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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
Od 1. 1. 2016
Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace
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

516 498 913 (ředitelka)
516 498 911 (sekretariát)

telefon:

e-mail:

kapacita 720
kapacita 125
kapacita 500
kapacita 600

zsvop@zsvelkeopatovice.cz

IZO 102 007 802
IZO 118 100 246
IZO 150 008 961
IZO 103 255 761
516 498 912 (zástupkyně ředitelky)

www.zsvelkeopatovice.cz

Počty tříd a žáků
počet tříd

počet ročníků

počet žáků

průměrný počet žáků na třídu

1.stupeň

10

5

218

21,8

2.stupeň

7

4

155

22,1

17

9

373

21,9

celkem

Celkový počet žáků v 1. ročníku:
55
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):
15,78

Školská rada byla ustanovena v roce 2011 a nyní má 9 členů. Ve školním roce 2015/16 se
konalo jedno zasedání školské rady.
Školská rada pracovala v tomto složení:
 zástupci zákonných zástupců žáků – Olga Grygarová, Olga Bažantová, Ing. Eva
Živná.
 zástupci pedagogických pracovníků – Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavla Müllerová, Mgr.
Ivona Weigelová.
 zástupci zastupitelů města – Slavomír Kafka, Pavel Ševčík, Petr Prosser.
Zasedání školské rady se konalo 6. října 2015. Členové rady schválili Výroční zprávu za
školní rok 2014/15, diskutovali o problémech řešených s Policií ČR a o prevenci. Pan Kafka
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informoval členy školské rady o instalaci basketbalových košů, která byla schválena radou
města. Ředitelka školy seznámila členy školské rady o probíhajících aktivitách z výzev
OPVK.

Část II.
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
Základní vzdělávání probíhalo ve:
1. , 2. a 6. roč. podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres
Blansko č.j. ZŠVO670/2015 – 1.verze
3. až 5. roč. a v 7. až 9. roč. podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké
Opatovice, okres Blansko č.j. ZŠ 706/2007–700/2013-verze 2014.
Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky – angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako
povinného předmětu probíhala ve 2. ročníku 1 hodinu týdně a od 3. do 9. ročníku v rozsahu 3
hodiny týdně. Další cizí jazyk (německý jazyk/ruský jazyk) navštěvovali žáci 7. až 9. roč. (dle
výběru, který se uskutečnil v 7. roč.) 2x týdně.
V sedmém až devátém ročníku jsou do učebního plánu zařazeny volitelné předměty.
Žáci navštěvovali tyto dvouhodinové volitelné předměty:
7. ročník:
Seminář a praktikum z přírodopisu a Seminář a praktikum ze zeměpisu
8. ročník:
Seminář a praktikum ze zeměpisu a Sportovní výchova
9. ročník:
Aplikovaná informatika a Sportovní výchova
Žáci 9. ročníku navíc ještě navštěvovali jednohodinový volitelný předmět Cvičení
z matematiky nebo Konverzace v anglickém jazyce.
Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
název zvoleného vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program základní školy Velké
Opatovice, okres Blansko
Školní vzdělávací program Základní školy Velké
Opatovice, okres Blansko

číslo jednací
ZŠVO670/2015 –
1.verze
ZŠVO 706/2007700/2013-verze 2014

v ročníku
1., 2. a
6.roč.
3. - 5.roč.
7.-9.roč.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ----Zařízení školního stravování
typ jídelny- dle výkazu Z 17-01 počet
921
ŠJ - úplná
922
ŠJ – vývařovna
923
ŠJ – výdejna
náhradní stravování
…

děti a žáci
347

Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2015
fyzické osoby
přepočtení na plně zaměstnané

počet strávníků
zaměstnanci školy
32

ostatní
50

5*
4,4*

* neuvádí se doplňková činnost
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Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
celkem
4
111

počet vychovatelů ŠD
fyz./ přepoč.
5/2,6

Z činnosti školní družiny : viz část VIII., oddíl A
Školní klub
ŠK
celkem

počet oddělení ŠK
0

počet dětí v ŠK
105

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

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 (24 učitelů
a učitelek, 6 vychovatelek školní družiny či školního klubu a 3 asistentky pedagoga, přičemž
někteří zaměstnanci pracovali na více pozicích současně). 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 + speciální
pedagog+vychovatelé+asistentky pedagoga)
z toho jen učitelé (učitelky)
z toho odborně kvalifikovaných dle Z č.563/2004
Sb.(učit.+vychov.+as.ped.)
z toho jen učitelé (učitelky)

30/27,94

100%

24/23,64
30/27,94

80/84,6
100%

24/23,64

80/84,6

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 pracovali ve
škole:
1
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili
na školu:
1
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze
školy:
1
5. Počet pedagogů s odbornou kvalifikací, kteří dlouhodobě zastupovali za
chybějícího pedagoga:
6. Nepedagogičtí pracovníci - počet:
Věkové složení pedagogů
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let

1
13

Učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga
muži
ženy
2
1
17
3
7
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pracující důchodci nepobírající
důchod
pracující důchodci pobírající důchod
celkem
rodičovská dovolená

4
-

26
-

Ve školním roce 2015/2016 za dlouhobé PN zastupovali:
1 učitelka (věk. kat. – do 35 let)
1 učitelka (věk. kat. 35-50 let)
1 učitelka (věk. kat. nad 50 let)
3 učitelé (učitelky) – pracující důchodci pobírající důchod

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

Jana Křepelová

Třídní učitelé
1.A

Mgr. Lenka Zemánková

1.B

Mgr. Ivona Weigelová

2.A

Mgr. Petra Dostálová

2.B

Mgr. Tereza Petráková

3.A

Mgr. Jarmila Havlíčková

3.B

Mgr. Ivana Veselá

4.A

Mgr. Jana Šafářová

4.B

Mgr. Pavel Kuda

5.A

Jiří Luňáček

5.B

Vlastimil Slepánek

6.A

Mgr. Pavla Müllerová

6.B

Mgr. Zuzana Kouřilová

7.A

Mgr. Jaroslava Schichová

7.B

Mgr. Veronika Beranová

8.A

Mgr. Zdena Seidlová

8.B

Mgr. Romana Krejčířová

9.A

Mgr. Markéta Illová
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Ostatní pedagogičtí pracovníci - učitelé
Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Lenka Jandlová (Zemánková), Mgr. David Ševčík, Mgr.
Pavlína Rotalová, Mgr. Petra Koudelková
Pracovníci školní družiny a školního klubu
Vedoucí vychovatelka – Jana Křepelová
Vychovatelky – Markéta Jelínková, Vendula Marvanová, Ing. Zita Rozmánková, Mgr. Jana
Šafářová, Lucie Novotná
Asistentky pedagoga
Vendula Marvanová, Lucie Novotná, Petra Koutná

Metodické orgány
Metodické sdružení 1. stupně
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – Mgr. Veronika Beranová, Mgr. Petra
Dostálová, Mgr. Petra Koudelková, Jana Křepelová, Mgr. Pavel Kuda, Jiří Luňáček, Lucie
Novotná, Mgr. Tereza Petráková, Vlastimil Slepánek, Jana Šafářová, Mgr. Ivana Veselá,
Mgr. Ivona Weigelová, Mgr. Lenka Zemánková
Předmětové komise
Výroční zpráva 2015/2016
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Člověk a společnost

předseda - Mgr. Markéta Illová
členové - Mgr. Zuzana Kouřilová

Člověk a zdraví

předseda – Mgr. David Ševčík
členové - Mgr. Libuše Mikulášková

Informatika

předseda – Mgr. M. Illová
členové - Mgr. Lenka Jandlová (Zemánková ml.)

