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

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
telefon:
e-mail:

kapacita 720
kapacita 125
kapacita 500
kapacita 600

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

225

22,5

2. stupeň

8

4

163

20,4

18

9

388

21,6

celkem

Celkový počet žáků v 1. ročníku:
48
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):
16,12

Školská rada byla ustanovena v roce 2011 a nyní má 9 členů. Ve školním roce 2016/17 se
konaly dvě 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.
Na zasedání školské rady, které se konalo 1. září 2016, členové rady projednali změny ve
školním řádu a ŠVP. Rada také vyslechla informace ředitelky školy k novému školnímu roku
a prohlédla si nově opravené prostory školy. Další zasedání se konalo 12. října, kdy byla
projednána a schválena výroční zpráva školy.
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Část II.
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
Základní vzdělávání probíhalo ve:
1. -3. a 6. a 7 roč. podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice,
okres Blansko č. j. ZŠVO670/2015 – 2. verze
4. až 5. roč. a v 8. až 9. roč. podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké
Opatovice, okres Blansko č. j. ZŠ 706/2007–700/2013 - verze 2016.
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:
8. ročník:
Seminář a praktikum z přírodopisu a Sportovní výchova
9. ročník:
Seminář a praktikum z přírodopisu 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 – 2.
verze
ZŠVO 706/2007700/2013-verze 2016

v ročníku
1. až 3. a
6. a 7. roč.
4. - 5. roč.
8.- 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
368

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

počet strávníků
zaměstnanci školy
33

ostatní
63

6*
4,9*

* neuvádí se doplňková činnost
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Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
celkem
5
157

počet vychovatelů ŠD
fyz./ přepoč.
6/2,9

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

počet oddělení ŠK
0

počet dětí v ŠK
107

počet vychovatelů ŠK
fyz. / přepoč.
3/0,18

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)

34/28,23

100%

25/24,07
34/28,23

73,5/85,3
100%

25/24,07

73,5/85,3

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 pracovali ve
škole:
0
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili
na školu:
3
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 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
pracující důchodci nepobírající
důchod

1
13

Učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga
muži
ženy
4
1
19
2
8
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pracující důchodci pobírající důchod
celkem
rodičovská dovolená

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. Jitka Čadová

Vedoucí vychovatelka

Jana Křepelová

31
1

Třídní učitelé
1.A

Mgr. Jarmila Havlíčková

1.B

Jiří Luňáček

2.A

Mgr. Lenka Zemánková

2.B

Mgr. Ivona Weigelová

3.A

Mgr. Petra Dostálová

3.B

Mgr. Jitka Čadová

4.A

Mgr. Radka Jelínková

4.B

Mgr. Ivana Veselá

5.A

Mgr. Jana Šafářová

5.B

Mgr. Pavel Kuda

6.A

Mgr. Petra Koudelková

6.B

Mgr. Libuše Mikulášková

7.A

Mgr. Pavla Müllerová

7.B

Mgr. Zuzana Kouřilová

8.A

Mgr. Jaroslava Schichová

8.B

Mgr. Veronika Beranová

9.A

Mgr. Zdena Seidlová

9.B

Mgr. Romana Krejčířová

Ostatní pedagogičtí pracovníci - učitelé
Mgr. Lenka Jandlová, Mgr. David Ševčík, Mgr. Pavlína Rotalová, Mgr. Petra Koudelková,
Mgr. Markéta Illová, Mgr. Kamila Korbelová
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Speciální pedagogové:
Mgr. Jitka Čadová, Mgr. Jana Šmídová
Pracovníci školní družiny a školního klubu
Vedoucí vychovatelka – Jana Křepelová
Vychovatelky – Markéta Jelínková, Vendula Marvanová, Ing. Zita Rozmánková, Andrea
Tlamková, Lucie Novotná, Bc. Petra Koutná
Asistentky pedagoga
Vendula Marvanová, Lucie Novotná, Bc. Petra Koutná, Ing. Zita Rozmánková

Metodické orgány
Metodické sdružení 1. stupně
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – Mgr. Veronika Beranová, Mgr. Jitka
Čadová, Mgr. Petra Dostálová, Mgr. Radka Jelínková, Mgr. Petra Koudelková, Jana
Křepelová, Mgr. Pavel Kuda, Jiří Luňáček, Lucie Novotná, Mgr Jana Šafářová, Mgr. Ivana
Veselá, Mgr. Ivona Weigelová, Mgr. Lenka Zemánková
Výroční zpráva 2016/2017
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Předmětové komise
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. Markéta 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. Kamila Korbelová Mgr. Libuše Mikulášková,
Mgr. Pavla Müllerová, Mgr. Jaroslav Schichová, Mgr. David
Ševčík

Matematika a její aplikace

předseda – Mgr. Pavla Müllerová
členové - Mgr. Lenka Jandlová, Mgr. Karin Petrželková, Mgr.
Marie Šimáčková

Cizí jazyky

předseda - Mgr. Veronika Beranová
členové - Mgr. Jitka Čadová, Mgr. Petra Koudelková,
Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. Jana Šafářová,
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, Jana Galbová

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 2016/2017 48 žáků, výuka probíhala ve dvou
třídách.
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K zápisu, na příští školní rok 2017/2018, který se konal 4 4. 2017, se dostavilo 53
předškoláků. Tři předškoláci podali žádost k přijetí v jiném termínu. Ve školním roce 2016/17
byl 9 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců udělen odklad školní docházky.

Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
ročník
počet
prospělo
žáků s vyznamenáním(**)
1.
48
44
2.
57
50
3.
48
39
4.
41
32
5.
31
22
187
celkem za I. stupeň 225
6.
41
17
7.
44
17
8.
41
15
9.
37
15
163
64
celkem za II. stupeň
388
251
celkem za školu

prospělo
bez (**)
3
5
9
9
9
35
24
27
26
22
99
134

neprospělo
bez (**)

opakují

**) žáci, kteří základní školní docházku v zahraničí
2. Snížený stupeň z chování
stupeň chování
2-hý stupeň
3-tí stupeň

počet
2
-

% z počtu všech žáků školy
0,52 %
0,0 %

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017:
průměr na jednoho žáka:

21
0,054

4. Vzdělávání nadaných žáků
(ve znění vyhlášky č.27/2016 Sb., § 27 - 31):

0

Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázia
školní rok 2016/17
4 leté
6 leté
studium
studium
počty přijatých žáků
6
0

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

počet žáků
37
3
40

Úspěšnost žáků v konání jednotné přijímací zkoušky

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
Výroční zpráva 2016/2017
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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, Blansko a SPC Brno celkem 53 žáků (z toho
na 1. stupni 26 žáků, na 2. stupni 27 žáků). 11 žáků bylo v průběhu školního roku vzděláváno
dle individuálních vzdělávacích plánů, 10 žáků pracovalo podle plánů pedagogické podpory a
plánů osobního rozvoje. Individuální péče vyučujících a asistentek pedagoga byla věnována
dvěma žákům s autismem. Na škole byly zavedeny hodiny speciální pedagogické péče pro
žáky 1. a 2. stupně pod vedením dvou speciálních pedagožek. Pozornost rovněž byla
věnována žákům s vadami řeci, kterým se věnovala kvalifikovaná logopeda.
.
Žáci, kteří byli vzděláváni podle IVP a PLPP
IVP počet/ročník
1. stupeň ZŠ
7/1., 3., 4., 5.
2. stupeň ZŠ
5/7., 8., 9.
celkem
12

PLPP počet/ročník
2/ 2., 4.
9/6., 7., 8., 9.
11

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 2016/2017 tyto akce:
Září








Říjen





Zpracování MPP pro školní rok 2016/2017
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

Vyhodnocení dotazníku
Práce ŠMP podle zadání TU – třídy s rizikovými jevy
Konzultační hodiny ŠMP
Výjezdní setkání ŠMP Petrovice 22. – 23. 10. 2016
Výroční zpráva 2016/2017

