anglický jazyk pro ZŠ
1
Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace
Důležité strategie řešení matematických problémů v rozsahu ☼
1
Globální mapa světa a významných regionů ♠
2
Jak přispívá čtenářská gramotnost k pravopisnému výcviku ☼
2
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve vyučovacích předmětech
2
prvouka, přírodověda, vlastivěda ☼
Budování pozitivního vtahu k matematice ☼
3
Matematika podle metody prof. Hejného
5
Násobilka a dělení v oboru násobilek ☼
1
Nudná vlastivěda? Ani náhodou! ♠
3
Další vzdělávací akce
Seminář k projektu Multimediální ročenka
2
Seminář pro výchovné poradce
1
Seminář pro ŠMP
1
Aktivity s třídním kolektivem
28
Rómský žák
6
Agresivní žák
8
Virtue life
25
*Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace GP OP VK Nové trendy ve výuce
cizích jazyků.
☼ Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace projektu Efektivní učení - cesta
k vědění.
◘ Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace projektu Lepší start.
♠ Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci udržitelnosti projektu Inovativní metody
v prvouce, vlastivědě a zeměpisu.
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Část VIII.
Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
celkem
4
116

počet vychovatelů ŠD
6 fyz./2,474 přepoč.

Z činnosti školní družiny : viz část VIII., oddíl A

Školní klub
ŠK
celkem

počet oddělení ŠK
1

počet dětí v ŠK
154

počet vychovatelů ŠK
4 fyz. /0,548 přepoč.

Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
A/ Mimoškolní aktivity
Školní družina a školní klub

Byla v provozu 4 oddělení školní družiny a zapsáno bylo 116 žáků
I. oddělení: zapsáno 27 dětí
II. oddělení: zapsáno 30 dětí
III. oddělení: zapsáno 29 dětí
IV. oddělení: zapsáno 28 dětí
Školní klub navštěvovali žáci druhého stupně, přihlášeno bylo 154 žáků ( v tomto počtu
jsou zahrnuty i děti, které navštěvovaly pouze kroužek ŠK). Aktivně tu trávili volné hodiny
v době mezi vyučováním a to dle rozvrhu. Provoz zajišťovaly čtyři vychovatelky.
Při ŠD a ŠK pracovalo 14 zájmových útvarů:
• ŠD: Angličtina pro začátečníky, Angličtina pro pokročilejší, 2 Taneční kroužky, 2x
Všeumílek a 2x Sportovky.
• ŠK: 2x Florbal, Zahradník, Počítače a tvorba školního časopisu, Volný klub a
Kutílci.
Do zájmových útvarů bylo přihlášeno 180 žáků.
ŠD a ŠK pracoval podle Školních vzdělávacích programů ŠD a ŠK.
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Spontánní aktivity konané ve školní družině a ve školním klubu:
Září
Jsme jedna rodina
• Nábor do zájmových útvarů
• „Nakresli kamaráda – poznáme se?“ – výtvarná soutěž
• „Schránka důvěry“ – náměty, přání, připomínky dětí
Říjen
•
•
•
•
•

Svět kolem nás
Beseda s pracovnicí České pošty – u příležitosti Světového dne pošty (9.10.) – ŠD
Návštěva Kočovné výstavy strašidel v MKC - ŠD
„Poštovní známka“ – výtvarná soutěž, náměty na zhotovení známky
Mezinárodní den kuchařů (20.10.) – anketa „Moje nejoblíbenější jídlo“-ŠK
Podzimní hrátky v lese – celodružinová akce, stavby z přírodních materiálů,
ochrana přírody
• Mezinárodní den stromů - ochrana přírody, fantasy strom – výtvarné ztvárnění ŠK
• „Čokoládový týden“ – literární soutěž na téma čokoláda

Listopad
Receptář prima nápadů
• Vyšlo 1. číslo časopisu Mixér – ŠK
• „Čokoládový týden“ – literární soutěž na téma čokoláda
• „Podzimní kuchařka“ = recepty z podzimních plodů + ilustrace – soutěž o
nejzajímavější recept
• Puzzliáda – celodružinová a celoklubová soutěž v rychlosti skládání puzzle
• „Houbová smaženice“ – celodružinová soutěž v pracovní činnosti
• Barevný týden - ŠD
• Kutil Tim, Malá hospodyňka – soutěže ve zručnosti a šikovnosti
• Příprava balíčků na vánoční strom
• Mikulášská dílna – výroba drobných dárečků a ozdob – ŠD
• Po celý měsíc praxe N.P., studentky SPgŠ Boskovice ve II. oddělení ŠD
Prosinec
Nejkrásnější svátky
• Mikulášská besídka – tanec, hry, soutěže
• Mikulášská družina v MŠ I - ŠK
• Vystoupení tanečních kroužků na Vánoční výstavě v kartografickém centru a na
Tradičním setkání s Mikulášem u hasičské zbrojnice
• Nácvik na Vánoční besídku – ŠD
• Vyšlo 2. číslo časopisu Mixér – ŠK
• Nejkrásnější vánoční přání – ŠK
• Vánoční turnaj žáků ŠK ve stolním tenise s klienty ÚSP Paprsek
• Vánoční besídka spojená s Vánočním jarmarkem
Leden
Frekvence 1
• „Zlatý slavík“ – celodružinová pěvecká soutěž
• Výroba dárečků k zápisu dětí do 1. tříd - ŠK
• Mistrovství školy v tanci na taneční podložce
• Návštěva MŠ II v ŠD
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Únor
Čáry, máry, fuk
• Družinový masopust s kouzly
• „Mořský svět“ - kolektivní výtvarná soutěž (Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a
velryb)
• Beseda s paní uč. Ladeckou, ředitelkou ZUŠ – ŠD
• Hudební kvíz – poznávání písniček z pohádek, zpěváků…
• „O nejobludnější obludu“ – soutěž ve výtvarné a pracovní činnosti
• Staň se kouzelníkem – triky a kouzla – ŠK
• Vyšlo 3. číslo časopisu Mixér – ŠK
Březen
Knížka – můj kamarád
• Pexesový král - celodružinová soutěž
• Pyžamková párty (Mezinárodní den zdravého spánku 21.3.) - ŠD
• Pohádkové soutěže – dle příběhů z oblíbené knihy - ŠD
• Pohádkový kvíz –ŠD
• Beseda s p. knihovnicí Olgou Nárožnou a p. Dokoupilovou
• Noc s Andersenem – přenocování ve školní družině –ŠD
• Vystoupení dětí z tanečních kroužků na Velikonočních trzích v MKC
• Velikonoční dílna – výroba velikonočních dekorací – ŠD
• Strom Vajíčkovník - ŠD
• Turnaj ve stolním fotbalu - ŠK
• Literární soutěž – báseň, pohádka, příběh, povídka -ŠK
• Čtenářský kvíz - ŠK
• Anketa „Moje oblíbená knížka a autor“ – ŠK
• Vyšlo 4. číslo časopisu Mixér – ŠK
Duben
Za dobrodružstvím přírody
• Přírodovědný kvíz
• „Ptačí hnízdo“ – celodružinová akce v pracovní činnosti
• „Naši mazlíčci“ – výtvarná soutěž, anketa, rozhovory
• „Člověče, nezlob se“ – celodružinová soutěž
• Vtipnější vyhrává – ŠK
• Čarodějnický rej – ŠD
• Vystoupení dětí z tanečních kroužků na akci RC Motýlek – Pálení čarodějnic
Květen
Pojedeme na výlet
• „Malování na chodníku“ – výzdoba prostoru před školou barevnými křídami před
ODM 1. tříd
• „Cestou necestou“ – soutěžní stezka s úkoly
• „Cestovní kancelář Tuláček“ – kolektivní práce, nabídka turistických zajímavostí
• Děti ze zájmového útvaru Zahradník se zúčastnily soutěže Mladý zahrádkář
• Sportovní dopoledne pro žáky 4. a 5. ročníků z okolních obcí
• Touláme se po ČR - tipy na výlety, oblíbená místa…- ŠK
• Příprava na rozloučení s deváťáky – nácvik vystoupení – ŠK
• Praxe tří studentek ze SPgŠ Boskovice
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Červen
Sport pro každého
• Žáci klubu (dobrovolníci) se aktivně zúčastnili organizace Dětského dne
v městském parku- spolupráce s RC Motýlek
• Pokračování v nácviku na rozloučení s deváťáků
• Skákací hrad v MŠ II pro děti ŠD
• „O nejhezčího trpaslíka“ – soutěž v pracovní činnosti (Světový den trpaslíků 21.6.)
• Návštěva dětí z MŠ I. v ŠD
• Sportovní odpoledne – u příležitosti zakončení šk. roku - ŠD
• Rekordyáda – sportovní soutěže
• pochod pro děti ŠD s KČT spojený s různými soutěžemi a prohlídkou klubovny
mysliveckého sdružení na „šachtě“
• Závěrečné vystoupení žáků 9. ročníku se slavnostním předáváním vysvědčení
v sále kina
Aktivity ŠD a ŠK jsou průběžně zařazovány na www stránky školy, fotografie jsou
umísťovány na městskou vývěsku a zařazovány do kronik ŠD a ŠK. Činnost ŠD byla
popsána i ve Zpravodaji města.