Český jazyk a literatura

předseda - Mgr. Zuzana Kouřilová
členové - Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavlína Rotalová

Člověk a svět práce

předseda – Mgr. Lenka Jandlová (Zemánková)
členové - Mgr. Romana Krejčířová, Mgr. Libuše
Mikulášková, Mgr. Jaroslav Schichová, Mgr. David Ševčík

Matematika a její aplikace

předseda – Mgr. Pavla Müllerová
členové - Mgr. Lenka Jandlová (Zemánková ml.), Mgr. Karin
Petrželková, Mgr. Marie Šimáčková

Cizí jazyky

předseda - Mgr. Veronika Beranová
členové - Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Pavel Kuda,
Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. Zdena Seidlová

Umění a kultura

předseda - Mgr. Pavla Rotalová
členové – Mgr. Pavla Müllerová, Mgr. Libuše Mikulášková,
Mgr. Jaroslava Schichová

Člověk a příroda

předseda - Mgr. Romana Krejčířová
členové - Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Zdena Seidlová,
Mgr. Marie Šimáčková

Provozní úsek
Školní stravování

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

Provoz

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

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 2015/2016 56 žáků, výuka probíhala ve dvou
třídách.
K zápisu, na příští školní rok 2016/2017, který se konal 15. 1. 2016, se dostavilo 57
předškoláků. Dva předškoláci podali žádost k přijetí v jiném termínu. Ve školním roce
2015/16 byl 11 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek
povinné školní docházky o jeden rok.
Výroční zpráva 2015/2016
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Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
ročník
počet
prospělo
žáků
s vyznamenáním
1.
55
54 (+1žák **)
2.
52
41
3.
41
34
4.
32
26
5.
38
19
175
celkem za I. stupeň 218
6.
44
22
7.
42
19
8.
39
16
9.
30
11
68
celkem za II. stupeň 155
373
243
celkem za školu

prospělo
bez (*)
11
7
6
19
43
22
23
23
19
87
130

neprospělo
bez (*)
-

opakují
-

-

-

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2016
**) 1 žák plní základní školní docházku v zahraničí)
2. Snížený stupeň z chování
stupeň chování
2-hý stupeň
3-tí stupeň

počet
1
-

% z počtu všech žáků školy
0,27 %
0,0 %

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/2016:
průměr na jednoho žáka:

2
0,005

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
Gymnázia
školní rok 2015/16
4 leté
6 leté
studium
studium
počty přijatých žáků
8
0

SOŠ SOU konzervatoř
8 leté
studium
2
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Počet absolventů ZŠ
ročník
9. ročník
nižší ročník
celkem

počet žáků
30
1
31

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.
Péče o talentované žáky
Škola věnuje stálou pozornost talentovaným žákům a to nejen v naukových předmětech, ale
také v oblasti tělovýchovy a v řadě dalších zájmových aktivit organizovaných školou nebo
ve spolupráci s dalšími institucemi. O tom svědčí významná umístění našich žáků
v okresních, krajských či celorepublikových soutěžích, jak uvádíme v části VI., oddíl B.
Péče o žáky se SVP
V letošním roce bylo v evidenci PPP Boskovice, PPP Brno, klinického psychologa
z Olomouce, SPC a SVP Brno celkem 66 žáků (z toho na 1. stupni 32 žáků, na 2. stupni 34
žáků). 8 žáků bylo v průběhu roku vzděláváno dle individuálních vzdělávacích plánů, 6
pracovalo podle plánů osobního rozvoje. Taktéž individuální péče vyučujících a asistentek
pedagoga byla věnována žákům s autismem a poruchami chování. Na škole pracovala také
speciální pedagožka, která měla v péči 12 žáků z 1. i 2. stupně.
Jednomu žákovi byl vypracován individuální výchovný plán.
.
Individuální integrace
typ zdravotního postižení
vada řeči – vývojová dysfázie
autismus
vývojové poruchy učení
vývojové poruchy chování
celkem

ročník
4.
2., 6.
2. ,4., 5., 7., 8.
2., 7., 8.
-

počet žáků
1
2
6
4
13

Část VI.
Údaje o prevenci rizikového chování
Prevenci rizikového chování 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 ŠMP proběhly ve školním roce 2015/2016 tyto akce:
Výroční zpráva 2015/2016
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Září (srpen)
 Zpracování MPP pro školní rok 2015/2016
 Aktualizace - Program proti šikaně a Krizový plán I., II.
 Dotazník k šikaně ve vybraných třídách, mapování klimatu v šestých třídách pro
potřeby TU a ŠMP
 Seznámení zákonných zástupců žáků s výsledky dotazníků ve vybrané třídě
 Seznámení pedagogického sboru s novými informacemi k problematice rizikového
chování
 Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy
 Zavedení konzultačních hodin ŠMP
 Adaptační program
Říjen





Vyhodnocení dotazníku
Práce ŠMP podle zadání TU – třídy s rizikovými jevy
Konzultační hodiny ŠMP
Výjezdní setkání ŠMP Petrovice 22. – 23. 10. 2016

Listopad
 Konference příkladů dobré praxe v prevenci Brno 24. 11. 2015 – představení projektu
Naše bezvadná třída
 Den proti drogám (11. listopadu)
 Práce ŠMP ve vybrané třídě
 Konzultační hodiny ŠMP

Prosinec
 Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP
 Práce ŠMP ve vybrané třídě
 Konzultační hodiny ŠMP

Leden
 školení Mládežnické subkultury Brno 8. 1. 2016
 školení Mgr. M. Veselé Řešení výchovných problémů ve třídě Praha 29. 1. 2016
 Kontrola zařazení programu Normální je nekouřit na 1. stupni
 Konzultační hodiny ŠMP
 Konzultace s VP a speciální pedagožkou – hodnocení chování 1. pololetí
Únor





Den bezpečnějšího internetu (9. února)
Den mateřského jazyka na 2. stupni
Práce ŠMP ve vybrané třídě
Konzultace ŠMP

Březen
 školení Mgr. M. Veselé Právo ve škole 7. 3. 2016 pro celý pedagogický sbor
 Konzultace ŠMP
 Práce ŠMP ve vybrané třídě
Výroční zpráva 2015/2016
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Duben
 Práce ŠMP ve vybrané třídě
 Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP
 Konzultace ŠMP
Květen
 Pracovní setkání ŠMP včetně školení k bezpečnému internetu
 XII. ODM 1. ročníků
 Konzultace ŠMP
Červen
 Hodnocení MPP
 Evaluace Programu proti šikaně
Průběžně:
 Řešení případných výskytů rizikového chování, jednání výchovné komise, kontrola
plnění IVýP
 Spolupráce s institucemi (PPP Boskovice, PPP Blansko, Policie, OSPOD, Podané
ruce)
 Konzultace problémů souvisejících s rizikovým chováním
 Účast na seminářích dle nabídky
 Aktualizace preventivní nástěnky – chodba C2
 Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy
 Sledování problematiky prevence v dokumentech MŠMT

Hodnocení Minimálního preventivního programu
Hlavní cíle: posilování osobnostního a sociálního rozvoje, výcvik v sociálně komunikativních
dovednostech dětí a na vyplnění jejich volného času, podporování aktivit školy, které jsou
časté u tzv. komunitních škol. Vede k pozitivnímu ovlivňování klimatu třídy, k zdravému
životnímu stylu, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích metod.
Zvýšenou pozornost jsme věnovali dětem se SVP, sociálně znevýhodněné a s rizikovým
chováním, zejména problémové chování, soužití v kolektivu, agresivita. Probíhalo další
proškolování asistentek pedagoga, jedna z asistentek absolvovala studium speciální
pedagogiky. Celý pedagogický sbor pak absolvoval školení vyhledávané lektorky Mgr. M.
Veselé Právo ve škole 7. 3. 2016. Školení jsme nabídli i pracovníkům okolních škol.
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.
Na 1. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování, nezdravé vztahy v kolektivu.
Na 2. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování, špatné vztahy v kolektivu, šikana
a skryté záškoláctví.
Jednalo se o případy, které byly řešeny okamžitě (Policie ČR, OSPOD, SVP, výchovné
komise, sociometrické šetření). Jeden žák absolvoval pobyt ve SVP s následnou ambulantní
péčí, další žáci jsou v péči PPP, kurátora OSPOD a SVP. V následujícím školním roce bude
tato práce pokračovat.
Výroční zpráva 2015/2016
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V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme se tentokrát věnovali aktivitám ve výuce. V rámci
projektu společnosti PANT jsme získali putovní výstavy Tomáš Baťa – československý
selfmademan a Příběh Jana Zajíce, kterou absolvovali žáci 6. – 9. ročníku. Plnili pracovní
listy a získali vědomosti o období tzv. první republiky, porušování lidských práv a o ceně
lidské svobody.
Podle metodického pokynu MŠMT byl doplněn školní řád a aktualizovány Krizové plány.
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, Den obětí holocastu 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 Bezpečný internet, Drogy
7. ročník zpracovával téma Státy EU, Drogy
8. ročník Závislosti, Drogy
9. ročník Právo a Drogy
5. - 8. ročník – Den bezpečnějšího internetu – pracovní listy k vybraným jevům
6. – 9. ročník výstava Příběh Jana Zajíce jako doplněk k tématu lidských práv a svobod
c/ využití volného času dětí
Žáci 1. stupně měli možnost využívat školní družinu, školní klub 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 opět rozšířila o kroužky pořádané SRPŠ, pokračovaly
oblíbené kroužky lezení, orientálních tanců atd.
d/ spolupráce s rodinou
Rodiče byli seznámeni s MPP a jeho cíli, s konzultačními hodinami VP a ŠMP, možnostmi
vzájemné spolupráce při řešení rizikového chování na 1. schůzce ve školním roce 2015-2016
a www stránkách školy, kde byla pravidelně doplňována stávající sekce Prevence.
Výroční zpráva 2015/2016
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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.
ŠMP také podle potřeby seznámila zákonné zástupce žáků s výsledky dotazníkového
šetření.
e/ DVPP v oblasti rizikového chování
- setkání školních metodiků prevence včetně výjezdního (říjen 2015, květen 2016) –
problematika práva v oblasti prevence, certifikované programy, změny na MŠMT,
dotace, změny na JmKÚ Brno, Policie ČR, příklady dobré praxe, výměna zkušeností,
školení
- konference Příklady dobré praxe v prevenci JmK Brno 24. 11. 2016 – prezentace
preventivního programu Naše bezvadná třída
- školení Mládežnické subkultury – Brno 8. 1. 2016
- školení Mgr. M. Veselé Řešení výchovných problémů ve třídě Praha 29. 1. 2016
- školení Mgr. M. Veselé Právo ve škole 7. 3. 2016 pro celý pedagogický sbor
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)
A. 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
0