11

Listopad
 Konference příkladů dobré praxe v prevenci Brno 24. 11. 2015 – představení projektu,
Naše bezvadná třída, hodnocení projektu 23. 11. 2016
 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
 seznámení pedagogického sboru s novým Metodickým doporučením k šikaně
 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 (7. února)
Den mateřského jazyka na 2. stupni
Práce ŠMP ve vybrané třídě
Konzultace ŠMP

Březen
 seminář Extremismus M. Mareš Brno 24. 3. 2017
 Konzultace ŠMP
 Práce ŠMP ve vybrané třídě
Duben
 školení Agrese a agresivita školní mládeže Z. Martínek Blansko 18. 4. 2017
 Práce ŠMP ve vybrané třídě
 Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP
 Konzultace ŠMP
Květen
 Pracovní setkání ŠMP včetně školení AMOK Policie ČR
 ODM 1. ročníků
 Konzultace ŠMP
Červen
 Hodnocení MPP
 Evaluace Programu proti šikaně
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Průběžně:
 Řešení případných výskytů rizikového chování, jednání výchovné komise
 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



Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali v nastavených aktivitách z předchozích
období. Zvýšenou pozornost jsme věnovali dětem se SVP, sociálně znevýhodněné a s
rizikovým chováním, zejména problémové chování, soužití v kolektivu, agresivita.
Pokračovali jsme v posilování osobnostního a sociálního rozvoje, výcviku v sociálně
komunikativních dovednostech dětí a na vyplnění jejich volného času, podporování
aktivit školy, které jsou časté u tzv. komunitních škol. Vedlo to k pozitivnímu
ovlivňování klimatu třídy, k zdravému životnímu stylu, ke změně motivace žáků a
pedagogů a ke změnám vyučovacích metod.
 Na 1. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování, nezdravé vztahy
v kolektivu, drobné krádeže.
 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). V jedné třídě pracovala v rámci
preventivního programu lektorka společnosti Podané ruce, v jiné třídě po zjištěných
skutečnostech pracovala okresní metodička prevence. Jeden žák absolvuje
ambulantní péči SVP, další žáci jsou v péči PPP, kurátora OSPOD a psychologů.
V následujícím školním roce bude tato práce pokračovat.
V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme se tentokrát věnovali aktivitám ve výuce,
zejména se to týkalo osobních dat na internetu.
V školním roce byly vydány nové metodické pokyny MŠMT k řešení šikany, včetně
problematiky zastoupení žáka s PAS na škole, došlo také k novelizaci další příslušné
legislativy týkající se této oblasti. Se všemi novinkami byli pedagogové seznámeni
prostřednictvím ŠMP na poradách a také mají všechny aktualizace k dispozici v elektronické
podobě. 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
Výroční zpráva 2016/2017
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2. významné dny (využití ve výuce, prezentace prací)
Světový den bezpečnějšího internetu, Světový den proti drogám, Světový den lidských práv,
Den obětí holocaustu atd.
3. přednášky, besedy, projekty
1. stupeň:
Rovná záda – program dlouhodobé prevence vadného držení těla
Zdravé zuby – prevence zubního kazu – celoročně
Veselé zoubky – preventivní program
Ovoce a zelenina do škol
Školní mléko
Hasík pro žáky 2. ročníku
protikuřácký program Normální je nekouřit (1. - 5. ročník)
2. stupeň:
Hasík pro žáky 6. ročníku
beseda Hazard pro žáky 7. - 9. ročníku
beseda Komiks pro žáky 3. a 6. ročníku
preventivní programy pro vybrané třídy v rámci řešení jevů rizikového chování
(7., 8. ročník)
6. ročník zpracovával téma z programu Bezpečný internet, Drogy
7. ročník zpracovával téma Osobní bezpečí
8. ročník Ústava, Drogy
9. ročník Právo
5. - 8. ročník – Den bezpečnějšího internetu – pracovní listy k vybraným jevům
V rámci Dne dětí jsme letos opět pořádali Den prevence. V rámci tohoto dne se
uskutečnila cvičná evakuace školy. První stupeň pak absolvoval stanoviště připravená členy
Aktivních záloh Armády České republiky, kde si děti vyzkoušely překážkovou dráhu, poznaly
možnosti přežití v přírodě, seznámily se různými zbraněmi atd. Dále měli možnost vidět
požární techniku. Po návratu do tříd měli žáci 1. – 2. ročníku připraveny úkoly z dopravní
výchovy, žáci 3. – 5. ročníku si vyzkoušeli různé úkoly na téma osobní bezpečí, dopravní
výchova. Pro žáky 6. a 7. ročníku byla připravena beseda s Policií ČR o nástrahách dnešního
světa, žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili besedy s kurátory pro mládež OSPOD. Po skončení
také absolvovali stanoviště Aktivních
záloh.
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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, plavání atd.
Konaly se sportovní turnaje Florbal CUP a Fotbal CUP, které jsou žáky velmi
vyhledávané. Obou turnajů se účastní družstva, která si sami sestaví žáci a přihlásí do
turnaje. Turnaj organizují jak škola, tak také pomáhají externisté, často rodiče žáků.
V letošním školním roce také na škole začala pracovat Atletika pro děti. Žáci se také
zapojili do Sazka Olympijského víceboje a obdrželi sportovní vysvědčení.
V rámci projektu Cesta ke vzdělanosti a spolupráci se žáci také scházeli ve
volnočasovém čtenářském klubu VOČKO.
d/ spolupráce s rodinami
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
2016-2017 a www stránkách školy, kde byla pravidelně doplňována stávající sekce
Prevence.
V rámci podpory společného zapojení dětí a rodičů proběhlo několik akcí: Florbal a
Fotbal CUP, Atletika pro děti, vystoupení kroužků na Vánočním a Velikonočním jarmarku,
ODM 1. ročníků a řada dalších.
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 a poskytovala kontakty pro další odbornou pomoc. V případě
pokračujících problémů máme připraveny IVýP pro žáky.
e/ DVPP v oblasti rizikového chování
- setkání školních metodiků prevence včetně výjezdního (říjen 2016, květen 2017) –
problematika práva v oblasti prevence, certifikované programy, změny na MŠMT,
dotace, změny na JmKÚ Brno, Policie ČR, příklady dobré praxe, výměna zkušeností,
školení AMOK Policie ČR
Výroční zpráva 2016/2017
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-

konference Příklady dobré praxe v prevenci JmK Brno 24. 11. 2016 – prezentace
nespecifické primární prevence naší školy, pokračování projektu primární prevence
Naše bezvadná třída
seminář Extremismus M. Mareš Brno 24. 3. 2017
školení Agrese a agresivita školní mládeže Z. Martínek Blansko 18. 4. 2017

f/ připravované vzdělávání pro pedagogy v oblasti sociálně patologických jevů
- schůzka školních metodiků prevence (PPP Blansko, Boskovice)
- školení pedagogických pracovníků školy (šikana, problematika žáka s PAS)
- připravujeme také seminář k problematice školního řádu s lektorkou Michaelou Veselou
A. Výskyt návykových látek, kriminality a dalších rizikových jevů ve škole
řešeno
počet
řešeno s Policií
Rizikový jev
věk
s
zjištění
ČR, MP
OSPOD
kouření, nošení
2
14, 15
ne
ano
cigaret
alkohol

ne

ne

ne

ne

nelegální drogy

ne

ne

ne

ne

šikana

2

2 x 14

ano

ano

ne

ano

ano

ne

ne

ano

záškoláctví
(včetně
skrytého)

8

krádeže

4

3x
14, 5
x 15
3 x 9,
1x 14

závažné
1. - 9.
přestupky proti
19
r.
školnímu řádu
OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí

B. Dlouhodobé programy a projekty primární prevence ve škole:
- Zdravé zuby 1.- 5. ročník
- Rovná záda
- Sazka Olympijský víceboj
- 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
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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 prosinci
2016 byl novelizován Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve školách a školských
zařízeních, dopracována kapitola k šikaně učitele. Vznikl nový Krizový plán při šikaně
pedagogického pracovníka. Pedagogický sbor byl také informován. Další změnou byl
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže s PAS č. j.
MSMT-5217/2017-1. K této problematice byly zpracovány krizové plány týkající se žáků
s PAS ve 3. a 7. třídě.
Ve školním roce 2016/2017 již na škole nepracovala školní psycholožka, byla posílena
pozice speciálního pedagoga, spolupráce pokračovala mezi ŠMP, VP, stávající speciální
pedagožkou a vedením školy. Pedagogové se nadále vzdělávali v problematice rizikového
chování, zejména s ohledem na inkluzi.
Prací se třídami a konzultacemi byly rozpoznány drobné pokusy rizikového chování,
v jedné třídě došlo k odhalení šikany. V jedné třídě pracovala na budování pozitivního klimatu
lektorka společnosti Podané ruce. Ve třídách s pokusy pracovali zejména TU a ŠMP,
podporu měli v metodice. Ve třídě s odhalenou šikanou proběhlo šetření Policie ČR, OSPOD
a také školy. Byla udělena výchovná opatření, proběhly výchovné komise a agresorům byla
nastavena pravidla. Vzhledem k tomu, že k došetření došlo v průběhu posledních týdnů,
bude agresorům nastaven IVýP od začátku nového školního roku. Zákonným zástupcům
oběti byla nabídnuta odborná pomoc. Se třídou pracovala také okresní metodička prevence
Magdalena Chytilová.
Na 1. stupni se projevovaly spíše drobné neshody v kolektivu, také drobné krádeže. Je
potřeba pracovat v budoucnu zejména ve třídách se žáky se SVP, podpořit také asistentky
pedagoga.
Na 2. stupni se projevovaly drobné neshody, které pramenily také ze špatného prospěchu
některých žáků a také sociálního znevýhodnění. Dále se jako problém objevilo skryté
záškoláctví, zejména u žákyň posledního ročníku. 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. V této praxi budeme pokračovat.

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

VŠ, Bi-Ped
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Prevence sociálně
patologických jevů na PdF
MU Brno
úvazek
školní
psycholog
speciální
pedagog*

kvalifikace, specializace
-

0,5

2 pedagog-učitelství pro základní školy,
učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ

dosažené
vzdělání
VŠ, 1.st.,
spec.ped.

VŠ, 1.st.,
školní
0,5
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.
**) školní speciální pedagog pracující v rámci projektu
b) věková struktura
do 35let
35 – 50 let
Nad 50 let–důch. věk/z toho
důchodci
výchovný poradce
1
0
školní metodik prevence
1
školní psycholog
školní speciální pedagog
1
1
-

c) další vzdělávání poradenských pracovníků
Název vzdělávací akce
Cesty spolu - Začlenění znevýhodněného žáka do vyučovacího procesu
Jak pracovat s žáky s SPUCH na 2.st.ZŠ
Začínáme s asistentem pedagoga v ZŠ
Pracovní setkání metodiků prevence spojené se vzděláváním
Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí
Nový pohled na žáky se SPU na ZŠ a SŠ
Jak správně reagovat na agresi a agresivitu u dětí a mládeže
Setkání ŠMP
Setkání výchovných poradců
Supervize pro pedagogické pracovníky
Konference Vaše škola 2016
Legislativní změny a společné vzdělávání
Extremismus a radikalismus v ČR
Bakaláři pro vedení školy

Počet
účastníků
1
2
2
1
1
1
1
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
Školský zákon - změny a úpravy
2
Seminář pro žadatele k výzvám 46 a 47
2
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Zdraví nás baví II
1
ROADSHOW Podzim 2016 – Šablony společně a efektivně
2
eduKonference
1
Geogebra 5 - zaměření na 3D verzi
1
Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol
1
Konference pro učitele 1. stupně
1
Konference Vaše škola 2016
1
Systém Bakaláři a inkluze v administrativě
1
Konzultace k výzvě č. 02_16_022
2
Aktuální novely právních předpisů od 1.1.2017
2
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách platné k
1. 1. 2017
1
Festival vzdělávání v Litomyšli - Nakopněte svoji školu
2
Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů
1
Legislativní změny a společné vzdělávání
2
Aktuální právní předpisy v rámci školské legislativy
1
Veřejné zakázky - nový zákon o zadávání veřejných zakázek
1
Aktuální právní předpisy v rámci školské legislativy
1
Zákoník práce a jeho specifika ve školství II
1
Novela školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících
2
Škola s pravidly, limity a rituály
1
Konzultace pro příjemce k výzvě č.02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)
1
Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol
1
Začínáme s asistentem pedagoga v ZŠ
1
Specifické poruchy chování
2
Metoda CLIL poprvé na naší škole ¤
1
Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků
ATECR CONFERENCE
2
Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 2
1
Ideas That Work
1
15. konference AKCENT
1
Současná anglicky psaná literatura
1
Teachinng English: Upper Primary - IV. Angličtina pro 2.st.
1
Hry do páru a malých skupin ve výuce cizích jazyků
1
The 20th Teachers Park International Conference for Teachers of English
1
Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 1
2
Výuka CLIL
1
Kurz AJ - Angličtina pro úplné začátečníky – 34h ¤
1
Kurz AJ - ŠABLONA II/2.6. – 80h ¤
1
Vzdělávání v oblasti ICT
Dobré nápady pro využití ICT ve výuce na 1.st. ♠
4
Počítač ve škole ♠
1
Vzdělávání zaměřené na práci se žáky se SVP, budování pozitivního klimatu ve
škole
Vztahy mezi dívkami a chlapci - podpora pozitivního klimatu a předcházení
šikaně
1
Jak pracovat s žáky s SPUCH na 2.st.ZŠ
1
Práce s nadaným žákem s poruchami učení v matematice
1
Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra
1
Škola s pravidly, limity a rituály
2
Specifické poruchy chování ¤
29
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Spolužáci v inkluzivní třídě
Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace
Čteme a píšeme s Agátou
Keramika III
Matematická prostředí v Hejného metodě na 1.stupni ZŠ
Hudební hry a techniky jako součást komplexního rozvoje dítěte
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWC - začátečníci)
Prožitkové čtení jako nástroj rozvoje čtenářství
Osvědčilo se v hodinách matematiky
Budování pozitivního vztahu k matematice
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách platné k
1.1.2017
Atletika pro školáky
Konference pro učitele 1.stupně
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost - Zábavné učení na
1.stupni
Geogebra 5 - zaměření na 3D verzi
Konference Škola v muzeu
Zdravotní rizika dětí ve školách a na školních výjezdech
Atletika pro děti do škol
Latinská Amerika se mění ♠
Jak učit vlastivědu a přírodovědu tak, aby žáky bavila? ♠
Jak chytře používat známky ♠
Další školení

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
5
43

Nejčastější intoxikace u dětí na ZŠ, legislativa a poskytování první pomoci pracovníků
včetně resuscitace
školy
Zdravá 5
1
Konzultace pro příjemce k výzvě č.02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)
1
¤Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci projektu Cesta ke vzdělanosti a spolupráci, reg.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004606
♠ 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