B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách
Kulturní akce, besedy
Den jazyků
beseda se spisovatelem A. Dufkem
divadelní představení Jak víla Modrovláska splnila tři přáni
návštěva výstavy Ovoce a zelenina
Tajemná výprava do starověku
Den otevřených dveří – Paprsek
Super Show
beseda s vedoucí České pošty pobočky Velké Opatovice
beseda Zdravá pětka, zdravá výživa s praktickými ukázkami
divadelní představení v anglickém jazyce
Den otevřených dveří SŠ A. Citroëna Boskovice
vystoupení pěveckého sboru na plesu ÚSP Paprsek
filmové představení Tady hlídám já
vánoční besídka ve ŠD, MŠ I, II.
vystoupení Pernštejni – Gotika život rytířů za vlády Lucemburků
divadelní představení literárně dramatického oboru ZUŠ
vystoupení hudební skupiny Marbo
Noc s Andersenem pro žáky 1. stupně, 2. stupně
preventivní program pro žáky 6.-9.ročníku
adaptační program pro žáky 6.AB
programy ve spolupráci se ZUŠ – Pojďte s námi za pohádkou, S hudbou proti
drogám
preventivní program Příběh z obrázků
beseda o zdravé výživě a anorexii - Bulimie
výchovně vzdělávací program – Hýbeme se s internetem
návštěva dětského dopravního hřiště
dětský den
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Soutěže
přespolní běh – Lysice
Putovní pohár J. Heyrovského
okresní přebor ve stolním tenisu
Bobřík informatiky
okresní přebor ve florbalu
oblastní soutěž Vytvoř si svůj komiks
školní kolo olympiády Aj
vánoční vybíjená
vánoční turnaj v ping-pongu ve spolupráci ŠD a ÚSP Paprsek
krajský přebor ve florbalu
okresní kolo dějepisné olympiády
školní kolo Pythagogiády
okresní kolo olympiády v českém jazyce
školní kolo biologické olympiády
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
školní kolo olympiády ze zeměpisu
okresní kolo chemické olympiády
okresní a krajský přebor v halovém fotbalu
okresní přebor ve vybíjené
soutěž Výzdoba třídy v duchu pohádky, filmu, komiksu
DYS-KO-HRY
okresní kolo matematické olympiády
Fotbalový turnaj V. Kotrhonze
Soutěž Mladý zdravotník
Výtvarná soutěž Komenský a my
ODM 1. ročníků
Další akce
zasedání žákovského parlamentu - měsíčně
Ovoce a zelenina do škol
výuka v keramické dílně Paprsek
prezentace produktu Ztracené tasbulky
prezentace SOŠ a SOU Blansko
návštěva běžně nepřístupných prostor školy
návštěva keramické dílny ÚSP Paprsek
beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
zápis do 1. tříd
pobytový zájezd do Anglie
Slavnost slabikáře
keramický workshop
Předškoláček
půldenní bruslení
lyžařský výcvikový kurz
návštěva Úřadu práce Blansko
Rej čarodějnic
Den bezpečného internetu
Den s Mensou – testování IQ
aktivní dopoledne pro ZŠ Cetkovice
zájezd do Chorvatska se sportovním zaměřením
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Školní výlety
1.A, 1.B

vycházka po okolí Velkých Opatovic

2.AB

Boskovice – zámek, hrad

3.AB

Bouzov, Javoříčko

4.AB, 5.AB

ZOO Lešná Zlín

6.A

Centrum branných aktivit Žítková

6.B

ZOO Brno

7.A, 8.B

Lednicko-Valtický areál

7.B

Brno

8.A

Baldovec

9.AB

Kutná Hora

Umístění žáků v soutěžích
Olympijská výprava XV.ODM 1.ročníků
3. místo – běh na 50 m
5. místo – skok do dálky
6. místo - běh na 50 m
Naukové, sportovní a výtvarné soutěže
1. místo - okresní kolo Přespolního běhu, celorepubliková výtvarná soutěž „Požární
ochrana očima dětí“
2. místo - okresní kolo chemické olympiády , oblastní soutěž Pohár Heyrovského,
celorepubliková výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“, oblastní GP
Matoušek
3. místo - okresní kolo Pythagoriády 5. ročník, celorepubliková výtvarná soutěž „Požární
ochrana očima dětí“ , oblastní GP Matoušek, okresní kolo Přespolního běhu
4. místo - okresní kolo matematické olympiády, okresní kolo zeměpisné olympiády
6. místo - okresní kolo zeměpisné olympiády
7.místo - okresní kolo Pythagoriády, okresní kolo olympiády z anglického jazyka, okresní
kolo zeměpisné olympiády
8. místo - oblastní kolo Pohár Heyrovského
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Environmentální výchova
•

naše škola je nadále zapojena do celorepublikové sítě škol zabývajících se
environmentální tématikou = M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní
Ekologické výchovy). Proto je nám zasílán časopis Bedrník (každé číslo je
zaměřeno na jiné téma, např. Město, Obchod, Hluk, …) a jiné praktické náměty.

•

od října roku 2012 do května 2013 pracoval 7. ročník VP SPZ na projektu Globe

•

v rámci výuky jednotlivé třídy využívají příhodného umístění školy (les, zahrada,
skleník, hřiště, naučná stezka)
•

se žáky 9. roč. jsme pracovali na vlastním projektu „Globální problémy Země“,
„Plánujeme zahraniční dovolenou“. Žáci si vyzkoušeli, zda by byli schopni zajistit
pro své blízké zajímavou dovolenou nebo se naučili pojmenovávat globální
problémy a hlavně o nich hovořit a diskutovat. V závěru školního roku jsme ještě
doplnili jeden menší projekt „Ohniska světového napětí“. I žáci 6. ročníků si
vyzkoušeli v rámci hodin zeměpisu vlastní miniprojekt Živelní pohromy a
Globální problémy Země.

•

naše škola se opět zapojila do programu Zdravé zuby. Téma
nekouřit je zapracováno do předmětu prvouka.

•

v měsících březen a duben jsme v učebně zeměpisu vystavovali materiály ke
Dni vody, Země a Meteorologickému dni

•

jarní měsíce mají žáci nejraději, neboť všechny třídy se zúčastnily buď
vlastivědných výletů nebo přírodovědných vycházek. Žáci 5. ročníků navštívili
planetárium v Brně.