Tabulka č. 2 – Návykové látky
věk
marihuana heroin
pervitin

Jiné - tabák

-

0

0

0

0

řešeno ve spolupráci
s OSPOD, Policií ČR
ano
ne
0
0

Tabulka č. 3 Projevy klasické šikany (omezování, násilí, fyzické a slovní napadání,
kyberšikana)
Věk

řešeno ve spolupráci s Policií
ČR
ano
ne
1 x 12
0
x
Žáku stanoven IVýP, řešeno ve spolupráci s OSPOD.
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Tabulka č. 4 Jiné rizikové chování
věk
druh
1x9
1 x 12
1 x 15
1 x15, 2
x 14, 2
x 12, 1
x8

drobná krádež
agresivita vůči spolužákovi
(jednorázová)
nevhodné chování k pedagogům
nevhodné jednání ke spolužákům

Tabulka č. 5 Záškoláctví
věk
počet
neomluvených
hodin
1 x 15, 1 celkem 11
x 14

řešeno ve spolupráci s Policií ČR
ano
ne
0
x
0
x
0
0

řešeno ve spolupráci
s Policií ČR
ano
ne
X (jeden
0
případ)

x
x

řešeno s OSPOD*
ano
X

ne
0

*) Orgán sociálně právní ochrany dětí
B. 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 výuky – drogy, osobní bezpečí, rizika internetu, finanční gramotnost
C. Má škola vytvořen vlastní „scénář – postup“ v rámci legislativních a metodických
kroků v případě výskytu závažného problému – jevu rizikového chování ve škole?
ANO

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., novelizovány jsou na začátku každého školního roku. V průběhu
měsíce března 2015 byl podle metodického pokynu dopracován Krizový plán při mimořádné
události – napadení, vniknutí osoby apod.
Ve školním roce 2015/2016 již na škole nepracovala školní psycholožka, spolupráce
pokračovala mezi ŠMP, VP, speciální pedagožkou a vedením školy. Po absolvovaných
školeních a při zavedení třídnických hodin se také výrazně posílilo vybavení kompetencemi
TU a také vybavení knihovny ŠMP.
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.
Na 1. stupni se projevovaly spíše drobné neshody v kolektivu, je potřeba pracovat
v budoucnu zejména ve třídách se žáky se SVP, podpořit také asistentky pedagoga.
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Na 2. stupni se projevovaly drobné neshody, které pramenily také ze špatného prospěchu
některých žáků a také sociálního znevýhodnění. Jeden žák 6. ročníku měl zaveden IVýP.
Dále se jako problém objevilo skryté záškoláctví. Případy byly řešeny i ve spolupráci
s OSPOD a SVP.
V šestém ročníku proběhl adaptační den. Vybrané třídy vyplňovaly dotazník pro potřeby další
práce. Kolektivům se věnovala ŠMP, TU, ŘŠ a další učitelé. Tyto akce měly pozitivní vliv na
kolektivy a byly uvítány.

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

výchovný poradce

školní metodik prevence

fyzický
počet
1

1

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

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

VŠ, Bi-Ped

úvazek

kvalifikace, specializace

VŠ, ČJ-OV

dosažené
vzdělání
-

školní
psycholog
VŠ, 1.st.,
školní
0,27
1 pedagog-učitelství pro základní školy,
spec.ped.
speciální
učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ
pedagog*
*) 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

50 let–důch. věk/z toho
důchodci
-

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Název vzdělávací akce
Inkluze – změny ve vzdělávání dětí se SVP
Prevence násilí na školách
Konference Vzděláváme společně
Řešení výchovných problémů ve třídě
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účastníků
1
2
1
1
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Setkání metodiků prevence
Setkání metodiků prevence: Kausistický seminář (metodická podpora pro
ped.pracovníky), Dynamika problémového chování - Jak porozumět
nevhodnému chování dětí
Setkání školních metodiků prevence v PPP
Plán pedagogické podpory
Mládežnické subkultury
Vzdělávání žáků s LMP v běžné škole I
Vzdělávání žáků s LMP v běžné škole II

1
1

1
1
2
1
1

Část VII.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Počet
Název vzdělávací akce
účastníků
Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2016
1
Aktuální stav školské legislativy - novele školského zákona a novela nařízení
vlády, kterým se stanoví přímý rozsah pedagogické činnosti
1
Bezpečnost dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen
1
Co by měl znát správce Bakalářů
1
eduKonference
2
Emoční inteligencí proti syndromu vyhoření
1
Inspekční činnost ČŠI
1
Konference Dotace EU pro školy: výzvy, KAPY a MAPY a role MAS
1
Konference O výchově 2016
1
Konference Vzděláváme společně
1
Novela školského zákona
2
Novela zákona o pedagogických pracovnících
2
Prevence násilí na školách
1
Řešení výchovných problémů ve třídě
1
Seminář o bezpečnosti ve školách
1
Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci Společné inkluze
1
Společné vzdělávání a OP VVV
2
Školská zákon a zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol a
školských zařízení
2
Tvorba aplikací (knihovna, inventář) – program Bakaláři
1
Úpravy ŠVP po změně ŠVP ZV
1
Velká novela školského zákona
1
Veřejné zakázky a rozhodovací praxe
1
Vzdělávání žáků s LMP v běžné škole I
1
Vzdělávání žáků s LMP v běžné škole II
1
Workshop pro zájemce o výuku metodou CLIL
1
Zákoník práce a jeho specifika ve školství – I
1
Zákoník práce a jeho specifika ve školství - II
1
Odesíláme školní matriku - webinář
1
Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků
Práce s obrázkovou tabulí v NJ
1
Hry ve výuce cizích jazyků
1
Dvě mouchy jednou ranou: Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny NJ
1
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Konference SHAPING LEARNING TOGETHER
2
Jazykový vzdělávací pobyt v Irsku
1
Jazykový vzdělávací pobyt na Maltě
3
Vzdělávání v oblasti ICT
Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o trendy v ICT
3
Práce s interaktivním SW ♠
8
Vzdělávání zaměřené na práci se žáky se SVP, budování pozitivního klimatu ve
škole
Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace inkluzivní vzdělávání
pro ZŠ ♠
5
Řešení výchovných problémů ve třídě
1
Studium – doplnění kvalifikace, rozšíření kvalifikace, specializační studium
Specializační studium pro koordinátory ICT
1
Speciální pedagogika
1
Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace
Setkávání s Hejného metodou
12
Pracovní dílny - tvorba krmítka
1
Pedagogická konference Učíme o Moravě
2
Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky
3
Čtenářské dílny
3
Keramika I - nejen pro začátečníky
1
Zkušenosti s matematikou Hejného - webinář
2
Nejlepší nápady do prvouky, vlastivědy a přírodovědy ♠
5
Nejlepší nápady do prvouky, vlastivědy a přírodovědy
8
Konference pro učitele 1. st.
4
Další školení
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky doškolovací kurz
2
Legislativa pro ŠD, Jak jednat s problémovými rodiči
2
Bezpečnost dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen
1
♠ Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci udržitelnosti projektu Inovativní metody v prvouce,
vlastivědě a zeměpisu, reg.č. CZ.1.07/1.1.02/03.0064.