ŠKOLNÍ DRUŽINA:
- 5 oddělení
- k činnosti bylo přihlášeno 157 dětí
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I. oddělení: vych. Markéta Jelínková
- 30 žáků (14 chlapců, 16 dívek) – 1. A + žáci 3. A
- provoz oddělení: pondělí 12,30 – 14,30 a úterý až pátek 11,45 – 14,30
V tomto oddělení probíhá denně odpolední provoz od 14,30 do 16,00 hodin. Od 14,30 do
15,00 hodin pro žáky I., IV. a V. oddělení. Od 15,00 do 16,00 hodin pro žáky ze všech pěti
oddělení. Střídají se zde vychovatelky: PO - J. Křepelová, ÚT a ČT – M. Jelínková, ST – L.
Novotná, PÁ – Z.Rozmánková.
II. oddělení: vych. Jana Křepelová
- 30 žáků (15 chlapců, 15 dívek) – 1. B + žáci ze čtvrtých tříd
- provoz oddělení: pondělí 12,30 – 14,30 a úterý až pátek 11,45 – 14,30
V tomto oddělení probíhá také ranní provoz a to od 6,00 do 7,35 hodin. Střídají se zde
vychovatelky J. Křepelová a Z. Rozmánková.
V pondělí – čtvrtek zajišťuje toto oddělení odpolední provoz od 14,30 do 15,00 hodin pro II. a
III. oddělení. Střídají se tady vychovatelky: PO – L. Novotná, ÚT a ČT – V. Marvanová (od
května sl. P. Koutná) a ve ST – J. Křepelová.
III. oddělení: vych. Vendula Marvanová, od května pondělí a pátek p. vych. Andrea
Tlamková, středa – čtvrtek sl. vych. Petra Koutná
- 25 žáků (14 chlapců, 11 dívek) – 2. A+1 z 5. A
- začátek provozu se řídí rozvrhem třídy 2. A a končí ve 14,30
IV. oddělení: vych. Zita Rozmánková
- 30 žáků (12 chlapců, 18 dívek) – 2. B, 4. A
- začátek provozu se řídí rozvrhem třídy 2. B a končí ve 14,30
V. oddělení: vych. Lucie Novotná
- 30 žáků (17 chlapců, 13 dívek) – 3. A, 3. B
- začátek provozu se řídí rozvrhem 3. ročníků a končí ve 14,30
ŠKOLNÍ KLUB:
- bylo přihlášeno 107 žáků.
ŠK navštěvovali žáci osmých a devátých tříd. Klub využívají v době volné hodině před
odpoledním vyučováním. 8. A a 8. B – p. vych. A.Tlamková, 9. A a 9. B – p. vych. J.
Křepelová.
- do klubu bylo také zapsáno 29 žáků, kteří využívali provoz pouze jednou týdně z důvodu
čekání na náboženství, výuku ZUŠ či zájmové útvary SRPŠ či navštěvovali některý ze
zájmových útvarů. 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, od května p.vych. A.Tlamková
Taneční kroužek – p. vych. Z. Rozmánková
Sportovky – p. vych. V. Marvanová, od května sl.vych. P.Koutná
Všeumílek I. – p. vych. Z. Rozmánková
Všeumílek II. – p. vych. Z. Rozmánková
Při školním klubu pracovaly 2 zájmové útvary.
Florbal st. žáci – p. vych. V.Marvanová, od května A.Tlamková
Počítače a tvorba školního časopisu – p. vych. J.Křepelová
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Úvazky vychovatelek (3,1 celkem: 2,9 ŠD + 0,18 ŠK):
Jana Křepelová – 1,0 (0,88 ŠD + 0,12 ŠK)
Ing. Zita Rozmánková – 0,6 (ŠD)
Markéta Jelínková – 0,55 (ŠD)
Vendula Marvanová – 0,47 (0,44 ŠD + 0,03 ŠK)
Lucie Novotná – 0,37 (ŠD)
Andrea Tlamková – 0,1 (0,07 ŠD + 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, vystoupeními tanečních kroužků, na
www stránkách ŠD a ŠK, ve Zpravodaji města.
O prázdninách proběhla instalace herních prvků na hřišti školní družiny.
Aktivity v ŠD a ŠK:
ZÁŘÍ - STARTUJEME
• Proběhl zápis dětí do ŠD, ŠK a zájmových útvarů
• Vytváření pravidel v ŠD a ŠK
• Poznávání prostředí školy a jejího okolí - ŠD
• Navrhni si rozvrh hodin – výtvarná soutěž
• Světový den cestovního ruchu 27.9. – zážitky z prázdnin - ŠD
HOUBOVÝ ŘÍJEN
• Poznáváme houby
• Houba – výtvarná soutěž – koláž
• Kvíz - zdravá výživa
• Den stromů 20.10. – kolektivní práce
• Halloween (31. 10.) – malujeme duchy
• Příprava na vánoční trhy města
UPLAKANÝ LISTOPAD
• Mistr pexeso
• Připomenutí Památky zesnulých 2.11.
• Předpovídáme počasí
• Zahájení FLORBAL – CUPU
• Vystoupení k MKC – děti ŠD + taneční kroužek na vánočním jarmarku
SVÁTEČNÍ PROSINEC
 Mikulášský rej
 Vystoupení tanečního kroužku u has.zbrojnice na Mikuláše
 Vánoční tvoření
 Vánoční výzdoba prostor školy
 Vánoční turnaj ve stolním tenise s klienty Paprsku – ŠK
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VLOČKOVÝ LEDEN
 „Člověče, nezlob se!“
 Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 10.1.
 Návštěva předškoláků z 2.MŠ
 Finále FLORBAL – CUPU
 Šachový turnaj – ŠK
 Výroba dekorací na ples SRPŠ
POHÁDKOVÝ ÚNOR
 Výroba masek
 Zámecký maškarní bál
 Pohádkový kvíz
 Pohádkové leporelo – výtvarná soutěž
 Turnaj ve stolním fotbálku – ŠK
BŘEZNOVÉ HRANÍ
 Velikonoční výzdoba školy
 Zámecký maškarní bál
 Pohádkový kvíz
 Pohádkové leporelo
 Turnaj ve stolním fotbálku
 Noc s Andersenem
 Vystoupení tan. kroužku a dětí ŠD v MKC na velikonočním jarmarku
ROZESMÁTÝ DUBEN
 Veselá zvířátka
 „Talentmánie“ – talentová soutěž + čarodějnický let
 Mezinárodní den tance 29. 4. – nácvik tanečku na čarodějnický den
 Turnaj v šipkách – ŠK
 Velikonoční turnaj ve st. Tenisu v ÚSP Paprsek
KVĚTNOVÁ JÍZDA
 Den matek – výroba dárečků
 Den slunce 3.5. – výtvarná soutěž
 Malování na chodníku před ODM
 Pohádkový les na ODM
 Finále fotbalového poháru
 Den dětí – stezka poznání
SPORTOVNÍ ČERVEN
 Informační schůzka pro rodiče předškoláků
 Pomoc na Dni dětí (poř. SRPŠ A RC Motýlek)
 Návštěva předškoláků z 1. MŠ
 Netradiční sportovní disciplíny
 Pedagogická praxe 22.5.-9.6. (Jana Kováčová, Tereza Parolková)
 Generální zkouška na vystoupení deváťáků
 Vystoupení deváťáků
ČERVENEC
3.7. – prázdninová akce – vycházka Velkými Opatovicemi a nejbližším okolím
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4.7. – prázdninová akce – vycházka – OLÚ Jevíčko
Co se týká chování žáků, nebylo třeba řešit žádné závažné kázeňské přestupky související
s vnitřním řádem ŠD a ŠK.
B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách
Kulturní akce, besedy, exkurze












































Den jazyků
Vystoupení ZUŠ Velké Opatovice pro žáky školy
Slavnost slabikáře – 1. ročník
Dětský den - prevence, ochrana člověka za mimořádných událostí, branný den
Exkurze žáků 7. ročníku do P-D Refractories
Návštěva Planetária v Brně – žáci 5. ročníku
Památník města – exkurze žáků 3. ročníku spojená s besedou
Beseda o severní Americe
Hudbou proti drogám
Návštěva Dětského dopravního hřiště v Blansku
Listování
Den mateřského jazyka
Beseda pro dívky 6. ročníku – Čas proměn
Divadelní představení Veselé paničky Windsorské, Brno
Program Hasík
Mikulášská besídka v ŠD, ŠK
Tonda obal na cestách
vánoční besídka 1. ročníků v MŠ
program Žijeme zdravě
vánoční vystoupení pěveckého sboru
vánoční besídky ve třídách
Vitamínový den pro žáky 1. stupně
projektová akce ve spolupráci s městkou knihovnou – Svátek Slabikáře
Noc s Andersenem pro žáky 1. ročníku a členy čtenářské dílny Vočko
Setkání s Andersenem – zábavné odpoledne s pohádkou, 2. ročník
Dopoledne s Andersenem, 1. ročník
preventivní programy pro žáky 6. -9. ročníku
beseda žáků 9. ročníku se zástupci ze středních škol Blansko
Terezínské tryzna
program Veselé zoubky
návštěva městské knihovny
První zvonění
Výstava Lega v Praze
vystoupení tanečního kroužku v MKC (vánoční a velikonoční trhy)
vystoupení tanečního kroužku u hasičské zbrojnice
recitační přehlídka žáků 1. a 2. stupně
beseda s A. Dudkem
Tetiny – divadelní představení
Divadelní pohádka Gulliverovy cesty, Velké Opatovice
Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou
Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou
Beseda se spisovatelem Jiřím Procházkou
Beseda se spisovatelkou Olgou Černou spojená s četbou knihy Kouzelná
baterka
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 Vystoupení skupiny Marbo
 Písnička je lék – kulturní představení
Soutěže


