•

mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádal
buď školní klub nebo školní družina

•

ŠD po celý rok třídila papír a plasty, pečovala o květiny ve třídách, využívala
školní bazén při plavání, využívala také některých obalů od potravin
v pracovních dílnách (využití neekologického odpadu pro výtvarné zpracování),
pořádala sběr léčivých bylin

•

další akce:

Normální je

pracovní dílna v projektu Zdravá pětka (7. ročník)
Geodetický a kartografický den (2. stupeň)
Exkurze ZORA Olomouc a historická část města (7. ročník)
beseda Francouzská riviéra a Provence (7. a 9. ročník)
přírodovědné a zeměpisné vycházky do okolí školy (VP SPZ a

SPPPř)
vlastní projekt na téma Voda (7. ročník VP SPZ)
účast na Malé regionální konferenci k ekologické výchově
(Seidlová, Weigelová)
.
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C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty
Spolupráce s Úřadem práce Blansko
- návštěva Úřadu práce Blansko s žáky 8. ročníků v Informačním a poradenském
středisku pro volbu povolání. Na základě dotazníkových metod a počítačových
programů byly provedeny analýzy profesních předpokladů žáků
- během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro volbu
povolání zaslalo „Atlasy školství 2013/2014 pro Jihomoravský kraj“ určený pro
žáky 9. ročníků.
Spolupráce se SŠ a SOU okresu
- ve škole proběhla „ Burza středních škol našeho regionu“ – pro žáky a rodiče 8. a
9. ročníků, zúčastnilo se celkem 15 zástupců středních škol
- jednání s náboráři jiných regionů
- individuální jednání s řediteli škol v rámci přijímacího a odvolacího řízení
- „Burza středních škol“ v Boskovicích spojená se Dnem otevřených dveří na SŠ a
SOU
Spolupráce s PPP Boskovice a PPP Blansko
-

individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice– integrovaný žák v 5.ročníku,
individuální vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné poradce
vyšetření žáků v PPP – zprávy, zařazení dětí do dyslektického kroužku

Spolupráce s SPC Brno
- konzultace pracovnice SPC s ředitelkou školy, třídními učitelkami, asistentkami
pedagoga a s výchovnou poradkyní, které se týkaly individuální integrace dvou
žáků školy, kteří jsou postiženi autismem
Spolupráce se sociálním kurátorem a orgánem sociálně právní ochrany dětí
- beseda s kurátorem pro žáky 9. ročníků „Kriminalita mládeže a trestně právní
odpovědnost mladistvých“
- individuální konzultace a posudky na děti v péči tohoto orgánu
Spolupráce s Policií ČR
- posudky třídních učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR
Spolupráce školy se SRPDŠ
Na začátku školního roku prošlo SRPŠ Velké Opatovice mnoha změnami. Ke dni
24.9.2012 došlo k zápisu a registraci nového občanského sdružení s názvem Sdružení
rodičů a přátel školy Velké Opatovice, dále zkratka SRPŠ Velké Opatovice. Dne
16.10.2012 v Základní škole Velké Opatovice proběhla členská ustavující schůze, na
kterou byli srdečně zváni všichni rodiče dětí, které navštěvují naši základní školu. Ze
strany zákonných zástupců nebyl skoro žádný zájem a schůze se tak zúčastnili členové
výboru nového SRPŠ Velké Opatovice. Na schůzi proběhlo ekonomické i faktické
ukončení dosavadní činnosti SRPDŠ. Dále na schůzi proběhlo jednání o schvalování
stanov a volba vedení (výboru) nového občanského sdružení.
Na stránkách školy (www.zsvelkeoptavice.cz) byl vytvořen odkaz SRPŠ pro rodiče a
členy, kde jsou uveřejněny aktuální informace ohledně činnosti nového SRPŠ (stanovy,
zápis z členské ustavující schůze apod.). Dále byla vytvořena nová e-mailová adresa:
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srpsvo@seznam.cz, kde mohou rodiče posílat dotazy a připomínky ohledně činnosti
SRPŠ.
Na členské schůzi proběhlo hlasování o stanovách nového SRPŠ a proběhla volba členů
výboru, dále byl schválen plán činnosti na školní rok a rozpočet – to vše uveřejněno na
výše uvedených internetových stránkách.
V tomto školním roce SRPŠ otevřelo pro děti nové zájmové kroužky, jednalo se o
kroužek Vařeníčko pod vedením Jany Hrdličkové, dále Orientální tanec pod vedením
Lenky Zemánkové, kroužek Basketbal pro žáky 2. stupně pod vedením Mgr. Luďka
Dobeše a kroužek Florbal pro dívky 2. stupně pod vedením Jany Ondruchové. Dále byly
uskutečněny 2 ukázkové hodiny keramické dílny. SRPŠ v tomto školním roce finančně
zabezpečila vybavení třídy nástěnnými zrcadly pro kroužek Orientálních tanců a pro
ostatní kroužky družiny, kde toto vybavení využijí, dále finančně zabezpečila doplnění
stávajícího vybavení cvičného bytu pro kroužek Vařeníčko a pro výuku pracovních
činností (domácnost).
Pro školní rok 2012/2013 byl schválen roční příspěvek ve výši 200 Kč na první dítě (platí
pouze 1 dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané členské příspěvky jsou dle návrhu
rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich školní i mimoškolní aktivity. To jsou
např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích,
příspěvek na lyžařský výcvik, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání
soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání MDD, příspěvek na program
Předškoláček, příspěvek na školní družinu a školní klub, příspěvek na školní akademii a
olympiádu pro 1.třídy a jiné. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2012/2013 je
uveřejněn na výše uvedených internetových stránkách.
SRPŠ v tomto školním roce uskutečnilo tyto aktivity:
• otevření nových zájmových kroužků pro děti ZŠ,
• pořádání plesu pro rodiče a přátele naší ZŠ,
• pořádání soutěže ve sběru druhotných surovin
• hodnocení a ocenění šesti tříd v soutěži o nejlépe vyzdobenou třídu v duchu
pohádky, filmu, komiksu
• spolupořádání dětského dne ve spolupráci s RC Motýlek a s SDH Velké Opatovice.
Spolupráce s mateřskými školami
Spolupráce s MŠ probíhala po celý školní rok dle předem vypracovaného plánu.
V září byli všichni prvňáčci slavnostně přivítáni na Prvním zvonění v tělocvičně školy.
Dne 27. 9. děti společně s dětmi z MŠ I., II. navštívily divadelní představení HP Praha v
kině.
V měsíci říjnu navštívili naší ZŠ obě paní ředitelky MŠ a proběhla vzájemná konzultace o
dětech mezi učitelkami 1. tříd a učitelkami MŠ.
V říjnu došlo také k předání informací mezi p. ředitelkami a Mgr. Kikalovou o dětech
v logopedické péči.
Dne 17. 10. proběhlo první setkání projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu.
Další setkání proběhla v měsíci lednu, dubnu a červnu, kde byl dětem udělen titul
Školák/Školačka formou diplomu s velkou jedničkou. Dále proběhla informativní schůzka
pro rodiče před zahájením školní docházky.
V předvánočním čase jsme přijali pozvání na vánoční besídky s ukázkou programu dětí,
kde jsme si společně zazpívali koledy a předali drobné dárky.
Žáci z MŠ na oplátku navštívili naši ZŠ, podívali se do tříd a pohráli si ve ŠD.
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V lednu proběhla beseda rodičů, pedagogů MŠ a ZŠ, ŠD - Předškoláček prvňáčkem –
školní zralost v MŠ I., II .
11.3. zajistila ZŠ testování IQ ve spolupráci s Dětskou Mensou pro děti z MŠ I. a MŠ II.
Dne 23. 1. 2013 se uskutečnil netradiční zápis dětí do 1. tříd.
V březnu jsme navštívili s prvňáčky místní knihovnu, po skončení proběhlo setkání
s dětmi ve třídách MŠ I., konzultace o dětech, společné hry.
V dubnu jsme přijali pozvání na návštěvu v MŠ II, kde bylo připraveno kulturní
vystoupení Vítání jara.
22. 5. přišly děti z MŠ I., II. fandit našim malým prvňáčkům na ODM 1. ročníků a prošly si
pohádkovým lesem.
Dne 5. 6. jsme pozvali zástupce MŠ I., II. na Slavnost slabikáře s ukázkou čtení a
kulturním programem.
V červnu proběhla návštěva budoucích prvňáčků s aktovkami v 1. třídách, ŠD, seznámili
se
s areálem školy, s učiteli, vychovatelkami.
V rámci předplavecké výuky děti celoročně využívaly bazén a cvičily ve "velké" tělocvičně
ZŠ.
V červnu jsme si společně změřili síly na sportovním dopoledni v ZŠ. Děti ze ŠD přijaly
pozvání MŠ II. na skákací hrad.
V rámci spolupráce ZŠ a MŠ I., II. probíhal po celý rok kroužek Šikulka a Logik pod
vedením paní ředitelky Mgr. Karin Petrželkové.
Spolupráce s městskou knihovnou
26.9. se uskutečnila beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro žáky 4. až 8. ročníku.
5. 4. 2013 se uskutečnila na naší škole již podruhé “Noc s Andersenem“. Opět proběhla
ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velkých Opatovicích.
111 dětí se po celé odpoledne i večer potkávalo s pohádkami a pohádkovými úkoly.
Proběhlo pohádkové zpívání, soutěže, kvízy a luštěnky. Nechybělo vysvobození školního
strašidla, lístečková hra, plavání ve školním bazénu i diskotéka. V závěru samozřejmě
čtení na dobrou noc a dobrodružné usínání ve spacáku v setmělé škole. Ráno po snídani
opouštěly spokojené děti školu. Celou akci zajišťovalo 10 učitelek a vychovatelek,
pracovnice městské knihovny a samozřejmě naše kuchařky, které zajistily výbornou
večeři i snídani.
O týden později se akce opakovala pro žáky II. stupně s podobným programem. Akce
byla doplněna o prezentaci anglicky psané beletrie, upravené na školní verzi a každý žák
prezentoval svoji oblíbenou knížku. Ve škole nocovalo 33 žáků a celá akce byla
zajištěna 7 učitelkami.
Spolupráce se ZUŠ Velké Opatovice
8.2. 2013 se uskutečnilo divadelní představení literárně dramatického oboru pro žáky 7.
až 9. ročníku.
24. 4. se konaly dva programy: Pojďte s námi za pohádkou pro 1. a 2. ročníky a
S hudbou proti drogám pro 6. až 9. ročník.
Spolupráce se ZŠ v Cetkovicích
Pro žáky 5. ročníku ZŠ Cetkovice jsme připravili dopoledne s různými aktivitami –
mikroskopování, zábavnou chemii a hry ve vodě. Žáci měli možnost poznat naši školu
předtím, než sem někteří z nich nastoupí.
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Účast žáků a pedagogů na životě v obci
První zvonění
Pro děti z Velkých Opatovic a okolí zazvonil zvoneček 3. září 2012 o půl deváté.
V základní škole je přivítali jejich starší kamarádi z devátých ročníků a zavedli je, spolu
s rodiči, k slavnostnímu uvítání do školy a zhlédly malou slavnost Prvního zvonění.
V krátkém kulturním programu se představili jejich mladší spolužáci s pohádkou O
neposlušných kůzlátkách a tanečním vystoupením Papoušek. Každý prvňáček byl
představen paní ředitelce a všem přítomným. Od paní ředitelky dostal stužku s
označením Prvňáček 2012. Od svých starších kamarádů obdržel každý malý dárek.
Třídní učitelky dětem předaly pamětní listy. Po představení se prvňáčci vydali na svou
první cestu do třídy.
Ve školním roce 2012-2013 má naše škola dvě první třídy, které bude navštěvovat 32
prvňáčků. Ve třídách budou učit paní učitelky Mgr. Lenka Zemánková a Mgr. Ivona
Weigelová.

Projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu
Letos již tradičně naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt
Předškoláček anebo Hrajeme si na školu.
Při této akci jsme se snažili rodičům umožnit poznávání jejich dítěte při různých
činnostech v kolektivu svých vrstevníků a poskytnout jim náměty pro přípravu na vstup
do školy.
Do projektu se zapojilo 40 dětí z Velkých Opatovi a okolí.
V projektu na děti čekaly čtyři příběhy ukryté pod kytičkami. Plnily různé úkoly
zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, formou her byla zařazena další témata jako
hudební cítění, rytmus, jazyková výchova a matematické představy.
Každý předškoláček dostal "sešit Předškoláka", do kterého si postupně zakládal
jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Po splnění úkolů získali předškoláčci titul
Školák/Školačka, který jim byl formou vysvědčení na poslední schůzce udělen.
Zápis do 1. ročníku
Ve středu 23. ledna 2013 probíhal zápis dětí do prvních ročníků na Základní škole ve
Velkých Opatovicích. K zápisu přišlo 50 prvňáčků.
Při zápisu děti luštily pohádkové hádanky. U Karkulky skládaly pohádkovou osnovu
pohádky, u neposlušných kůzlátek poznávaly zvířátka a jejich mláďata, u perníkové
chaloupky dokreslovaly perníčky, u Smolíčka počítaly jezinky a porovnávaly čísla.
S babičkou a dědečkem zpívaly písničky, aby zachránily Budulínka a poznávaly hudební
nástroje. Nakonec si zahrály pohádku O kohoutkovi a slepičce. Za správné splnění úkolů
obdržely obrázky z pohádek a klíč ke kouzelné truhle, kde si vybraly dárek.
V zápisníčku na ně čekaly zábavné úlohy a pro rodiče všechny důležité informace. Na
památku dostaly pamětní list a papírový dáreček. Rodiče vyplnili zápisní lístky a obdrželi
rozhodnutí o přijetí do školy.
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FLORBAL CUP
V sobotu 16. března proběhlo finále 13. očníku turnaje ve florbalu žáků Základní školy
Velké Opatovice. Letos se přihlásilo do turnaje osm družstev. Tři družstva v kategorii
mladších žáků a pět družstev v kategorii starších žáků. Vítězi se stala družstva Kokos
Team (mladší) a Widžikořimyšici (starší). Všechna družstva dostala ceny a diplomy,
vítězové pak putovní poháry, medaile a dorty.
XV. olympiáda žáků 1. ročníků
Tradiční ODM 1. ročníků se ve Velkých Opatovicích uskutečnila 22. 5. 2013 a byla
věnována gymnastce Věře Černé, mistryni světa na kladině. Všichni závodníci podávali
skvělé výkony. XV. ODM 1. ročníků se zúčastnilo 215 mladých sportovců z 23 základních
škol Blanenska, Svitavska. Tradičně jsme ve Velkých Opatovicích přivítali také prvňáčky
ze ZŠ Praha 4 - Podolí, Nedvědova nám. Soutěžilo se ve 4 dílčích disciplínách - v běhu
na 50 m, v běhu na 400 m, ve skoku dalekém z místa a v hodu kriketovým míčkem v
kategoriích chlapci a dívky. Prvních šest míst v každé disciplíně i kategorii bylo bodově
ohodnoceno. Závodníci, kteří absolvovali všechny uvedené disciplíny, byli zařazeni do
atletického čtyřboje. Na základě součtu bodů všech závodníků každé školy bylo
provedeno celkové hodnocení škol. V celkovém hodnocení škol se naše základní škola
se umístila na pěkném 8. místě. Sportovní zápolení bylo zpestřeno "Pohádkovým lesem".
Děti se tu setkaly s pohádkovými postavičkami, s jejichž pomocí plnily různé úkoly.
Doprovodnou soutěží ODM byla také výtvarná soutěž.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení 5 chlapců a 5 dívek.
Získali jsme
3. místo – běh na 50 m
4. místo – atletický čtyřboj
5. místo – skok z místa
6. místo – atletický čtyřboj
6. místo – běh na 50 m
10. místo – maraton
12. místo – kriketový míček

Svátek slabikáře
5. června 2013 proběhl tradičně v prvních třídách Svátek slabikáře. Prvňáčci oslavovali
svoji první dočtenou knihu a vstoupili slavnostně mezi čtenáře. Již v jarních měsících
trénovali básničky, zpívánky i divadelní umění, aby rodičům i hostům předvedli, co
všechno umí. A opravdu toho zvládli hodně.
Ve slavnostní den vše předvedli nejen rodičům, paní ředitelce, zástupkyni, ale i
zástupcům z města, SRPŠ a paním knihovnicím, s kterými jsme celý rok spolupracovali.
Po představení a programu nastalo pasování čtenářů, sladké odměny a hlavně od
pracovnic městské knihovny obdrželi roční registraci do knihovny zdarma a taky pěknou
knihu.
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Dny s Mensou
Naše škola připravila ve spolupráci s Dětskou Mensou dvoudenní program ve dnech
11.3. a 12.3. 2013. V rámci spolupráce proběhlo testování IQ za zvýhodněnou cenu pro
žáky školy a pedagogy. Vyučující se zúčastnili semináře na téma Nadané dítě a
prezentace deskových her, které je možné využít ve výuce. Pro veřejnost byl připraven
Den deskových her a beseda Aktivity pro nadané děti.
Vystoupení pěveckého sboru
Pěvecký sbor pravidelně vystupuje na akcích školy a tradičně na plesu Paprsku
v sokolovně.
Webové stránky školy – www.zsvelkeopatovice.cz
Základní škola Velké Opatovice se již pravidelně prezentuje www stránkami. Od školního
roku 2012/2013 mají stránky novou atraktivnější podobu. Naší snahou je zajistit
dostupnost informací pro žáky, zákonné zástupce, zaměstnance i širokou veřejnost.