Část VIII.
Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
A/ Mimoškolní aktivity
Školní družina a školní klub
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ŠKOLNÍ DRUŽINA:
- 4 oddělení
- k činnosti bylo přihlášeno 111 dětí
I. oddělení: vych. Jana Křepelová
- 30 žáků (15 chlapců, 15 dívek) – 1. A, žáci 4. a 5. ročníků
- provoz oddělení: pondělí 12,30 – 14,30 a úterý až pátek 11,45 – 14,30
II. oddělení: vych. Zita Rozmánková
- 29 žáků (12 chlapců, 17 dívek) – 1.B, 4. A
- provoz oddělení: pondělí 12,30 – 14,30 a úterý až pátek 11,45 – 14,30
III. oddělení: vych. Markéta Jelínková
- 29 žáků (12 chlapců, 17 dívek) – 2.A, 4.B
- začátek provozu se řídí rozvrhem třídy 2. A a končí ve 14,30
- v tomto oddělení probíhá tak ranní provoz a to od 6,00 do 7,35 hodin a odpolední provoz od
14,30 do 16,00 hodin. Střídají se zde podle rozpisu všechny vychovatelky. Od pondělí do
čtvrtka jsou od 14,30 do 15,00 hodin přítomny 2 vychovatelky, protože dětí je více než 30.
IV. oddělení: vych. Vendula Marvanová
- 23 žáků (12 chlapců, 11 dívek) – 2.B, 5.A
- začátek provozu se řídí rozvrhem třídy 2.A a končí ve 14,30
ŠKOLNÍ KLUB:
- bylo přihlášeno 105 žáků, z toho je 29 žáků přihlášeno k denní docházce. Jsou to žáci
třetích tříd. S dětmi v tomto oddělení pracuje p. vych. Jana Šafářová. Začátek provozu se řídí
rozvrhem třetích ročníků a končí ve 14,30 hodin.
- ŠK navštěvuje dále 69 žáků osmých a devátého ročníku. Klub využívají v době volné
hodině před odpoledním vyučováním. 8.A a 8.B – p. vych. L.Novotná, 9.A – p. vych.
J.Křepelová.
- do klubu je také zapsáno 8 žáků, kteří využívají provoz pouze jednou týdně z důvodu
čekání na náboženství, výuku ZUŠ či zájmové útvary SRPŠ. Žáci čekají v odděleních
rozmístěni tak, aby v daný okamžik nebyl převýšen počet 30 dětí.
Při školní družině pracovalo 5 zájmových útvarů.
Florbal ml. žáci – p. vych. V.Marvanová
Taneční kroužek I. – p. vych. Z.Rozmánková
Taneční kroužek II. – p. vych. Z.Rozmánková
Sportovky – p. vych. V.Marvanová
Zahradník – p. vych. J.Křepelová
Při školním klubu pracovaly 2 zájmové útvary.
Florbal st. žáci – p. vych. V.Marvanová
Počítače a tvorba školního časopisu – p. vych. J.Křepelová

Úvazky vychovatelek (2,98 celkem: 2,58 ŠD + 0,4 ŠK):
Jana Křepelová – 1,0 (0,94 ŠD + 0,06 ŠK)
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Ing. Zita Rozmánková – 0,59 (ŠD)
Markéta Jelínková – 0,51 (ŠD)
Vendula Marvanová – 0,46 (0,43 ŠD + 0,03 ŠK)
Mgr. Jana Šafářová – 0,39 (0,09 ŠD + 0,3 ŠK)
Lucie Novotná – 0,03 (ŠK)
Výchovně vzdělávací činnost:
Vychovatelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu školní družiny a školního
klubu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko, č.j. ZŠ 706/2007-627/2014, verze 2 a
měsíční náměty spadaly do vzdělávací oblasti člověk a jeho svět a jeho tématických okruhů.
Všechny činnosti v jednotlivých odděleních ŠD a klubu byly přizpůsobeny věkové skladbě a
délce provozu. K pohybovým činnostem byl využíván sporotovní areál školy a hřiště školní
družiny.
Výsledky práce dětí byly prezentovány na nástěnkách, ve školním časopise Mixér,
vystoupeními tanečních kroužků, na www stránkách ŠD a ŠK, ve Zpravodaji města.
V červnu letošního školního roku proběhlo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na
dodávku nábytku do školní družiny. Zvítězila firma ESO R-MARKET spol. s r. o., Hulín.
Dodávka nábytku bude zrealizována v době letních prázdnin. Jedná se o vybavení jedné
třídy skříňkami, stoly a židlemi a jedné třídy skříňkami.
O prázdninách proběhne také výměna podlahových krytin ve všech odděleních školní družiny
a v klubovně školního klubu, která byla nově vybudována a zprovozněna v říjnu 2015.
V měsíci červnu byl Krajský úřad JMK – odbor školství zažádán o změnu kapacity školní
družiny ze 125 žáků na 160 žáků a školní klub na 170 žáků.
Aktivity v ŠD a ŠK:
ZÁŘIJOVÉ SEZNAMOVÁNÍ






Zápis dětí do ŠD, ŠK a zájmových útvarů
Seznamování dětí s pravidly ŠD a ŠK a
organizací života ve škole
Poznávání prostředí školy a jejího okolí – děti
prvních tříd (I. s II. od. ŠD)
Namaluj svého kamaráda – „Poznáme se?“ –
výtvarná soutěž
Evropský den bez aut

ŘÍJNOVÉ BARVENÍ
 Hrušek a jablíček ja plný košíček – výtvarné
ztvárnění ovoce
 Dýňobraní
 Barevný týden – každý den v jiné barvě (žluté
pondělí, modré úterý, červená středa, zelený
čtvrtek, strakatý pátek)
 Halloween (31. 10.) – soutěž o nejkrásnější
lampión



LISTOPADOVÉ NÁLADY
 Mistr pexeso
 Deštník – výtvarná soutěž
 Drak – král podzimu
Příprava výrobků na Vánoční jarmark
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Vymýšlíme a navrhujeme družinový adventní kalendář
Zahájení FLORBAL – CUPU
Vystoupení tanečních kroužků na adventních trzích - MKC

PROSINCOVÉ TĚŠENÍ
 Mikulášský rej
 Vystoupení tanečních kroužků u has. zbrojnice
 Příprava na vánoční besídku
 Příprava výrobků na Vánoční jarmark
 Vánoční výzdoba prostor školy
 Výroba dekorací na vánoční strom města
 Vánoční turnaj ve stolním tenise s klienty Paprsku
 Vánoční besídka spojená s jarmarkem pro veřejnost

LEDNOVÉ MRAZENÍ
 „Zima nás nezebe“ – výtvarná soutěž
 Příprava dárků k zápisu
 Návštěva předškoláků z 2. MŠ
 „Člověče, nezlob se!“
 „Máme rádi zvířata“ – jakým zvířátkem bych chtěl být a proč
 Přírodovědný kvíz
ÚNOROVÉ VESELÍ
 Zámecký maškarní bál – výroba masek
 Pohádkový kvíz
 „Pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích“ – lepíme, tvoříme, malujeme
 „Hradní strašidlo“ – výtvarná soutěž
 Sv. Valentýn – přání, dárečky
 turnaj ve stolním fotbálku
 finále Florbal-cupu

Zámecký maškarní bál

BŘEZNOVÉ ČTENÍ
 Velikonoční výzdoba školy
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MDŽ – výroba dárečků a přání
Velikonoční dílničky
Originální záložka do knížky – soutěž
Fotbalový pohár
7.3. -18.3. - praxe studentky VOŠ pedagogické Litomyšl Veroniky Širůčkové

DUBNOVÁ JÍZDA
 12.4. Den letectví a kosmonautiky – vesmírné plavidlo – soutěž
 Vesmír, cesty do vesmíru
 Čarodějnická discoshow + talentová soutěž „Jízda talentů“
 18. 4. 2016 Fotbalový pohár

Noc s Andersenem ve ŠD

Vystoupení tanečního kroužku v MKC

KVĚTNOVÉ SLUNĚNÍ
 výroba dárečků ke Dni matek
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květinový týden
švihadlový král
malování na chodníku před ODM I.ročníků
9. 5. finále fotbalového poháru
16. 5.- 3. 6. praxe studentky SPgŠ Boskovice Zuzany Vašíčkové

ČERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ
 stezka poznání
 netradiční sportovní disciplíny
 návštěva předškoláků z I.MŠ
 29. 6. rozloučení s deváťáky
PRÁZDNINOVÉ AKCE – Cesty za poznáním
 1. 7. - Lázně Velká Roudka
 7. 7. – Smolenská přehrada
 8. 7. – Borotín
Co se týká chování žáků, nebylo třeba řešit žádné závažné kázeňské přestupky související
s vnitřním řádem ŠD a ŠK.
Aktivity a fotografie ŠD a ŠK jsou zařazovány na www stránky školy a do kronik ŠD a ŠK.
B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách
Kulturní akce, besedy, exkurze


