přespolní běh – Lysice
plavecké závody o pohár starosty Prahy IV – Podolí
oblastní plavecké závody v ZŠ Velké Opatovice
Pohár rozhlasu Blansko
Soutěž v atletice, Moravská Třebová
Vánoční turnaj ve stolním tenisu v Paprsku
Oblastní přebor ve florbalu-ml. Žákyně, Velké Opatovice
okresní přebor ve florbalu – mladší žáci, Letovice
okresní přebor ve florbalu – starší žáci, Letovice
oblastní přebor ve florbalu – starší žákyně, Letovice
Florbal Cup
fotbalový pohár
ODM 1. ročníků
lezecké závody – Polička
lezecké závody, ZŠ Velké Opatovice
vánoční vybíjená
okresní přebor v košíkové

 soutěž Dřevo, materiál budoucnosti
 školní a okresní kolo Pythagoriády
 matematická soutěž Pangea
 matematická soutěž Klokan







školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce
školní a okresní kolo dějepisné olympiády
školní kolo biologické olympiády
školní, okresní a krajské kolo olympiády ze zeměpisu
školní, okresní kolo a krajské matematické olympiády
přírodovědná olympiáda – Jevíčko

 školní konverzační soutěž v Aj
 soutěž Angliáda – gymnázium Jevíčko
 výtvarná soutěž k ODM
 soutěž Nakresli si svůj komiks
 výtvarná soutěž - Novoročenka
 Prezentuj se aneb předveď se – soutěž v informatice
 Bobřík informatiky
 Miny v akci
Další akce
 Přijetí nejúspěšnějších žáků starostkou města
 Přijetí nejúspěšnějších žáků 9. ročníku SPOZ
 Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku
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Návštěvy dětí z MŠ v 1. ročníku a ŠD
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
Preventivní program po žáky 2. stupně- Prevence hráčství a netolismu
vystoupení a sportovní turnaje našich žáků v Paprsku
burza středních škol
beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
zápis do 1. tříd
kroužek Logik
beseda se zástupcem SŠ gastronomické Blansko
beseda se zástupcem SŠ ekonomické a zdravotnické Boskovice
Hodina kódu
Předškoláček
lyžařský výcvikový kurz – Kouty nad Desnou
Lyžařský kurz pro žáky 1. stupně v Kladkách
Bruslení – žáci 6. ročníku
Den bezpečného internetu
Den otevřených dveří na SŠ v Boskovicích
Běh naděje
Coolinaření se zdravou pětkou
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Školní výlety
1.A, 1.B

ZOO Olomouc

2.A, 2.B

Bouzov

3.A, 4.B

ZOO Lešná

3.B, 4.B

Macocha, Dům přírody

5.A, 5.B

Permonium, Oslavany u Brna

6.A, 6.B

Chrást u Chrudimi

7.A, 7.B

Permonium, Oslavany u Brna

8.A, 8. B

Olomouc

9.A

Dukovany

9.B

Vranovská přehrada
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Umístění žáků v soutěžích (1. – 10. místo)
Naukové soutěže
1. místo ve školním kole dějepisné olympiády¨
1. místo ve školním kole zeměpisné olympiády
2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
2. místo ve školním kole zeměpisné olympiády
2. místo v okresním kole matematické olympiády
3. místo v oblastní soutěži Angliáda
4. místo v oblastní soutěži Angliáda
4. - 5. Místo v oblastní soutěži Miniolympiáda z přírodovědy
5. místo v okresním kole matematické olympiády
5. místo v oblastní soutěži Angliáda
5. místo v okresním kole Pythagoriády
5.- 6. místo v okresním kole dějepisné olympiády
6. místo v okresním kole Pythagoriády
6. místo v oblastní soutěži Angliáda
7. místo v okresním kole matematické olympiády (2x)
7. místo v okresním kole Pythagoriády
7. místo v oblastní soutěži Angliáda
8. místo v okresním kole zeměpisné olympiády
10. místo v okresním kole
Pythagoriády
13. místo v krajském kole
zeměpisné olympiády

Sportovní soutěže
1. místo Pohár krále Jiřího, skok daleký, 3. ročník, dívky
1. místo Pohár krále Jiřího, skok daleký, 3. ročník, dívky
1. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti – 9. ročník, chlapci
1. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- 9. ročník, chlapci
1. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- 7. ročník, chlapci
1. místo v oblastní plavecké soutěži, 3. ročník, chlapci
1. místo v oblastní plavecké soutěži, 4. ročník, dívky
1. místo v oblastní plavecké soutěži, 5. ročník, dívky
1. místo v oblastní plavecké soutěži – štafeta, 3. - 5. ročník, dívky a chlapci
1. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů- chlapci, 8., 9. ročník
1. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 6 .- 7. ročník, chlapci
2. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 6 .- 7. ročník, chlapci
2. místo v oblastní plavecké soutěži, 4. ročník, dívky
2. místo v oblastní plavecké soutěži, 4. ročník, chlapci
2. místo v oblastní plavecké soutěži, 3. ročník, chlapci
2. místo v oblastní plavecké soutěži, 3. ročník, dívky
2. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 100m volným způsoben, 9. ročník,
chlapci
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2. místo Pohár krále Jiřího, běh na 600m, 3. ročník, chlapci
2. místo Pohár rozhlasu, vrh koulí, 9. ročník, chlapci
2. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti – 7. ročník, chlapci
2. místo v oblastní plavecké soutěži, 5. ročník, dívky
3. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 4. ročník, dívky
2. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 3. - 5. ročník, dívky
3. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů, 6. - 7. ročník, dívky
3. místo v oblastní plavecké soutěži, 4. ročník, chlapci
3. místo v oblastní plavecké soutěži, 4. ročník, dívky
3. místo v oblastní plavecké soutěži, 3. ročník, chlapci
3. místo Pohár krále Jiřího, skok daleký, 5. ročník, chlapci
3. místo v okresním přeboru v košíkové
3. místo v okresním přeboru ve florbalu
3. místo v oblastní plavecké soutěži, 5. ročník, dívky
4. místo Pohár krále Jiřího, družstvo starších žáků, 4., 5. ročník
4. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti- 7. ročník, dívky
5. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti- chlapci,7. Ročník
5. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 100m volným způsoben,
dívky,6.ročník
5. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 100m volným způsoben,
chlapci,6.ročník
5. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 100m volným způsoben,
chlapci,9.ročník
5. místo – Plavecké závody o pohár starosty (Praha) – štafeta, 4-9.ročník
5. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti- 6. ročník, dívky
7. místo Pohár krále Jiřího, běh na 400m, 3. ročník, dívky
7. místo Pohár krále Jiřího, běh na 600m, 4. ročník, dívky
7. místo Pohár krále Jiřího, družstvo mladších žákyň, 3. ročník
8. místo Pohár krále Jiřího, běh na 50m, 3. ročník, dívky
8. místo Pohár krále Jiřího, běh na 50m, 5. ročník, chlapci