F/Zapojení školy do mezinárodních a celorepublikových projektů

Projekt inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu (ukončen
30. 6. 2012)
Ve školním roce 2012/2013 jsme v rámci udržitelnosti projektu Inovativní metody
v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, CZ.1.07/1.1.02/03.0064 realizovali všech 14
klíčových aktivit tohoto projektu.
V rámci KA 01 DVPP jsme pokračovali ve vzdělávání pedagogů dle cílů nastavených v
projektu:
- 3 pedagogové absolvovali školení LSM Moodle a jeho využití pro práci učitele (využití
ICT ve výuce všeobecných předmětů) v rozsahu 10 výukových hodin
- 3 stejní pedagogové absolvovali školení LMS Moodle a zpětnovazební činnosti (využití
ICT ve
výuce všeobecných předmětů a hodnocení žáků) v rozsahu 10 výukových hodin
- 5 pedagogů absolvovalo školení zaměřené na využití inovativních metod ve výuce a
hodnocení žáků: školení Globální mapa světa a významných regionů (2 pedagogové)
v rozsahu 4 výukových hodin, školení Vlastivěda nuda? Ani náhodou! (3 pedagogové)
v rozsahu 6 výukových hodin
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- 4 pedagogové absolvovali školení zaměřené na tvorbu vzdělávacích materiálů
prostřednictvím interaktivních programů - Tvorba vzdělávacích materiálů (DUMů)
v rozsahu 5 výukových hodin
Výstupem této KA za sledované období je celkem 15 osvědčení o absolvování školení (z
toho 11 s akreditací MŠMT)
Vzdělávací materiály vytvořené v rámci KA02 (zeměpis, 6. roč.), KA04 (zeměpis, 7. roč.),
KA06 (vlastivěda, 5. roč.), KA08 (vlastivěda, 4. roč.), KA10 (prvouka, 3. roč.) a KA13
(miniprojekty v zeměpisu, 9. roč.) byly ve školním roce 2012/2013 využívány ve výuce.
V 7. ročníku byly vytvořeny další vzdělávací materiály, ve kterých bylo zpracováno učivo
Amerika (11 materiálů) a Asie (14 materiálů), takže vznikla ucelená řada vzdělávacích
materiálů obsahující učivo celého 7. ročníku.
V prvouce ve 3. ročníku (KA10) proběhla exkurze do Památníku města Velké Opatovice
s odborným výkladem paní správkyně. Žáci 3. roč. se podrobně seznámili s historií
našeho města a své poznatky dále zpracovávali ve výuce.
Pro výuku prvouky, vlastivědy a zeměpisu je využívána odborná učebna projektu
vybavená výpočetní a projekční technikou s přístupem na internet, televizí, DVD
přehrávačem, vizualizérem, nástěnným držákem na mapy, prostorovými modely pro
výuku, nástěnnými mapami a obrazy, demonstračními obrázky, encyklopediemi, školními
atlasy, výukovými filmy, publikacemi a dalšími pomůckami.
Členové realizačního týmu, kteří byli v rámci realizace projektu vybaveni notebooky,
využívají tuto techniku pro svoji přípravu na výuku.
Materiály pro domácí přípravu žáků: KA 03 (zeměpis, 6. roč.), KA 05 (zeměpis, 7. roč.),
KA 07 (vlastivěda, 5. roč.), KA 09 (vlastivěda, 4. roč.) a KA 14 (prvouka, 3. roč.) včetně
interaktivních testů mají žáci k dispozici na školním webu (www.zsvelkeopatovice.cz).
V rámci KA05 byly nově vytvořeny interaktivní testy k učivu Ameriky (9 testů) a Asie (11
testů) publikované na školním webu.
Pro žáky 7. a 9. ročníku byla ve škole realizována beseda na téma Francouzská riviéra a
Provence (KA11). Besedu i prezentaci materiálů zajistila vyučující zeměpisu, která danou
oblast procestovala. Podle ohlasu žáků se akce líbila, na konci proběhla i diskuse.
V rámci KA12 proběhla exkurze žáků 7. roč. do Olomouce. Žáci navštívili čokoládovnu
Zora Olomouc, seznámili s historií tohoto závodu, zhlédli film o pěstování a zpracování
kakaových bobů, výrobě čokolády, balení a distribuci čokoládových výrobků. Následovala
beseda o současné výrobě. Během exkurze žáci poznávali také historické centrum
Olomouce.
V rámci KA12 navštívili žáci 7. a 8. ročníku MKC, kde byl pro ně připraven program.
.
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Projekt Efektivní učení – cesta k vědění, reg. č.CZ.1.07/1.4.00/21.3053
(doba realizace 1. 9. 2011 - 28. 2. 2014)
Ve školním roce 2012/2013 pokračovala realizace projektu Efektivní učení – cesta
k vědění. Jedná se o individuální projekt OP VK v rámci EU – peníze do škol (tzv.
„šablony“). Předpokládaná doba trvání projektu je 30 měsíců a částka určená pro naši
školu na realizaci projektu je 1,9 milionu Kč.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu
počátečního vzdělávání na ZŠ. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo
metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků (DVPP), tvorbou a následným
používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (inovace).
Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat
individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se
SVP. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke
vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením speciálního pedagoga a realizací
programů primární prevence.
Cílovými skupinami jsou žáci 1. –9. roč. a pedagogové ZŠ Velké Opatovice.
Prostřednictvím projektu budou řešeny některé problémy vyskytující se ve výchovněvzdělávacím procesu, jedná se zejména o velké počty žáků v některých skupinách
(v předmětech anglický jazyk a informatika), výrazné individuální rozdíly mezi žáky
v teoretických znalostech i uživatelských dovednostech v práci na PC, velké disproporce
v nadání žáků a v jejich pracovním tempu v některých třídách, vysoký počet žáků
s vývojovou poruchou učení a s pomalým pracovním tempem v některých třídách,
nedostatek finančních prostředků na DVPP, zvýšení efektivity výuky v předmětech český
jazyk a matematika, nedostatečné vybavení pedagogů i školy výpočetní a projekční
technikou, stupňující se výchovné problémy žáků (agresivita, vulgární či jinak nevhodné
chování k zaměstnancům školy i mezi sebou, špatné kolektivní vztahy v jednotlivých
třídách, návykové látky). Na základě projektového záměru se Základní škola Velké
Opatovice, okres Blansko zaměřila na realizaci těchto klíčových aktivit:
I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků základních škol
I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci
výuky v této oblasti
II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků
II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
III/1 - Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
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III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků
základních škol
IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této
oblasti
V/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků
základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných
předmětů
V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této
oblasti
VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti
VI/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti
VII/1 – Prevence rizikového chování
VII/3 – Zapojení školního speciálního pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků
se SVP
Individualizace se ve školním roce 2012/2013 týkala:
• žáků 2. ročníku – žáci byli každý týden na jednu vyučovací hodinu českého jazyka
(čtení) rozděleni do 3 skupin, ve skupině individualizace jsme se zaměřili na
zvládnutí správné techniky čtení a porozumění textu
• žáků 5.B, 6.B a 7. ročníku v povinném předmětu informatika – uvedené třídy byly
na výuku rozděleni vždy do 2 skupin, ve skupině individualizace jsme se zaměřili
na rozvíjení praktických dovednosti v práci s výpočetní technikou a moderními
technologiemi, do výuky byla zařazena průřezová témata ŠVP
• žáků 8. ročníku v předmětu anglický jazyk – žáci obou tříd byli na všechny hodiny
anglického jazyka rozděleni do 3 skupin, ve skupině individualizace jsme se
zaměřili na zvládnutí a rozvíjení základních gramatických jevů a interaktivních,
produktivních a receptivních řečových dovedností v anglickém jazyce
• žáků 8.A ve výuce fyziky – žáci byli na výuku rozděleni do 2 skupin, ve skupině
individualizace jsme se zaměřili na rozvíjení praktického osvojování a
procvičování učiva včetně rozvoje dovedností vedoucích k dosažení očekávaných
výstupů ŠVP
v rámci I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků základních škol bylo odučeno za školní roky 2011/2012 a 2012/2013
všech 72 hodin
v rámci II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků bylo odučeno za školní roky 2011/2012
a 2012/2013 všech 216 hodin
v rámci III/1 - Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií bylo odučeno
za školní roky 2011/2012 a 2012/2013 všech 288 hodin
v rámci V/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné
gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce
přírodovědných předmětů bylo odučeno za školní roky 2011/2012 a 2012/2013 všech 72
hodin
Výroční zpráva 2012/2013