Den jazyků – beseda s cestovatelem p. Vařekou po Africe
Vystoupení ZUŠ Velké Opatovice pro žáky školy
Slavnost slabikáře – 1.ročník
Den prevence
Koncert P. Nováka - Sportem ke zdraví, Svobodný vězeň
Exkurze žáků 8. ročníku do P-D Refractories
Návštěva Planetária v Brně – žáci 5. ročníku
Památník města – exkurze žáků 3. ročníku spojená s besedou
Beseda USA – West
Čarodějnický den
Návštěva Dětského dopravního hřiště v Blansku
Setkání s literaturou
Listování
Exkurze pro žáky zapojené do projektu Euronet, do Vida centra Brno
Kulturní představení – kouzelník pro žáky zapojené do projektu Euronet, ZŠ
Velké Opatovice
Divadelní představení Ostrov pokladů – Brno
Den mateřského jazyka
Kulturní představení Artistic Magic Show
Beseda pro dívky 6. ročníku – Čas proměn
Návštěva bioplynové stanice ve Velkých Opatovicích
Divadelní představení Vrabčák a anděl – Brno
Program Hasík
Stonožkový týden – tvorba vánočních přání
divadelní představení Legenda Voskovec a Werich
návštěva výstavy Ovoce, zeleniny a květiny
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výchovný koncert Hudba celého světa
Návštěva Úřadu práce Boskovice
výstava ve vestibulu školy - Příběhy Jana Zajíce
výstava ve vestibulu školy – Tomáš Baťa –československý selfmademan
divadelní představení v anglickém jazyce (DrKlutz Theatre)
návštěva divadelního představení – Made in U.S.A - Brno
Mikulášská besídka v ŠD, Šk
vánoční besídka ve ŠD, ŠK
vánoční besídka 1. ročníků v MŠ
vánoční jarmark
vánoční vystoupení pěveckého sboru
vánoční besídky ve třídách
Vitamínový den pro žáky 1. stupně
projektová akce ve spolupráci s městkou knihovnou – předávání Slabikáře
Noc s Andersenem pro žáky 1. ročníku
preventivní program pro žáky 6. -9. ročníku
beseda žáků 9. ročníku se zástupci ze středních škol Blansko
výchovný koncert – A pořád se něco hraje, Beatles známý a neznámý
program Dentální prevence
návštěva městské knihovny
První zvonění
návštěva Senátu ČR za podpory pana Jozefa Regece
vystoupení tanečního kroužku v MKC (vánoční a velikonoční trhy)
vystoupení tanečního kroužku u hasičské zbrojnice
recitační přehlídka žáků 1. a 2. stupně

Soutěže



























přespolní běh – Lysice
plavecký pohár starosty Prahy – Podolí
Pohár rozhlasu Blansko – mladší žáci
Pohár rozhlasu Blansko – starší žáci
Halový fotbal – Adamov
Okresní přebor v basketbalu – Lysice
Krajské kolo basketbalu – Kyjov
Soutěž – Matematický klokan
Vánoční turnaj ve stolním tenisu v Paprsku
Oblastní přebor ve florbalu
Florbal – mladší žáci
výtvarná soutěž - Novoročenka
Bobřík informatiky
okresní přebor ve florbalu
oblastní přebor ve florbalu - Letovice
školní konverzační soutěž v Aj
okresní konverzační soutěž v Aj
lezecké závody - Polička
vánoční vybíjená
soutěž Dřevo, materiál budoucnosti
školní a okresní kolo Pythagogiády
školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce
školní a okresní kolo dějepisné olympiády
školní kolo biologické olympiády
školní a okresní kolo olympiády ze zeměpisu
školní a okresní kolo matematické olympiády
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přírodovědná olympiáda – Jevíčko
ODM 1. ročníků
výtvarná soutěž k ODM
fotbalový pohár
soutěž Nakresli si svůj komiks
soutěž Angliáda – gymnázium Jevíčko
Florbal Cup
okresní soutěž ve vybíjené - dívky
okresní přebor ve florbalu – mladší dívky
okresní přebor ve florbalu – mladší chlapci
okresní přebor ve florbalu – starší chlapci
lezecké závody, ZŠ Velké Opatovice

Plavecké závody, Praha

Další akce




















Přijetí nejúspěšnějších žáků starostkou města
Přijetí nejúspěšnějších žáků 9. ročníku SPOZ
Exkurze žáků 6. ročníku – Lescus
Cyklovýlet
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
Návštěvy dětí z MŠ v 1. ročníku
Společná hodina matematiky žáků 1. ročníku a předškoláků z MŠ
Účast na akci - Ukliďme Česko
Adaptační odpoledne pro žáky 6. ročníku
Adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku
zasedání žákovského parlamentu – čtvrtletně
vystoupení pěveckého sboru v Paprsku
Halloween
Toulky historií – vycházky do okolí
burza středních škol
beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
zápis do 1. tříd
kroužek Logik a Šikula
beseda se zástupcem SŠ gastronomické Blansko
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beseda se zástupcem SŠ ekonomické a zdravotnické Boskovice
Hodina kódu
Předškoláček
lyžařský výcvikový kurz – Karlov pod Pradědem
Den bezpečného internetu
Den otevřených dveří na SŠ v Boskovicích
Den otevřených dveří v Paprsku Velké Opatovice
Pobytovo-vzdělávací zájezd žáků do Německa
Pobytovo-vzdělávací zájezd žáků do Velké Británie
Čtení s tatínky
Běh naděje

Rozloučení s žáky 9. A

Pohár rozhlasu, Blansko
Přespolní běh, Lysice
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LVK, Karlov pod Pradědem

LVK, výstup na Praděd

Školní výlety
1.A, 1.B

Lysice

2.AB

Bouzov

3.AB

Peklo Čertovina u Hlinska

4.AB

Vida centrum Brno

5.AB

Permonium, Oslavany u Brna

6.AB

Bongo Brno

7.A,B

Permonium, Oslavany u Brna

8.AB

Dolní Morava
Budapešť

9.A
Umístění žáků v soutěžích (1. – 10. místo)

Naukové, sportovní a výtvarné soutěže
1. místo v okresním kole matematické olympiády
1. místo v přespolním běhu v Lysicích, chlapci
1. místo v přespolním běhu v Lysicích, dívky
1. místo Pohár rozhlasu, skok vysoký, 9. ročník, chlapci
1. místo Pohár rozhlasu, skok vysoký, 7. ročník, chlapci
1. místo v okresním přeboru - basketbal, účast v krajském přeboru
1. místo v oblastím přeboru lezeckých závodů v obtížnosti – 9. ročník, chlapci
1. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- 9. ročník, chlapci
1. místo v oblastím přeboru lezeckých závodů v obtížnosti – 6. ročník, chlapci
1. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- 6. ročník, chlapci
1. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- 6. ročník, chlapci
1. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti- 6. ročník, chlapci
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1. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 5. ročník, dívky
1. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 2. ročník, dívky
1. místo v mezinárodní taneční soutěži Dance Cup
1. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana (4 žákyně)
2. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- chlapci, 9. ročník
2. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti- chlapci,9. ročník
2. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- chlapci, 9. ročník
2. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 6. ročník, dívky
2. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 6. ročník, chlapci
2. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50m volným způsoben, chlapci
2. místo, Pohár rozhlasu, 1500m
2. místo v okresním kole Pythagoriády
2. místo v Angliádě
2. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana
3. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti- chlapci, 9. ročník
3. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- chlapci, 9. ročník
3. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 4. ročník, dívky
3. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 6. ročník, chlapci
3. místo v okresním kole lezeckých závodů v rychlosti – dívky, 6. ročník
3. místo, závod branné zdatnosti, jednotlivci
3. místo, závod branné zdatnosti, družstva
3. místo v juniorské kategorii mezinárodní taneční soutěži ve Zlíně
3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
3. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana (4 žákyně)
3. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50m volným způsoben, chlapci
3. místo v mezinárodní taneční soutěži Dance Cup
4. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50m volným způsoben, chlapci
4. místo, Pohár rozhlasu, vrch koulí
5. místo v okresním kole matematické olympiády
5. místo v okresním kole Pythagoriády
5. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50m volným způsoben, chlapci
5. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50m volným způsoben, dívky
6. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50m volným způsoben, dívky
6. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
7. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
7. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50m volným způsoben, dívky
8. místo v okresním kole Pythagoriády
9. místo v okresním kole dějepisné olympiády
10. místo v okresním kole matematické olympiády
Olympijská výprava XV.ODM 1. ročníků (1. – 10. místo)
4. místo – běh na 400 m, dívky
5. místo – skok z místa do dálky, dívky
7. místo – běh na 50 m, dívky
7. místo – atletický čtyřboj, dívky
8. místo – atletický čtyřboj, dívky
9. místo – běh na 400 m, chlapci
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Environmentální výchova
• naše škola byla opět 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
•

jsme také zapojeni do projektu Recyklohraní a Euronet 50/50 max

•

opět jsme se zapojili pod vedením SRPŠ do sběrové soutěže

• od října roku 2015 do března 2016 žáci 7. a 8. ročníku Vp SPZ pracovali na projektu
Globe, který se zabývá problematikou meteorologie
• v rámci výuky jednotlivé třídy využívaly příhodného umístění školy (les, zahrada, skleník,
hřiště, naučná stezka)
• se žáky 9. roč. jsme opět pracovali na vlastním projektu „Globální problémy Země“,
„Plánujeme zahraniční dovolenou“. Žáci si tak vyzkoušeli, zda by byli schopni zajistit pro své
blízké zajímavou dovolenou nebo se naučí 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.“
• žáci především 1. stupně se opět zapojili do programu Zdravé zuby, který byl doplněn o
besedy dentální hygiena se studenty stomatologie.
Téma Normální je nekouřit je
zapracováno do předmětů v 1. až 5. ročníku.
• první stupeň je zapojen do projektu Ovoce do škol a všichni žáci mají možnost za
výhodné ceny celoročně odebírat mléčné výrobky
• v měsících březen a duben jsme v učebně zeměpisu vystavovali tradičně materiály ke
Dni vody, Země a Meteorologickému dni
• jarní měsíce mají žáci nejraději, neboť všechny třídy se zúčastnly buď vlastivědných
výletů nebo přírodovědných vycházek. Žáci 5. ročníků navštívili jako každý rok planetárium v
Brně.
• mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádá také školní
družina a ŠK
• ŠD po celý rok třídí papír a plasty, pečuje o květiny ve třídách, využívá školní bazén při
plavání, využívá také některých obalů od potravin v pracovních dílnách (využití
neekologického odpadu pro výtvarné zpracování), pořádá sběr léčivých bylin
•