Olympijská výprava XIX .ODM 1. ročníků (1. – 10. místo)
1. místo: Adam Ondroušek – běh na 50 m
5. místo: Daniel Ochrana – běh na 50 m
6. místo: Karolína Hégrová – běh na 50 m
1. místo: Adam Ondroušek – běh na 400 m
9. místo: Kamila Richtrová – běh na 400 m
10. místo: Marek Bačovský – běh na 400 m
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1. místo: Adam Ondroušek – skok z místa
7. místo: Marek Bačovský - skok z místa
8. místo: Karolína Hégrová - skok z místa
5. místo: Marek Bačovský – hod kriketovým míčkem
5. místo: Barbora Němcová - hod kriketovým míčkem
1. místo: Adam Ondroušek - atletický čtyřboj
8. místo: Daniel Ochrana - atletický čtyřboj
8. místo: Marek Bačovský - atletický čtyřboj
8. místo: Barbora Němcová – atletický čtyřboj
9. místo: Karolína Hégrová - atletický čtyřboj

Výtvarné a jiné soutěže
1. místo v oblastní soutěži Dřevo, materiál budoucnosti, chlapci, 9. r
1. místo v oblastní soutěži vytvoř si svůj komiks
2. místo v oblastní soutěži vytvoř si svůj komiks
3. místo v oblastní soutěži vytvoř si svůj komiks
1. místo v okresní výtvarné soutěži Mé toulky přírodou
1. místo v doprovodné výtvarné soutěži k ODM
2. místo v doprovodné výtvarné soutěži k ODM
3. místo v doprovodné výtvarné soutěži k ODM, 3x
6. místo v okresní výtvarné soutěži Mé toulky přírodou
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
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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, třídíme především papír a plasty
 opět jsme se zapojili pod vedením SRPŠ do sběrové soutěže
 od října roku 2016 do května 2017 žáci 9. ročníku Vp SPPř pracovali na projektu Globe,
který se zabývá problematikou meteorologie
 v rámci výuky jednotlivé třídy využívaly příhodného umístění školy (les, zahrada, skleník,
hřiště, naučná stezka), zapojili jsme se do celorepublikové akce Strom roku
 se žáky 9. roč. jsme 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 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 „Živelné pohromy“ a „Globální problémy Země.“
 žáci především 1. stupně se opět zapojili do programu Zdravé zuby. Téma Normální je
nekouřit je zapracováno do předmětů v 1. až 5. ročníku.
 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 zúčastnily 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:
- exkurze Dalešice, Dukovany (8. A 9. ročník)
- beseda Kanada, USA (7. ročník)
- podpora akce Ukliďme Česko
- program Tonda obal na cestách
Recyklohraní
V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a
ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i
nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech
programu vypovídá certifikát environmentálního vyučování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém
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Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci
skleníkových plynů CO2 . Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s žáky dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 31,00 kg drobných elektrospotřebičů. Tím
jsme uspořili 0,75 MWh elektřiny, 53,41 litrů ropy, 2,87 m3 vody a 0,01 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,14 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 0,60 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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 12 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 a PPP Blansko
- individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice– stupně podpory, účast na
schůzkách pro výchovné poradce a schůzkách zaměřených na inkluzi
- vyšetření žáků v PPP – zprávy, zařazení žáků do předmětu speciální pedagogické
péče, pedagogické intervence (podpora přípravy na vyučování), jednání s rodiči
Spolupráce se SPC a SVP Brno
- konzultace pracovnicemi SPC s ředitelkou školy, třídními učitelkami, asistentkami
pedagoga a s výchovnou poradkyní, které se týkaly autistických žáků školy
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-

jeden žák 2. stupně byl v ambulantní péči SVP v Brně.

Spolupráce s Policií ČR a OSPOD
- posudky třídních učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR a OSPOD
- aktuální jednání zaměstnanců OSPOD a Policie ČR v prostorách školy
- účast Policie ČR a Městské policie Velké Opatovice na Dni prevence

Spolupráce školy se SRPŠ

Ve školním roce 2016/2017 děti navštěvovaly mnoho kroužků – Vařeníčko, Orientální tanec,
Basketbal, Keramiku, Jógu pro děti, Street dance, Lezení na umělé stěně, Plavání,
Gymnastiku.
Kroužky navštěvovalo přes 200 dětí. Dovybavili jsme kroužky Orientální tanec – taneční
kostýmy a hůlky, Lezení – přilby, Jóga – karimatky. Děti vystupovaly na mnoha kulturních
akcích a soutěžích.
V lednu jsme pořádali ples v prostorách Sokolovny. Letos bohužel nevystoupily děti
z kroužků, jelikož byly nemocné. Velký úspěch mělo vystoupení skupiny CitadelaMefisto z
Brna, děvčata předvedla Pooldance – tanec na tyči.
Plesu se zúčastnilo 117 návštěvníků. Výtěžek z plesu přispěl do rozpočtu SRPŠ.
Opět proběhla soutěž ve sběru druhotných surovin ve spolupráci s panem Leošem
Zemánkem.
Letos byl obrovský nárůst sběračů. Děti nasbíraly suroviny za 22 600 Kč, polovinu peněz
dostaly třídy jako odměnu.
4.6. pořádalo SRPŠ spolu s RC Motýlek, SDH , ZŠ, TeaTrum a za spolupráce města Velké
Opatovice Dětský den. Jako každý rok se konal v prostorách parku u letního kina, pohádku
hráli naši ochotníci ve stálém kině. Shlédli jsme velice vydařenou Krkonošskou pohádku,
v tomto duchu byly i soutěže pro děti. Soutěžilo 215 dětí, celkem přišlo cca 400 návštěvníků.
Pro školní rok 2016/2017 byl schválen roční příspěvek ve výši 200 Kč. Tyto peníze jsme
použili na školní i mimoškolní aktivity dětí - dopravné žáků na závody, vybavení kroužků,
nákup knih do školní knihovny, nákup pomůcek do školní družiny, pořádání Dětského dne,
odměny na soutěže, odměny na Olympiádu 1. tříd, příspěvek na program Předškoláček,
Program prevence šikany, užívání drog…, aj.

Spolupráce s mateřskými školami
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V rámci spolupráce se konaly tyto akce:
září- říjen
- návštěva učitelů mateřských škol v základní škole
- kroužek Logik
- společný sběr plastových víček
- návštěva dětí 1.MŠ ve venkovním areálu školy
listopad-prosinec
- účast na vánočních besídkách v 1. MŠ a 2. MŠ
- návštěva dětí 1.MŠ v tělocvičně školy
- návštěva žáků ZŠ v 1. MŠ
- kroužek Logik
- společné představení – divadelní pohádka Gulliverovy cesty
leden - únor
- Hravá matematika v ZŠ
- kroužek Logik
- návštěvě předškoláků v prvních třídách a ŠD
- plavání
- kroužek Logik
březen- duben
- kroužek Logik
- návštěva žáků 1. třídy v MŠ
květen-červen
- setkání dětí z MŠ na Svátku slabikáře
- kroužek Logik
- sportovní dopoledne dětí z MŠ a dětí ze ZŠ
- Loutkohraní – společné představení
Účast žáků a pedagogů na životě v obci
První zvonění
Pro děti z Velkých Opatovic zazvonil zvoneček v základní škole 1. září 2016. 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 2016. Třídní učitelky dětem předaly
pamětní listy.
Ve školním roce 2016-2017 měla naše škola dvě první třídy. Ve třídách vyučovala paní
učitelka
Mgr. Jarmila Havlíčková a pan učitel Jiří Luňáček.

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 čekal interaktivní
pohádkový program s kočičími kluky: Kočičákem, Courkem a Mourkem. Na jednotlivých
setkáních děti plnily úkoly z jemné motoriky, grafomotoriky, počítaly předměty, řešily logické
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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
Adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku
Adaptační dopoledne proběhlo ve třídách a v parku. Akci zajišťovali třídní učitelé. Dopoledne
proběhlo v dobré náladě a s řadou her k rozvoji komunikace, spolupráce a poznání se mezi
dětmi. Nechybělo ani cvičení, odpočinek a samozřejmě písnička.