35

Inovace se ve školním roce 2012/2013 týkala:
•
•
•
•
•
•

žáků 1. A, 3.A a 5.A v předmětu prvouka
žáků 5. A v předmětu český jazyk a přírodověda
žáků 7. ročníku v předmětu informatika
žáků 9. ročníku v předmětu aplikovaná informatika
žáků 7. a 9. ročníku v předmětu matematika
žáků 1. stupně v předmětu matematika (Finanční gramotnost)

Vyučující uvedených předmětů vytvářeli vzdělávací materiály/digitální učební materiály
(DUM), které využívali ve výuce.
V rámci I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační
gramotnosti bylo vytvořeno za školní roky 2011/2012 a 2012/2013 všech 6 sad
vzdělávacích materiálů.
V rámci III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT byly vytvořeny za školní
roky 2011/2012 a 2012/2013 všechny 3 sady vzdělávacích materiálů.
V rámci IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
žáků základních škol bylo vytvořeno za školní roky 2011/2012 a 2012/2013 všech 10 sad
vzdělávacích materiálů.
V rámci VI/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti byly
vytvořeny za školní roky 2011/2012 a 2012/2013 obě sady vzdělávacích materiálů.
Všechny vzdělávací materiály byly ověřeny ve výuce.
Inkluze
Ve školním roce 2012/2013 pracoval ve škole speciální pedagog na úvazek 0,25. Ve
spolupráci s výchovnou poradkyní byli vybráni žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří navštěvovali hodiny speciální pedagogické péče, v níž se zaměřovali na
kompenzaci vzdělávacích problémů žáků. Speciální pedagog se žákům věnoval
individuálně nebo skupinově
(nejčastěji dvojice žáků) v předmětech, ve kterých mají vzdělávací problémy - český
jazyk, matematika a anglický jazyk. Speciální pedagog při své práci využívá nově
zakoupené pomůcky a publikace či vlastní pracovní listy.
Velkým přínosem jsou konzultace poskytované ostatním pedagogům ohledně péče o
žáky se SVP a pomoc vyučujícím při sestavování IVP pro žáky, kterým IVP doporučilo
poradenské zařízení.
Školní psycholog vykonával svoji funkci 24 měsíců.
Ve 2. pololetí školního roku 2012/2013 jsme realizovali dvě 3-hodinové lekce pro každou
třídu programů primární prevence pro žáky 6. až 8. Ročníku a jedna 2-hodinová lekce
(pro každou třídu) pro žáky 7. a 8.roč.
Programy primární prevence na naší škole realizovalo akreditované Sdružení Podané
ruce Brno.
3-hodinové lekce - pro žáky 6. a 7. roč.:
- program primární prevence Vztahy ve třídě - tento program jsme vybrali pro
rozklíčování vztahů ve třídě a stmelení kolektivu, vzájemné toleranci a vytvoření pravidel
ve třídě.
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- program primární prevence Jaká jsou má přání aneb co si pustím do života - program
byl zaměřen vytváření životních hodnot včetně témat, které mohou zásadně změnit život
rodiny. Téma se týká každého člověka.
3-hodinové lekce - pro žáky 8. roč.:
- program primární prevence Jaká jsou má přání aneb co si pustím do života - program
byl zaměřen vytváření životních hodnot včetně témat, které mohou zásadně změnit život
rodiny. Téma se týká každého člověka.
- program primární prevence Jak může droga ovlivnit mé vysněné povolání - program
volně navazoval na 1. lekci, žáci si vyjasňovali svoje životní hodnoty.
2-hodinové lekce - pro žáky 7. a 8. roč.:
- program primární prevence Příběh z obrázků - skutečný příběh o vlivu drog na život lidí.
Ve školních letech 2013/2014 se uskutečnilo 8 výukových bloků programů primární
prevence v rozsahu 8 výukových hodin.
DVPP
Ve školním roce 2012/2013 proběhlo školení:
v rámci KA I/3:
- dva pedagogové absolvovali školení Jak přispívá čtenářská gramotnost k
pravopisnému výcviku rozsahu 4 výukových hodin
- dva pedagogové absolvovali školení Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve
vyučovacích předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda v rozsahu 6 výukových
hodin
v rámci KA III/3:
- jeden pedagog absolvoval školení: LMS MOODLE a jeho využití v práci učitele a
LMS MOODLE a zpětnovazební v celkovém rozsahu 20 výukových hodin
v rámci KA IV/3:
- jeden pedagog absolvoval školení Násobilka a dělení v oboru násobilek v rozsahu
4 výukových hodin
- tři pedagogové absolvovali školení Budování pozitivního vztahu k matematice
v rozsahu 4 výukových hodin
- jeden pedagog absolvoval školení Důležité strategie řešení matematických
problémů v rozsahu 6 výukových hodin
Ve školním roce 2013/2014 proběhnou ještě školení v rámci KA VI/3 a V/3.
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Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků reg.
č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 (doba realizace 1. 2. 2013 - 31. 1. 2015)
Projekt spadá do prioritní osy 7. 1 - Počáteční vzdělávání do oblasti podpory 7. 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Délka trvání projektu je 24 měsíců.
Tento projekt je zaměřený na zkvalitnění a zefektivnění výuky anglického jazyka ve 3. až
9. roč. a německého jazyka v 8. a 9.roč. Prioritou je především vedení žáků k aktivnímu
používání cizího jazyka. Aplikací inovativních metod a forem práce budou žáci více
„vtaženi“ do výuky cizího jazyka, budou vedeni k využívání anglického a německého
jazyka v běžných životních situacích.
Na prvním stupni bude do výuky anglického jazyka a výtvarné výchovy zařazena metoda
CLIL. Vzniknou navzájem provázané sady vzdělávacích materiálů pro výuku anglického
jazyka a výtvarné výchovy pro žáky 4. a 5.roč. Vzdělávací obsah anglického jazyka je
zaměřen na rozšíření slovní zásoby tematicky spojené s nejazykovým předmětem. 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. Žáci si pomocí této metody nenásilně osvojí cizí jazyk v nejazykovém
předmětu.
Od 6. roč. bude jedna hodina anglického jazyka jedenkrát za 14 dnů výuka zaměřena na
rozvoj čtenářských a komunikativních dovedností žáků při práci s anglicky psanou
knihou. Četba anglické beletrie bude spojená s konverzačními cvičeními a dramatizací
příběhu. V některých případech žáci rovněž zhlédnou zfilmovaný příběh v anglickém
jazyce, který bezprostředně navazuje na přečtenou knihu. Čtení literatury v anglickém
jazyce je velmi efektivním prostředkem pro procvičování cizího jazyka, upevnění
gramatických jevů, zopakování a rozšiřování slovní zásoby.
Žáci 3. až 9. roč. navštíví divadelní představení hraná v anglickém jazyce, přičemž herci
budou rodilí mluvčí.
Pro žáky 2. stupně vzniknou sady e-learningových materiálů, kdy si prostřednictvím
webového rozhraní mohou procvičovat probranou gramatiku z angličtiny (6. – 9.roč.) a
němčiny (9.roč.).
Pro žáky 9. roč. budou vytvořeny vzdělávací materiály pro realizaci miniprojektů
v německém jazyce. Témata jednotlivých miniprojektů jsou zaměřena na praktický život.
Žáci 8. a 9.roč. absolvují v rámci výuky anglického a německého jazyka několik kurzů
s rodilým mluvčím. Kurzy se budou realizovat na naší škole.
Především pro jazykově zdatné žáky a žáky s velkým zájmem o anglický jazyk máme
připravený vzdělávací pobyt ve Velké Británii spojený s výukovou anglického jazyka.
Učitelé anglického a německého jazyka absolvují semináře zaměřené na tvorbu
vzdělávacích materiálů, semináře zaměřené na využití metody CLIL a netradičních
metod ve výuce cizích jazyků.
Výroční zpráva 2012/2013