další akce: návštěva P-D Refractories (8. roč.)
návštěva „bioplynky“ Velké Opatovice (7. a 8.roč.)
beseda s cestovatelem West USA (2.stupeň)
exkurze Moravský kras Dům přírody (Vp SPZ a Sppř 7.roč.)
Kartografický a geodetický den ve Velkých Opatovicích (2.stupeň)
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C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty
Spolupráce s Úřadem práce Blansko
- v dubnu návštěva Úřadu práce Blansko (pracoviště Boskovice) 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 2016/2017 pro Jihomoravský kraj“ určené pro žáky 9. ročníku.
Spolupráce se SŠ a SOU našeho regionu
-

ve škole proběhla „ Burza středních škol našeho regionu“ – pro žáky a rodiče 8. a 9.
ročníků, zúčastnilo se celkem 13 zástupců středních škol a učilišť
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
- individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice– integrovaní žáci ,individuální
vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné poradce
- vyšetření žáků v PPP – zprávy, zařazení žáků do hodin speciální pedagogiky,
Spolupráce se SPC a SVP Brno
- konzultace pracovnice SPC s ředitelkou školy, třídními učitelkami, asistentkami
pedagoga a s výchovnou poradkyní, které se týkaly individuální integrace tří žáků
školy, kteří jsou postiženi autismem a dysfázií (těžkou poruchou řeči)
- konzultace a spolupráce ředitelky školy, třídní učitelky a výchovné poradkyně s
pracovnicí SVP, která má ve středisku na starosti 2 žáky 4. a 9. ročníku.

Spolupráce s Policií ČR
posudky třídních učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR.
Spolupráce školy se SRPŠ

Ve školním roce 2015/2016 SRPŠ otevřelo pro děti mnoho zájmových kroužků. Jednalo se o:
Orientální tanec, Balet a moderní tanec, Jóga pro děti, Vařeníčko, Taneční kroužek – street
dance, Lezení na umělé stěně pro děti a pro rodiče s dětmi, Basketbal. Nově se otevřel
kroužek Gymnastiky pod vedením paní učitelky Radky Jelínkové. Kroužky navštěvovalo
přibližně 120 dětí.
V lednu 2016 SRPŠ pořádalo jako každoročně ples v prostorách sokolovny ve Velkých
Opatovicích. Na plese vystoupily děti z tanečních kroužků. Ženy z pedagogického sboru se
profesionálně ujaly obsluhy a svým tanečním vystoupením nás přijela navštívit taneční
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skupina Alegria z Moravské Třebové s ukázkou flamenca. Plesu se zúčastnilo kolem 130
návštěvníků a výtěžek z plesu přispěl do rozpočtu SRPŠ.
V tomto školním roce byla opět vyhlášena sběrová soutěž ve spolupráci s panem Leošem
Zemánkem. Děti se do této soutěže aktivně zapojily a svou snahou přispěly do rozpočtu
našeho sdružení částkou 11 849 Kč. Výherci jednotlivých soutěží byli odměněni hodnotnými
cenami.
Dne 4 .6.2016 uspořádalo SRPŠ Den dětí ve spolupráci s RC Motýlek, SDH Velké
Opatovice, DS TeaTrum, ZŠ Velké Opatovice a za podpory Města Velké Opatovice, který se
konal v prostorách zámeckého parku a stálého kina ve Velkých Opatovicích. Byl to den plný
zábavy, her, odměn, divadelních představení a dobré nálady, kterého se zúčastnilo přibližně
500 návštěvníků.
Pro školní rok 2015/2016 byl schválen roční příspěvek ve výši 200 Kč. Tyto vybrané
příspěvky byly dle schváleného rozpočtu použity 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 pořádání
Olympiády prvních tříd, odměny pro pořádaný Florbalcup, odměny pro pořádaný Fotbalový
turnaj aj.

Spolupráce s mateřskými školami
říjen - Informativní schůzky pedagogů obou škol, vzájemné konzultace o dětech
14. 12. Vánočníček - předvánoční setkání dětí a pedagogů, návštěva v 2. mateřské škole
17. 12. Předvánoční koledování se ZUŠ – setkání prvňáčků s dětmi v 1. mateřské škole
leden - Beseda rodičů, pedagogů MŠ a ZŠ, příprava na zápis
7. 4. Návštěva dětí z 1. tříd v knihovně, po skončení setkání s dětmi ve třídách 1. MŠ,
konzultace o dětech, společné hry
18.4. Vítání jara - v 2. mateřské škole
květen - společné hodiny matematiky - návštěva předškoláků v ZŠ
červen - Slavnost slabikáře
Jednou měsíčně kroužek zábavné logiky (Šikuly, Logik) pod vedením Mgr. Terezy Petrákové
a Mgr. Karin Petrželkové.

Účast žáků a pedagogů na životě v obci
První zvonění
Pro děti z Velkých Opatovic zazvonil zvoneček v základní škole 1. září 2015 o půl deváté. Ve
škole je přivítali jejich starší kamarádi z devátých ročníků a zavedli je, spolu s rodiči,
k slavnostnímu uvítání do školy. Než se děti usadily do školních lavic, zhlédly malou slavnost
Prvního zvonění.
Každý prvňáček byl představen paní ředitelce a všem přítomným. Od žáků devátého ročníku
dostal stužku s logem školy a označením Prvňáček 2015. Třídní učitelky dětem předaly
pamětní listy.
Ve školním roce 2015-2016 má naše škola dvě první třídy. Ve třídách bude učit paní učitelka
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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.
Projektu se zúčastnilo 54 dětí z Velkých Opatovic a okolí. V projektu děti čekaly čtyři klubíčka
pohádek dědy Lesoně. Na jednotlivých setkáních děti plnily úkoly z jemné motoriky,
grafomotoriky, počítaly předměty, řešily logické úlohy, zpívaly, cvičily. Každý předškoláček
dostal "sešit Předškoláka", do kterého si postupně zakládal jednotlivé pracovní listy a domácí
úkoly.
Za splnění úkolů a účast na schůzkách děti dostaly razítko. Poslední setkání bylo spojeno
s informační schůzkou pro rodiče.

Zápis do 1. ročníku
V pátek 15. ledna 2016 se konal zápis do 1. tříd na Základní škole ve Velkých Opatovicích.
K zápisu přišlo 55 dětí. Děti si hrály s Fíkem a jeho kamarádkou Ájou. Úkoly byly zaměřené
na pravo-levou orientaci, grafomotoriku, zrakové vnímání, početní představy, logické
myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování a logopedii. Děti pracovaly v připravené
interaktivní prezentaci. Byly s Fíkem ve škole a vytleskávaly slova, pomáhaly hledat Fíkovi
psí boudu, připravovaly pro Fíka kosti na misky, skákaly s Fíkem závody, stavěly z kostek
věž, skládaly puzzle, poznávaly, co patří do aktovky, pojmenovávaly hudební nástroje a
nakonec předvedly, zda vyslovují správně všechny hlásky. Za své snažení děti obdržely
dárkový balíček a zápisníček, ve kterém na ně čekaly zábavné úlohy a pro rodiče všechny
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důležité informace. Na památku dostaly pamětní list a malé lego. Se školou se rozloučily
veselými písničkami.

.
První setkání proběhlo 8. 4. v 17.00 hod v knihovně. Účast tatínků a dětí byla překvapivě
vysoká! Do pohádkového zápolení vložily týmy znalosti, odhodlání a velké zaujetí pro hru.