Zápis do 1. ročníku
4. dubna 2017 se konal zápis do 1. tříd na Základní škole ve Velkých Opatovicích. K zápisu
přišlo 51 dětí. Zápisem je provázeli žáci z 3. B Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko. Děti
pomáhaly Jonatánovi vybírat věci, které potřebují do školy, koupaly se v moři s velkými
vlnami, které Machovi a Šebestové malovaly. Hledaly, co je na obrázku nahoře, dole, vlevo,
vpravo. Pomáhaly Machovi zavazovat nové botičky, stavěly z kostek dům, radily Machovi a
Šebestové, co patří do jara a léta. Hledaly, co do řady obrázků nepatří, počítaly zmizelé
kočičky, když je Jonatán nemohl najít, skládaly rozstříhaný obrázek, brousily si jazýček na
říkankách. Aby jim šla práce pěkně od ruky, zazpívaly si písničku, zahrály si na hudební
nástroje. Úkoly byly zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání, početní představy, logické
myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování a logopedii. Děti obdržely obrázkovou knížku s
věnováním a zápisníček se zábavnými úlohami a důležitými informacemi pro rodiče. Na
památku zápisu do 1. třídy dostaly pamětní list, papírový dáreček a propagační balíček
s legem.
.

.
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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

.

Florbal cup
17. ročník oblíbeného turnaje žáků ZŠ Velké Opatovice začal v sobotu 21. listopadu 2016.
Přihlásilo se 12 družstev (6 v kategorii mladších a 6 v kategorii starších žáků) a 81 hráčů (z
toho 9 dívek). Hrálo se o sobotách každý tým s každým, což znamenalo úctyhodných 39
zápasů. Letošní turnaj měl vysokou návštěvnost z řad rodičů i bývalých žáků. Zájemci rovněž
mohli sledovat rozpisy zápasů, výsledky, tabulky i fotografie z jednotlivých kol turnaje na
webových stránkách školy.
Finálové dopoledne proběhlo v sobotu 28. ledna 2017. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen
Adam Čižmář, hráčkou Emma Rikanová, střelcem Roman Kubát a brankářem Matěj Feder.
Mezi mladšími se stal nejlepším hráčem Filip Lysoněk, střelcem Patrik Reibl, brankářem
Tomáš Zemánek a talentem roku Vojtěch Živný. Vítězným týmem Florbal Cupu se stali
Poulíčáci (9. ročník), kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo Žijeme hrou (5. A). Součástí
finálového programu byla též soutěž pro obecenstvo v samostatných nájezdech a exhibiční
utkání výběru žáků FC Junioři proti výběru dospělých FC Senioři. Po mnoha letech se
podařilo zvítězit týmu FC Junioři.
Všechny týmy i 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
Jubilejní 10. ročník oblíbeného turnaje žáků ZŠ Velké Opatovice Fotbalový pohár začal již
v pondělí 20. března 2017 v tělocvičně ZŠ. Letos se přihlásilo rekordních 14 družstev, což je
92 žáků (z toho 10 dívek). Po čtyřech kolech základní části turnaje se odehrály 15. května
finálové zápasy.
Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo Slavoj Vyšehrad, kategorii
mladších žáků družstvo Žijeme hrou. Na turnaji bylo odehráno 47 zápasů a vstřeleno 246
branek.
Fotbalový pohár sponzorovali Městský úřad, SRPŠ, P-D Refractories a Jídelna - učňák.
Bohaté ceny obdržela všechna družstva i nejlepší jednotlivci. Navíc letos poprvé si odnesly
putovní poháry všechny týmy na prvních třech místech.

XIX. olympiáda žáků 1. ročníků
V pořadí již XIX. ODM 1. ročníků se ve Velkých Opatovicích uskutečnila 24. 5. 2017.
ODM 1. ročníků se zúčastnilo 254 mladých sportovců z 27 základních škol Blanenska,
Svitavska, Prostějovska. Všichni závodníci podávali skvělé výkony. Tradičně jsme ve Velkých
Opatovicích přivítali prvňáčky ze ZŠ Praha 4 - Podolí, Nedvědovo náměstí. 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 Velké Opatovice na 2. místě ZŠ
Blansko - Salmova, na 3. místě ZŠ Žďárná.
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.
Výsledky olympijské výpravy Velké Opatovice:
1. místo: Adam Ondroušek – běh na 50 m
5. místo: Daniel Ochrana – běh na 50 m
11. místo: Marek Bačovský – běh na 50 m
6. místo: Karolína Hégrová – běh na 50 m
13. místo: Kamila Jandová – běh na 50 m
19. místo: Kamila Richtrová - běh na 50 m
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1. místo: Adam Ondroušek – běh na 400 m
10. místo: Marek Bačovský – běh na 400 m
9. místo: Kamila Richtrová – běh na 400 m
17. místo: Barbora Němcová - běh na 400 m
1. místo: Adam Ondroušek – skok z místa
7. místo: Marek Bačovský - skok z místa
20. místo: Oliver Štindl - skok z místa
8. místo: Karolína Hégrová - skok z místa
5. místo: Marek Bačovský – hod kriketovým míčkem
5. místo: Barbora Němcová - hod kriketovým míčkem
1. místo: Adam Ondroušek - atletický čtyřboj
8. místo: Daniel Ochrana - atletický čtyřboj
8. místo: Marek Bačovský - atletický čtyřboj
8. místo: Barbora Němcová – atletický čtyřboj
9. místo: Karolína Hégrová - atletický čtyřboj
Výsledky výtvarné soutěže:
1. místo: Bára Němcová
2. místo: Kamila Richtrová
3. místo: Daniela Renčiuková
3. místo: Eva Trčková
3. místo: Natálie Jandová
Listování
Městská knihovna ve spolupráci s naší školou uspořádala pro žáky scénické čtení. Četlo se z
knihy Flou a Líla spisovatelky P. Dvořákové pro žáky 1. – 5. roč.
Spolupráce s městskou knihovnou
Žáci 1. – 5. roč. navštívili besedy s paní knihovnicí – Kočkopes Kvído a jeho kamarádi, knihy
Daniely Krolupperové, Miloše Kratochvíla a proběhla beseda Adolfem Dudkem

Odpoledne s pohádkou
V rámci akce setkávání s Andersenem proběhlo odpolední setkání žáků 2. ročníku
s pohádkou. Děti čekaly hry a kvízy inspirované letošními symboly H. Ch. Andersena –
oblíbenými postavičkami ze Čtyřlístku.

Webové stránky školy – www.zsvelkeopatovice.cz
Základní škola Velké Opatovice se již pravidelně prezentuje www stránkami. Naší snahou je
zajistit dostupnost informací pro žáky, zákonné zástupce, zaměstnance i širokou veřejnost.
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Vedle www stránek má škola také facebookový profil. Nejčetněji navštěvované stránky a
příspěvky jsou fotogalerie, rozvrh hodin a suplování, informace o projektech, výsledky ODM
a jídelníček.