38

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR. Celková výše
projektového rozpočtu je 3 176 336,-Kč.
V rámci realizace projektu bylo ve školním roce 2012/2013 vybaveno 5 učeben výpočetní
a projekční technikou (z toho dvě učebny budou mít interaktivní tabuli), škola zakoupila
vhodné učebnice pro výuku angličtiny a němčiny, aplikovanou anglickou beletrii
interaktivní učebnice do anglického jazyka a slovníky. Ve školním roce 2013/2014 budou
zakoupeny interaktivní učebnice do německého jazyka a nábytek (skříňky k uložení
pomůcek, PC stůl a židle k PC stolu) do nově vybavených učeben.
Ve školním roce 2012/2013 byla zahájena tvorba vzdělávacích materiálů do anglického
jazyka pro žáky 4. až 9. roč. a německého jazyka pro žáky 9. roč. včetně e-learningových
materiálů.

Projekt Lepší start na ZŠ Velké Opatovice, reg.
č. CZ.1.07/1.2.17/02.0037 (doba realizace 1. 3. 2013 - 27. 2. 2015)
Projekt spadá do oblasti podpory 7. 1. 2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Schválený rozpočet projektu je 2 553 065,Kč.
Projekt je zaměřen na 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.
Ve škole začal pracovat školní psycholog. Ten poskytuje svoje služby žákům školy, jejich
zákonným zástupcům i pedagogům. Bude se podílet na preventivních intervenčních
programech školního neúspěchu dětí, bude spolupracovat s odbornými pracovišti na
diagnostice výchovných a vzdělávacích problémů žáků a doporučovat pedagogickým
pracovníkům i zákonným zástupcům žáků možná řešení těchto problémů. S třídními
učiteli se bude podílet na budování pozitivního třídního klimatu. Školní psycholog bude
také poskytovat konzultační hodiny zákonným zástupcům žáků a bude se věnovat
osvětové činnosti (přednášky pro pedagogy i pro zákonné zástupce žáků).
Od školního roku 2013/2014 budou ve škole fungovat tzv. dyskroužky, které budou
zaměřeny na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení v českém jazyce, matematice
a v anglickém jazyce na 1. i 2. stupni. Dále bude ve škole působit kvalifikovaný logoped,
který se bude věnovat žákům s poruchou řeči. Pedagogové zaměření na činnost
dyskroužků budou rovněž vytvářet pracovní listy určené pro práci žáků v dyskroužcích,
pro výuku i pro práci žáků s rodiči doma (některé materiály budou publikovány na
školním webu). Pro zařazení žáka do dyskroužku či logopedického kroužku je třeba
doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra.
Pro žáky se zdravotními problémy (vadné držení těla, pohybové problémy, ploché
nohy…) budou určeny zdravotní tělesná výchova a relaxační cvičení ve vodě. Pro
zařazení dítěte do těchto aktivit je nutné doporučení dětského lékaře.
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Žákům se sociálním či kulturním znevýhodněním se budou věnovat určení pedagogičtí
pracovníci, kteří budou dohlížet především na přípravu žáků na výuku, nošení školních
pomůcek a budou se spolupodílet na řešení výchovně-vzdělávacích problémů svěřených
žáků.
Pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami budou připraveny tři exkurze se
sportovním či kulturním zaměřením.
Ve škole budeme realizovat několik vzdělávacích programů, tzv. Aktivní odpoledne.
Témata jednotlivých akcí jsou zvolena tak, aby bylo možné zařadit cviky či aktivity
vedoucí k nápravě různých poruch učení. Vzdělávací programy budou obsahovat
pohybové a oddechové aktivity a mohou se jich zúčastnit i zákonní zástupci žáků. Jsou
určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale mohou se jich zúčastnit dle
zájmu i ostatní žáci školy.
Dále bychom chtěli ve škole realizovat prostřednictvím externího dodavatele jednorázový
program Canisterapie (jedná se výukový program spojený s aktivním kontaktem se
psem) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Všichni pedagogové absolvují školení zaměřená na vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, pedagogy 1. stupně čeká také školení zaměřené na práci se
žáky s vadou řeči.
Všechny aktivity projektu jsou plně hrazeny z projektového rozpočtu. Projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Pro realizaci zmíněných aktivit bude zakoupena celá řada výukových pomůcek
(cvičebnice, speciální učebnice pro žáky s poruchami učení, logické hry, pracovní sešity,
speciální vymalovánky, skládačky, elektronický bzučák, logopedická zrcadla,
gymnastické míče, cvičební podložky, relaxační vaky, elektronické učební pomůcky,
pomůcky pro relační cvičení i cvičení ve vodě, …). Ve škole bude v prostoru u školního
bufetu zřízen informační kiosek (stolní PC sestava se 4 – 5 terminály), kde si žáci v době
mimo vyučování (před vyučováním, o přestávkách) budou moci vyhledávat informace na
internetu, budou mít přístup ke vzdělávacím materiálům a testům. Kiosek bude určen
všem žákům školy včetně těch, kteří nemají doma počítač či připojení k internetu.
Ve škole budujeme dyscentrum, kde bude soustředěna část pomůcek, stolní PC sestava,
a notebook, na nichž budou nainstalovány výukové programy či speciální programy pro
žáky s dysporuchou – na tomhle pracovišti působí psycholog, bude zde pracovat
logoped, může se zde realizovat i část dyskroužků. Pro činnost dyskroužků bude dále
určena jedna učebna na 1. stupni a jedna učebna na 2. stupni. Tyto učebny budou
rovněž vybaveny stolní PC sestavou, vhodným SW a částí učebních pomůcek.
Od 1. 3. 2013 pracuje ve škole psycholog, byla zahájena tvorba vzdělávacích materiálů
pro žáky se SVP do českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, byly vytvářeny
metodické materiály pro výuku Zdravotní tělesné výchovy.