Svátek slabikáře
Tradičně i v letošním červnu proběhl v obou prvních třídách Svátek Slabikáře. Děti si opět
nacvičily a připravily pásmo básniček, písniček, pohybu a hlavně čtení jako oslavu dočtení
své první knihy – Slabikáře. V závěru obdržely knihy a dárečky z městské knihovny a byly
pasovány na „ Čtenáře řádu rytířského“.
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Čarodějnický den
V pátek 29. dubna se uskutečnil již tradiční čarodějnický den. Úkoly na dvanácti stanovištích
připravili žáci pátého ročníku. Děti z I. stupně si tak mohly vyzkoušet svoji šikovnost, hbitost,
postřeh. Atmosféru dokreslily i pestré čarodějnické kostýmy.
Podle ohlasu u dětí se tato akce vydařila.
Listování
V rámci “Března - měsíce čtenářů“ (23. 3. 2016) uspořádala městská knihovna ve spolupráci
s naší školou pro žáky 2. – 9. ročníku scénické čtení. Pro nižší stupeň se četlo z knihy české
autorky Petry Soukupové - Bertík a Čmuchadlo. Pro vyšší stupeň jsme vybrali titul
francouzského autora Mikaela Olliviera - Život k sežrání. Učinkovali Lukáš Hejlík, Alan
Novotný a Lenka Janíková. Máme slíbeno další Listování na podzimní měsíce, tentokrát i pro
žáky 1. a budoucích 2. tříd.

Florbal cup
V sobotu 6. února 2016 se odehrály finálové zápasy 16. ročníku Florbal Cupu žáků ZŠ Velké
Opatovice. Utkání měla pěknou atmosféru, dobrou úroveň i napětí. Poslední finálové utkání
starších žáků rozhodly až samostatné nájezdy. Vítězem se stali Koloušci FC (žáci 8.
ročníku). V kategorii mladších žáků vyhrálo turnaj družstvo FC Pigi (5. A).
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Radovan Fadrný, hráčkou Zuzana Stiblová,
střelcem Marek Kubeš a brankářem Ondřej Šumbera. Mezi mladšími se stal nejlepším
hráčem Martin Richtr, střelcem Jan Foret, brankářem Matěj Feder a talentem roku David
Sedlář.
Samotný turnaj začal již 21. listopadu 2015. Zúčastnilo se ho 11 družstev a 70 žáků (z toho
11 dívek). Hrálo se o sobotách každý tým s každým, což znamenalo 36 zápasů. Všechny
týmy a nejlepší jednotlivci dostali spoustu cen od sponzorů turnaje, kterými byli: Městský
úřad, SRPŠ, MUDr. J. Sládek, J. Ženožička, firmy Gerbrich, Monarc a Jídelna - Učňák Velké
Opatovice.
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Fotbalový pohár
9. ročníku Fotbalového poháru žáků Základní školy Velké Opatovice se zúčastnilo 10 týmů a
64 hráčů, mezi nimiž bylo 9 dívek.
Turnaj začal v pondělí 21. března, finálové zápasy se hrály v pondělí 9. května odpoledne
v tělocvičně školy. V turnaji bylo odehráno 25 zápasů a vstřeleno 86 branek. Rozhodčími
turnaje byli také letos pánové Vojtěch Horák, Ladislav Pospíšil, Libor Bartošek, David Ševčík
a Pavel Kuda. S organizací pomáhaly paní vychovatelky Jana Křepelová a Vendula
Marvanová.
Vítězem v kategorii mladších žáků se stalo družstvo FC Pigi, mezi staršími žáky zvítězili
Letfusáci. Bohaté ceny obdržela všechna družstva i nejlepší jednotlivci. Fotbalový pohár
sponzorovali Městský úřad, SRPŠ, P-D Refractories a Jídelna - učňák.

XVII. olympiáda žáků 1. ročníků
V pořadí již XVIII. ODM 1. ročníků se ve Velkých Opatovicích uskutečnila 25. 5. 2016.
ODM 1. ročníků se zúčastnilo 263 mladých sportovců z 28 základních škol Blanenska,
Svitavska, Prostějovska. Všichni závodníci podávali skvělé výkony. Tradičně jsme ve Velkých
Opatovicích přivítali prvňáčky ze ZŠ Praha 4 - Podolí, Nedvědovo náměstí a poprvé
závodníky z Polska - Opole. 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 na 1. místě umístila ZŠ Blansko - Dvorská, na 2. místě
ZŠ Jevíčko, na 3. místě ZŠ Boskovice - Sušilova. Naše základní škola se umístila na 11.
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.
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Listování
V rámci “Března - měsíce čtenářů“ (23. 3. 2016) uspořádala městská knihovna ve spolupráci
s naší školou pro žáky 2. – 9. ročníku scénické čtení. Pro nižší stupeň se četlo z knihy české
autorky Petry Soukupové - Bertík a Čmuchadlo. Pro vyšší stupeň jsme vybrali titul
francouzského autora Mikaela Olliviera - Život k sežrání. Učinkovali Lukáš Hejlík, Alan
Novotný a Lenka Janíková. Máme slíbeno další Listování na podzimní měsíce, tentokrát i pro
žáky 1. a budoucích 2. tříd.
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. Vedle www stránek
má škola také facebookový profil. Nejčetněji navštěvované stránky a příspěvky jsou
fotogalerie, rozvrh hodin a suplování, informace o projektech a výsledky ODM.
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F/Zapojení školy do mezinárodních a celorepublikových projektů

Projekt inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu
(ukončen 30. 6. 2012)
Ve školním roce 2015/2016 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:
8 pedagogů se zúčastnilo školení zaměřeného na využití ICT ve výuce všeobecně
vzdělávacích předmětů. Toto školení se konalo u nás ve škole a navazovalo na školení
z předchozího roku. Škola v minulosti zakoupila interaktivní SW eTabule, který pedagogové
s oblibou využívají ve výuce. Tentokrát bylo školení určené pro pokročilé uživatele tohoto
programu. Účastníci se rovněž seznámili s novinkami, které se objevily v nejnovější verzi
programu eTabule. Časový rozsah semináře byl 4 výukové hodiny.
5 pedagogů absolvovalo školení Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy.
Cílem tohoto školení s akreditací MŠMT bylo seznámení účastníků s efektivními vyučovacími
metodami a aktivitami, které rozvíjejí zájem žáků o danou vzdělávací oblast, podporují
spolupráci žáků a aktivitu žáků ve výuce a zefektivňují výuku prvouky, vlastivědy a
přírodovědy. Časový rozsah semináře byl 4 výukové hodiny.
5 pedagogů se zúčastnilo akreditovaného školení Hodnocení a klasifikace jako prvek
pozitivní motivace. Seminář byl zaměřen na problematiku klasifikace a slovního hodnocení,
tvorbu školních pravidel a kritérií hodnocení žáka, individuální přístup k žákovi a hodnocení
žáků v souvislosti se společným – inkluzivním vzděláváním. Seminář zahrnoval také témata:
hodnocení jako pozitivní motivace, hodnocení jako jeden z faktorů ovlivňujících kvalitu
vzdělávání, problematika sebehodnocení, portfolia žáků jako jeden ze způsobů hodnocení.
Časový rozsah semináře byl 8 výukových hodin.
Výstupem této KA za sledované období je celkem 18 osvědčení o absolvování školení (z
toho 10 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 2015/2016 využívány ve výuce.
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.
Výroční zpráva 2015/2016

38

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).
Pro žáky 2. stupně byla realizována beseda na téma USA - WEST (KA11). Besedu i
prezentaci materiálů z cesty po západním pobřeží USA zajišťoval bývalý pedagog, který se
v současné době věnuje hudbě a cestování - pan Kocůrek. Žáci se dozvěděli spoustu
zajímavých informací z USA, prohlédli si krásné fotografie i zajímavé video a zdokonalili se
v anglickém jazyce. Přednáška pro 6. A 7. roč. byla vedena střídavě v češtině a angličtině,
přednáška pro 8. a 9. roč. byla celá v angličtině. Podle ohlasu žáků se akce líbila, na konci
proběhla i diskuse.
V rámci KA12 proběhla exkurze žáků 7. roč. do Domu přírody v Moravském krasu. Žáci
absolvovali program s názvem Příběh Moravského krasu. Součástí expozice byly také hry na
dotykových obrazovkách k daným tématům a 3D film o Moravském krase. V rámci expozice
se žáci ponořili do pravěkého moře, kde nechali zkamenět jeho dávné obyvatele, na
mechanických modelech a animacích vybudovali vápencové skály, jeskyně i krápníky a
představili si, jaký byl život pravěkých lidí v jeskyních, proletěli se s netopýry a porovnávaly
své návyky s jejich životní strategií.
Žáci 6. a 9. roč. v rámci výuky zeměpisu realizovali miniprojekty na téma Globální problémy
světa a Živelní katastrofy. Žáci 9. roč. dále pracovali také s tématy: Plánujeme zahraniční
dovolenou a Ohniska napětí ve světě.