F/Zapojení školy do mezinárodních a celorepublikových projektů

Projekt inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu (ukončen 30. 6. 2012)
Ve školním roce 2016/2017 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.
Popis udržitelnosti (celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd. vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte):
U všech 14 klíčových aktivit projektu byla zachována udržitelnost:
V rámci KA 01 DVPP pokračovalo vzdělávání pedagogů dle cílů nastavených v projektu:
- 4 pedagogové akreditovaného školení Dobré nápady pro použití ICT na 1. stupni ZŠ.
- 1 paní učitelka absolvovala školení Počítač ve škole, kde se seznámila s novinkami
v oblasti IT a jejich využíváním ve výuce. Paní učitelka pracuje ve škole jako IT
koordinátor a ostatním pedagogům poskytuje metodickou podporu
- 2 paní učitelky absolvovaly školení Latinská Amerika se mění
- 4 pedagogové se zúčastnili webináře Jak učit Vlastivědu a přírodovědu tak, aby žáky
bavila
- 5 pedagogů absolvovalo webinář Jak chytře používat známky
Výstupem této KA za sledované období je celkem 6 osvědčení s akreditací MŠMT
o absolvování školení, 1 potvrzení o absolvování školení zaměřeného na využití ICT ve
výuce a 9 osvědčení o absolvování webináře.
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.) KA12
(energetický průmysl a obnovitelné a neobnovitelné zdroje využili prezentace k JE Dukovany
a VE Dalešice) a KA13 (miniprojekty v zeměpisu, 9. roč.) byly využívány ve výuce ve šk.r.
2016/2017.
Vzdělávací materiály obsahují kromě shrnutí učiva také velké množství obrazového
materiálů, informací a úkolů, které lze ve výuce použít. Součástí některých materiálů jsou
také prezentace v Power Pointu. Výuka se tak stala zajímavá, názorná, motivující. Výhodou
vzdělávacích materiálů je možnost aktualizace či doplnění.
V prvouce ve 3. roč. (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
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mapami a obrazy, demonstračními obrázky, encyklopediemi, školními atlasy, výukovými
filmy, publikacemi a dalšími pomůckami. Většina dalších tříd byla nově vybavena
interaktivními sestavami. V případě potřeby využíváme na některé hodiny na 1. stupni také
tyto učebny. Členové realizačního týmu využívají pro svoji přípravu na výuku služebními
notebooky. Dva z notebooků přestaly pracovat a nebylo možné je opravit. Pro příslušné
pedagogy byly zakoupeny 2 repasované notebooky. Ostatní pomůcky i zařízení zakoupená
v době realizace projektu jsou funkční, jsou využívány ke svému účelu, jsou označeny
(evidenční číslo, logolink) a jsou vedeny v evidenci majetku školy. Zakoupená zařízení jsou
pojištěna.
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).
Materiály pro domácí přípravu žáků jsou volně přístupné na odkaze:
http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/, žáci je využívají pro běžnou přípravu na výuku,
k opakování a procvičování učiva. Velmi důležité jsou pro žáky v případě absence.
Interaktivní testy jsou přístupné přes individuální přístupové údaje žáků na odkaze:
http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz:8000/. K interaktivním testům existují rovněž univerzální
přístupové údaje - jméno: student, heslo: student. V tomto případě si libovolný test může
vyzkoušet každý. Zpráva a PrtScr příslušné sekce školního webu je součástí Všechny
vzdělávací materiály (KA02-KA10, KA12 a KA14) jsou uloženy v notebooku v projektové
učebně, jsou k dispozici na školním intranetu, dále jsou archivovány na CD a flash-disku. Na
vyžádání poskytne škola vzdělávací materiály zájemcům.
Na začátku školního roku se v 7. ročníku v hodinách zeměpisu na naší škole věnujeme
světadílu Amerika, proto jsme velmi uvítali nabízenou besedu od tatínka jedné žákyně ze
7.B, který navštívil část Kanady a Aljašku. Beseda se uskutečnila 22. 9. 2016 v hodině
zeměpisu pro třídy 7. A a 7. B.
Beseda byla velmi zajímavá a napínavá především proto, že členové výpravy – expedice
pokořili i nejvyšší horu v severní Americe Mt.Mc Kinley (Denali), navštívili město Calgary a na
několik dní se také stali obyvateli Aljašky, o které pan Rozmánek hovořil ve druhé části
besedy. Pan Rozmánek doplnil svoje zážitky prezentací s velkým množstvím fotografií.
Chvílemi vhodnými dotazy vyzýval žáky, aby jeho prezentaci doplnili. Žákům se beseda velmi
líbila a v následujících hodinách jsme nově získané informace také uplatnili ve výuce.
Ve výuce zeměpisu v 8. roč. jsme v rámci témat energetický průmysl a obnovitelné a
neobnovitelné zdroje využili prezentace k JE Dukovany a VE Dalešice. Přehled žáků je
součástí
Pro 8. a 9. ročník jsme 18. června 2017 uspořádali exkurzi na přečerpávací elektrárnu
Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany.
Program byl velmi náročný, proto před samotnou exkurzí měli žáci rozchod v Náměšti nad
Oslavou, aby načerpali sílu na celé odpoledne a „doplnili zásoby“.
Nejdříve jsme si prošli část břehu vodního díla Dalešice, ukázali jsme si nejvyšší sypanou
hráz v České republice, byl nám promítnut dokument o přehradě. Závěr byl asi pro žáky
nejzajímavější, neboť jsme navštívili část podzemí elektrárny. Žáci žasli nad velkou
strojovnou a obrovským potrubím, kterým je vedena voda k turbínám.
Následovala interaktivní exkurze v jaderné elektrárně Dukovany, která se žákům také velmi
líbila. Součástí návštěvy elektrárny byla videoprojekce z historie stavby elektrárny, jejích
parametrů a hlavně princip fungování celého zařízení. Žáci si se zájmem prohlédli vnitřní
prostory, model jaderného reaktoru, seznámili se s celým provozem jaderné elektrárny. Mohli
se stát „palivem jaderné elektrárny“ (model 1:1), mohli sledovat v mlžné komoře druhy záření
a dozvěděli se informace o uskladnění jaderného odpadu.
Žáci 9. roč. absolvovali v rámci výuky zeměpisu miniprojekty na témata: Globální problémy
lidstva, Plánujeme zahraniční dovolenou a Ohniska světového napětí. Vycházeli ze svých
dosavadních znalostí, byli vedeni k vyhledávání nových informací a jejich zpracování. Svoji
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práci prezentovali před ostatními. Součástí miniprojektů bylo vzájemné hodnocení žáků a
sebehodnocení.

Projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci (1. 2. 2017 – 31. 1 2019)
Projekt je zaměřen na následující oblasti
 na personální podporu speciálním pedagogem
 na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů zaměřených na čtenářskou a
matematickou gramotnost, cizí jazyky, inkluzi a vzájemnou spolupráci pedagogů školy
 na podporu extrakurikulárních aktivit formou doučování a čtenářských klubů
 na spolupráci s rodiči žáků
Ve školním roce 2016/17 bylo realizováno vzdělávání pedagogů, tři čtenářské dílny,
doučování žáků a tandemová výuka v matematice.

Zapojení školy do dalších projektů
Projekt Veselé zoubky
Dm preventivní program „Veselé zoubky“ je určen 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 2016 – 2017 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.
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Projekt Školní mléko
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.

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 2016/2017 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 2016/2017 škola tento typ vzdělávání nerealizovala.

Část XIII.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci (v rámci výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP VVV):
Celková částka 1 048 177, - Kč (z ESF 890 950,45 Kč 85%, z rozpočtu ČR 157 226,55 Kč,
15%). CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004606

Část XIV.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
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Odborová organizace - v naší škole není.
Spolupráce se zřizovatelem
Se zřizovatelem, kterým je město Velké Opatovice, spolupracuje vedeníí 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 2016/17 z důvodů posílení komunikačních dovedností v anglickém jazyce
jsme nadále využívali výstupy projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků a uplatňujeme
metodu CLIL ve výtvarné výchově ve 4. a 5. ročníku. 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
realizujeme od 1. 9. 2011 projekt s názvem Efektivní učení – cesta k vědění. Dále jsme 1. 2.
2017 zahájili realizaci projektu OP VVV Cesta ke vzdělanosti a spolupráci, který jsme
zaměřili na následující oblasti: personální podporu speciálním pedagogem, na osobnostně
sociální a profesní rozvoj pedagogů zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost,
cizí jazyky, inkluzi a vzájemnou spolupráci pedagogů školy; na podporu extrakurikulárních
aktivit formou doučování a čtenářských klubů; na spolupráci s rodiči žáků. Žáci se pravidelně
zúčastňovali soutěží na různých úrovních (regionální, oblastní, okresní, krajské). Obzvlášť
nás potěšil úspěch v okresním kole dějepisné a zeměpisné olympiády. Pro všestranný rozvoj
našich žáků 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 a smysluplně trávili volný
čas.
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Část XVI.
Příloha
Výroční zpráva za rok 2017 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. 2017
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. 2018

Mgr. Karin Petrželková
ředitelka ZŠ
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Pedagogická rada na svém zasedání dne 5. 10. 2017 projednala Výroční zprávu o činnosti
školy 2016/ 2017.

Mgr. Karin Petrželková
ředitelka ZŠ

Ve Velkých Opatovicích dne 5. 10. 2017
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Školská rada při ZŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace na svém zasedání
dne 11. 10. 2017 schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2016/2017.

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 11. 10. 2017
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