Výroční zpráva 2012/2013

40

Zapojení školy do vlastních projektů

Projektové vyučování ve druhém ročníku
Ve čtvrtek 18. 4.2013 navštívili žáci 2. A, 2. B třídy se svými učiteli v rámci projektového
vyučování Městský úřad ve Velkých Opatovicích. Přivítal nás pan starosta Mgr. Jiří
Bělehrádek a seznámil žáky s vedením a samosprávou města. V obřadní síni matrikářka
paní Ševčíková žákům ukázala matriční knihy, formuláře a seznámila je s prací matriky.
Paní Moučková pohovořila o činnosti a smyslu finanční účtárny. Žákům byly dále
zodpovězeny jejich dotazy, žáci si prohlédli kanceláře (včetně pracovny pana starosty) a
místnost městského rozhlasu. Poté jsme navštívili výstavu prací žáků MŠ II s názvem
Svět očima dětí ve vestibulu stálého kina. Načerpané dojmy a informace jsme si doplnili
ve škole z regionální učebnice Čítanka prvouky Velké Opatovice.
Projektové dopoledne ve 2. ročníku
Cílem projektového dopoledne bylo seznámit žáky s okolím školy, s terénem ( kopec,
rovina, údolí, vyhlídka apod.) Děti pracovaly s mapou i plánkem města. Vyhledávali svoje
bydliště, pokusily se nakreslit jednoduchý plánek, kudy chodí do školy. Potom jsme
vystoupali na vyhlídku na kopci Strážnice a vyhledávali důležité body ve městě. Nakonec
jsme ve třídě zpracovali dva pracovní listy s touto tématikou.
Projekt Zdravé zuby
Projekt „Zdravé zuby“ je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni
základních škol. Je zařazován do běžné výuky především v hodinách prvouky a
přírodovědy. Pomocí pracovních listů jsou děti zábavnou a nenásilnou formou
informovány o důležitosti zubního zdraví. Podmínkou účasti v soutěži je potvrzení
zubního lékaře o stomatologickém preventivním vyšetření razítkem do soutěžní karty.
V současnosti byl ukončen 12. ročník realizace projektu. Z naší školy se do soutěže
zapojilo 42 dětí:
1. třída
12
2. třída
11
3. třída
10
4. třída
8
5. třída
1
19 dětí bylo oceněno – dětská ústní voda Listerin, dětská zubní pasa Signál, žvýkačky
Orbit. Bližší informace o projektu včetně výsledků soutěže lze získat na internetových
stránkách www.zdravezuby.cz
Ovoce do škol
Ve školním roce 2012 – 2013 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol. Do projektu
byli zapojeni žáci z 1. – 5. ročníku. V průběhu školního roku přihlášení žáci dostávali
bezplatně ovoce, zeleninu či ovocné nebo zeleninové šťávy. Projekt podporuje vytváření
zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí a vede ke zvýšené spotřebě ovoce a
zeleniny.
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Projekty a programy realizované ve Výchově k občanství
Projekty konané v hodinách VO
• ve třídách 7. AB byl v hodinách VO vytvořen projekt Státy EU, Finanční
gramotnost
• ve třídách 8. AB byl v hodinách VO tvořen projekt Finanční gramotnost, Moje
záliby
• ve třídách 9. AB byl v hodinách VO tvořen projekt Právo (trestný čin), Finanční
gramotnost
Žáci 9. ročníku se zúčastnili dotazníkového šetření na téma finanční gramotnosti
společnosti Generation Europe
Ve školním roce 2012/2013 byly nadále využívány materiály z projektu EU –Peníze
školám – finanční gramotnost - témata:
- v 7. ročníku: Naše potřeby, Peníze a ochranné prvky bankovek, Osobní a rodinný
rozpočet
- v 8. ročníku: Dělba práce, Nabídka poptávka, Národní hospodářství, Trh,
Reklama, Cenové praktiky
- v 9. ročníku : Osobní a státní rozpočet, Peníze, valuty, devizy, Investice, Aktiva a
pasiva, Spoření, Pojištění, Půjčky, Podnikání.
V 6.,7. a 8. ročníku byly provedeny preventivní programy v rámci VII/1 Prevence sociálně
patologických jevů IP OP VK Efektivní učení – cesta k vědění, reg.č. CZ.
1.07/1.4.00/21.3053.
Témata prožitkových věcí:
- v 6. ročníku: Kdo jsem, jak mě vidí ostatní a Vztahy ve třídě
- v 7. ročníku: Jaká jsou má přání a Vztahy ve třídě
- v 8.ročníku: Vztahy ve třídě a Jak může droga ovlivnit mé vysněné povolání
V 7. a 8. ročníku proběhl program s názvem Příběh z obrázků
Projekt Školní mléko
Naše škola se zapojila do projektu Školní mléko. Ve čtrnáctidenních intervalech měli žáci
1. až 9.ročníku možnost odebírat mléčné výrobky – mléčný kravík, ochucený kravík,
laksymáček a jogurt za zvýhodněné dotované ceny. Možnost odběru využilo 86 % žáků
školy.
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Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ČŠI školu navštívila ve dnech 19. a 20. 11. 2013. Předmětem inspekční činnosti byla
státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných
informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle § 29 odst. 2 školského
zákona, kontrola opatření přijatých vedením školy k minimalizaci rizik školních úrazů a
kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu
stanoveným orgánům a institucím podle § 29 odst. 3 školského zákona.
ČŠI neshledala žádné nedostatky.

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2012/2013 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými ze
státního rozpočtu, prostředky z EU a s příspěvky na provoz od zřizovatele. Tabulka o
hospodaření uložena jako příloha po skončení účetního období.

Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena na rozvojových a mezinárodních projektů.

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2012/2013 škola tento typ vzdělávání nerealizovala.

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Projekt Efektivní učení – cesta k vědění:
celková částka 1.928 213 Kč (z ESF – 1.638 981,05Kč - 85%, z rozpočtu ČR 289 231,95Kč 15%).
Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků:
celková částka 3 176 336,-Kč (z ESF - 2699885,6Kč 85%, z rozpočtu ČR –
476450,4Kč 15%).
Projekt Lepší start:
celková částka 2 553065,-Kč (z ESF - 2170105,25Kč 85%, z rozpočtu ČR –
382959,75Kč 15%).
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Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace - v naší škole není.
Spolupráce se zřizovatelem
Se zřizovatelem, kterým je město Velké Opatovice, spolupracuje ředitelství školy
průběžně formou jednání se zřizovatelem, písemně (výroční zpráva, rozpočet) a
informacemi o akcích školy. Tři zástupci zřizovatele tvoří Školskou radu.
V závěru školního roku jsou vybraní žáci školy přijati představiteli města.
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se uskutečňuje formou třídních schůzek,
konzultačních dnů, besídek, schůzek pro zákonné zástupce 1. a 6. ročníku (nové třídní
kolektivy) a 9. ročníku (volba povolání). Vedení školy organizuje také besedy s rodiči
budoucích prvňáčků v rámci projektu Předškoláček. Třídní schůzky se konají třikrát ročně
(1. čtvrtletí, 1.pololetí, 4.čtvrtletí), konzultace ve 3. čtvrtletí. Zákonní zástupci žáků
využívají také individuální konzultace s vedením školy, třídními učiteli a vyučujícími.
Vedení školy vyhodnocuje účast zákonných zástupců na schůzkách a jejich podněty
k práci školy.

Část XV.
Zhodnocení a závěr
Ve školním roce 2012/13 proběhl další rok realizace školního vzdělávacího programu.
Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na naší ZŠ přinesla udržitelnost projektu
Inovativní prvky ve výuce zeměpisu, vlastivědy a prvouky, který škola realizuje od
1.2.2011. V rámci projektu EU peníze školám od 1.9.2011 realizujeme projekt s názvem
Efektivní učení – cesta k vědění. V školním roce 2012 _2013 jsme zahájili realizaci
dalších dvou projektů Nové trendy ve výuce cizích jazyků a projekt Lepší start zaměřen
na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Usilovat o to, aby naši žáci získávali kvalitní základy všeobecného vzdělání, na kterých
budou moci stavět svůj další osobní rozvoj. Naším cílem je, aby dosahovali dobrých
výsledků při celostátním testování žáků 5. a 9. ročníku a dosáhli úspěšnosti srovnatelné
s průměrnou úspěšností ČR v rámci venkovských škol. K tomuto testování budeme žáky
průběžně připravovat.
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Část XVI.
Příloha
Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Povinností školy je také sestavit výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
Uvedený vzor vychází z podoby výroční zprávy MŠMT, zveřejněné na www.msmt.cz
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím
Za období 1.1. – 31. 12. 2012
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství,
mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11.1999. v platném znění.

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace: 0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v archivu školy.

Ve Velkých Opatovicích 3.1. 2013

Razítko

Mgr. Karin Petrželková
ředitelka ZŠ
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Pedagogická rada na svém zasedání dne 14. 10. 2013 projednala Výroční zprávu o
činnosti školy 2012/ 2013.

Mgr. Karin Petrželková
ředitelka ZŠ

Ve Velkých Opatovicích dne 14. 10. 2013
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Školská rada při ZŠ Velké Opatovice, okres Blansko na svém zasedání
dne 14. 10. 2013 schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2012/2013.

Členové školské rady:
Mgr. Markéta Illová

_____________________________

Ing. Bernardetta Macková ______________________________
Marie Přichystalová

_______________________________

Ing. Kateřina Gerbrichová _______________________________
Jana Ježová

_______________________________

Ing. Tomáš Strouhal

_______________________________

Mgr. Pavla Millerová

________________________________

Mgr. Jarmila Havlíčková _________________________________

Ve Velkých Opatovicích dne 14.10. 2013
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