Projekt Podpora jazykového vzdělávání
(1. 7. 2015 – 31. 12. 2015)
V uvedeném projektu jsme realizovali následující aktivity: KA č.01.01 Čtenářské dílny (2 ks),
KA č. 01.02 Zahraniční jazykový kurz pro učitele (4 ks), KA č.01.03 Zahraniční jazykově
vzdělávací pobyt pro žáky (4 ks). V rámci KA č. 01.01 se realizovalo v 6. až 9. ročníku deset
díle a bylo zakoupeno 280 knih, vytvořeny čtyři tematické plány a zpracovány dvě závěrečné
zprávy. V KA č. 01.02 absolvovali tři pedagogové jazykový kurz v Gateway School of English
v San Gwann na Maltě a jeden pedagog v Centre of English Studies v Dublinu, Irsko.
Všechny kurzy byly v rozsahu 40 hodin během 15 kalendářních dnů. Vyučující získali
certifikáty následujících úrovní – 2 x C1, 1 x B1, 1 x A2. V rámci KA č. 01.03 vyjelo 30 žáků
na jazykový vzdělávací pobyt do Velké Británie. V rámci pobytu absolvovali 9 hodin výuky na
UIC English Greenwich. Získali také certifikát. Kromě vzdělávání poznávali žáci reálie země.
Dále 10 žáků absolvovalo pobyt v Německu. Studovali na Learn & Study Alexander Henrich
v Berlín v rozsahu 9 hodin. Také obdrželi certifikát a poznávali reálie Německa.
Čtenářské dílny
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Zájezd do Velké Británie

Zájezd do Německa

Zájezd do Německa

Projekt Jazykové a technické vzdělávání
(1. 9. 2015 – 31. 12. 2015)
V uvedeném projektu jsme realizovali následující šablony:
2.1 Rozvoj technických dovednosti žáků na 2. stupni základní školy, do které byli zapojeni
jeden pedagog a 16 žáků. Žáci vyrobili následující výrobky: dřevěná podložka pod nádobí a
dřevěná polička. Dále bylo zakoupeno potřebné nářadí do dílny určené pro žáky i nářadí
k obsluze pedagoga. Dílna vybavena následujícím nářadím – přímočará pila, pásová bruska,
hoblík, smirkové pásy, frézka, vrtačka, odsávací zařízení, čelní bruska, pokosová pila, sada
dlát PROFI, bruska pomaluběžná a další vybavení k výrobě výrobků včetně ochranných
pomůcek.
2.2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšení technických
dovedností žáků základní školy – byla využita pro jednoho pedagoga, který absolvoval
následující školení: Moderní technické vyučování, Práce s technickými materiály – dřevo,
kovy, plasty a Pracovní dílny.
2.3
Individualizovaná
rozvoj
ústních
komunikačních
dovedností
učitelů
v anglickém/německém/francouzském jazyce s využitím ICT formou blended – learningu.
V této šabloně se vzdělávalo 8 vyučujících v anglickém jazyce.
2.4
Rozvoj
individuálních
ústních
komunikačních
dovedností
žáků
v
anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended – learningu. Zde se vzdělávalo
60 žáků od 5. do 9. ročníku v anglickém jazyce. Rovněž zde byly zapojeny dvě vyučující
anglického jazyka.
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Zapojení školy do vlastních projektů
Projekt Veselé zoubky
Dm preventivní program „Veselé zoubky“ je určen zejména pro žáky prvního ročníku základní
školy. V rámci vyučování probíhala edukativní hodina, kdy si žáci osvojili techniku správného
čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup. Součástí edukační hodiny ve třídě bylo
také DVD s metodickým programem pro interaktivní tabule, do kterého se děti mohly aktivně
zapojit a nenásilnou a atraktivní formou byly vtaženy do diskuse. Dále děti vyplňovaly
pracovní listy.
Ovoce do škol
Ve školním roce 2015 – 2016 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 a pracovní listy o dodávaném ovoci a
zelenině. Projekt podporuje vytváření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí a vede ke
zvýšené spotřebě ovoce a zeleniny. V rámci projektu proběhla ochutnávka ovoce
Projekt Školní mléko
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Naše škola nadále pokračovala v 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.

Projekt EURONET 50/50 max
Naše škola byla zapojena do celoevropského projektu EURONET 50/50 max. Cílem projektu
je šetření energií a výuka dětí v oblasti environmentální výchovy.
S naší školou a zřizovatelem školy spolupracuje společnost TOP-ENVI Tech
Brno. Společnost TOP-ENVI Tech Brno je společnost zabývající se komplexními službami v
oblasti environmentální ochrany a energetiky. Našim úkolem bylo např. provádět měření
spotřeby energií, světlo ve škole a také hladinu CO2. Sledovali také úspory, prodiskutovávali
ekologická témata, zaměřovali se na energie.
V rámci projektu se aktivní žáci zúčastnili za odměnu vystoupení kouzelníka a na závěr
celého programu vybraný tým reprezentoval školu na závěrečném setkání ve VIDA Centru v
Brně, kde za aktivitu získal 2. místo ze všech zúčastněných školy. Společnost TOP-ENVI
Brno škole také vyhodnotila plán dalších úspor, např. ve spotřebě vody. Měřící přístroje a
metodiky zůstávají pro další aktivity na škole.

Část IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
ČŠI školu ve školním roce 2015/16 nenavštívila.

Část X.
Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2015/2016 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
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Ve školním roce 2015/2016 škola tento typ vzdělávání nerealizovala.

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Projekt Podpora jazykového vzdělávání (výzva č. 56, OP VK):
Celková částka 921 308, - Kč (z ESF 783 111,80 Kč 85%, z rozpočtu ČR 138 196,20 Kč,
15%). CZ.1.07/1.1.00/56.0974
Projekt jazykové a technické vzdělávání (výzva č. 57, OP VK):
Celková částka 414 413, - Kč (z ESF 352 251,05 Kč 85%, z rozpočtu ČR 62 161,95 Kč,
15%). CZ.1.07/1.1.00/57.0890

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, schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (volba povolání). Vedení školy
organizuje také besedy s rodiči budoucích prvňáčků v rámci projektu Předškoláček. Třídní
schůzky se konají v říjnu a dvakrát ročně zákonní zástupci a žáci využívají konzultační dny.
Zákonní zástupci žáků využívají také individuální konzultační hodiny. Vedení školy
vyhodnocuje účast zákonných zástupců na schůzkách a jejich podněty k práci školy.

Část XV.
Zhodnocení a závěr
Ve školním roce 2015/65 proběhla úprava školního vzdělávacího programu z důvodů reakce
na změnu školského zákona (povinná maturitní zkouška z matematiky) a potřeby ovládat cizí
jazyk (lepší uplatnění na trhu práce) – byla posílena výuka matematiky o 2 hodiny na 2.
stupni, a výuka angličtiny o 1 hodinu na 1. stupni a 1 hodinu na 2. stupni. Též jsme v prvním
ročníku realizovali jednou týdně kroužek anglického jazyka. Nadále využíváme výstupy
projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků a uplatňujeme metodu CLIL ve výtvarné výchově
ve 4. a 5. ročníku. Žáci, kteří mají zdravotní problémy, mohli navštěvovat zdravotní tělesnou
výchovu. Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na naší ZŠ přinesla udržitelnost
projektu Inovativní prvky ve výuce zeměpisu, vlastivědy a prvouky, který škola realizuje od 1.
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2. 2011. V rámci projektu EU peníze školám od 1. 9. 2011 realizujeme projekt s názvem
Efektivní učení – cesta k vědění. Dále jsme se zúčastnili výzev 56 – Podpora jazykového
vzdělávání a 57 – Jazykové a technické vzdělávání, aktivity těchto projektů rozvíjeli
komunikační schopnosti žáků v anglickém a německém jazyce, čtenářskou gramotnost a
vztah k literatuře, pracovní a technické dovednosti. Jazykové schopnosti byly posíleny i u
pedagogů. Žáci se pravidelně zúčastňovali soutěží na různých úrovních (regionální, oblastní,
okresní, krajské). Pro jejich všestranný rozvoj jim škola nabízela širokou paletu
volnočasových aktivit prostřednictvím kroužků ŠD, ŠK a SRPŠ. Našim cílem je, aby žáci
získávali kvalitní základy všeobecného vzdělání, na kterých budou moci stavět svůj další
profesní i osobní rozvoj.

Část XVI.
Příloha
Výroční zpráva za rok 2016 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. 2016
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 1
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. 2017

Mgr. Karin Petrželková
ředitelka ZŠ
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Pedagogická rada na svém zasedání dne 10. 10. 2016 projednala Výroční zprávu o činnosti
školy 2015/ 2016.

Mgr. Karin Petrželková
ředitelka ZŠ

Ve Velkých Opatovicích dne 10. 10. 2016
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Školská rada při ZŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace na svém zasedání
dne 12. 10. 2016 schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2015/2016.

Členové školské rady:
Olga Bažantová

………………………………………….

Olga Grygarová

………………………………………….

Mgr. Markéta Illová

………………………………………….

Slavomír Kafka

………………………………………….

Mgr. Pavla Müllerová

………………………………………….

Petr Prosser

………………………………………….

Pavel Ševčík

………………………………………….

Mgr Ivona Weigelová

………………………………………….

Ing. Eva Živná

………………………………………….

Ve Velkých Opatovicích dne 12. 10. 2016
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