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Část  I. 

Základní údaje o škole 
 
Název školy, adresa:                     Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko 
                                                       Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice 

 
Zřizovatel školy:                           Město Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ  679 63 

 
Ředitel školy:                                Mgr. Karin Petrželková 

 
Škola byla zařazena do sítě dne 7. 3. 1996. Celková kapacita školy a jejích součástí  
je následující: 

 ZŠ      kapacita 720        IZO 102 007 802 
 školní družina  kapacita 125   IZO 118 100 246 
 školní klub   kapacita 500   IZO 150 008 961 
 školní jídelna  kapacita 600   IZO 103 255 761 
 

telefon:             516 498 913 (ředitelka)      516 498 912 (zástupkyně ředitelky)                  
                         516 498 911 (sekretariát)  
 
e-mail:              zsvop@zsvelkeopatovice.cz                           www.zsvelkeopatovice.cz 
 

Počty tříd a žáků   
 počet tříd počet ročníků počet žáků průměrný počet žáků na třídu 

1.stupeň 10 5 209 20,90 

2.stupeň 7 4 152 21,71 

celkem 17 9 361 21,24 

 
Celkový počet žáků v 1.  ročníku:                                                                                    54 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):                    
                                                                                                                                 15,55 
 
Rada školy (školská rada)   - byla ustanovena v  roce 2011 a nyní má 9 členů. 
9. října 2014 byla schválena Výroční zpráva 2014/2015.  
V listopadu  2014 skončilo funkční období školské rady a proběhly nové volby. Složení 
školské rady Základní školy Velké Opatovice. okres Blansko: 

Volby zástupců zákonných zástupců žáků – 12. listopadu 2014  
               *   Olga Grygarová, Olga Bažantová, ing. Eva  Živná.  

Volby zástupců pedagogických pracovníků  – 25.listopadu 2014  

               * Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavla Müllerová, Mgr. Ivona Weigelová. 

Zvolení zástupci zastupitelů města  
               * Slavomír Kafka, Pavel Ševčík, Petr Prosser.  

Nová školská rada se sešla dne 18. března 2015. Předsedou školské rady byl zvolen  
Slavomír Kafka. Projednány a schváleny byly změny ve Školním řádu dle Metodického 
doporučení MŠMT č. j. 1981/2015 – 1, které se týkalo bezpečnosti dětí a Krizový plán při 
mimořádné události.  
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Další mimořádné zasedání se konalo dne 23. června 2015 a týkalo se problematiky prvních 
tříd a financování nadlimitní třídy.Pravidelné zasedání školské rady se konalo dne 31. srpna 
2015 a byly projednány změny ve Školním řádě a úpravy ŠVP 706/2007 – 700/2013, verze 
2015, které se týkají úpravy hodinové dotace předmětů AJ ve druhém ročníku a matematiky 
na druhém stupni v několika ročnících.  
 

Část  II. 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem  
ve školském rejstříku 

 
Základní vzdělávání probíhalo v 1.- 9. ročníku 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 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.)   

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 Sportovní výchova  
8. ročník:      Užité výtvarné činnosti a Aplikovaná informatika  
9. ročník:       Užité výtvarné činnosti a Sportovní výchova 
Žáci 9. ročníku navíc ještě navštěvovali jednohodinový volitelný předmět Cvičení 
z matematiky nebo Konverzace v anglickém jazyce. 
 
Zvolený vzd ělávací program a jeho č.j. 

název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací v ročníku 
Školní vzdělávací program Základní školy Velké 
Opatovice, okres Blansko 

ZŠVO 706/2007-
700/2013-verze 2014 

1. - 9.roč. 

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

děti  a žáci zaměstnanci školy  ostatní* 
921  ŠJ  - úplná  390 314 54 22 
922  ŠJ – vývařovna     
923  ŠJ – výdejna     
náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatel (firmy), 
… 
 
Počet pracovník ů školního stravování k 15. 10. 2013 
fyzické osoby   5* 
přepočtení na plně zaměstnané 4,4* 
* neuvádí se doplňková činnost 
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Školní družina, která je sou částí základní školy  
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 4 109 6 fyz./2,75 přepoč.  
 

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

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem 2 136/131 4 fyz. /0,43 přepoč. 

    

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

Část III.     

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
V průběhu školního roku pracovalo ve škole 30 pedagogických pracovníků (25 učitelů  
a učitelek a 5 vychovatelek školní družiny). Nezbytný chod školy zajišťovali rovněž provozní 
zaměstnanci – mzdová účetní, ekonomka, školník - údržbář, pracovnice školní jídelny a 
úseku úklidu. 
 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
Celkový počet pedagogických pracovníků(učitelé + vychovatelé) 
z toho jen učitelé (učitelky) 

30 /26,66 
25/23,54 

100% 

z toho odborně kvalifikovaných dle Z č.563/2004 Sb.(učit.+vychov.) 
z toho jen učitelé (učitelky) 

30/26,66 
25/23,54 

100% 

 
2. Počet absolvent ů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2014/15 pracovali ve 

škole :                                                                                                     2 
 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2014/15 nastoupili  
na školu:                                                                                                                     2 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2014/15 odešli ze   
      školy:                                                                                                                         1 
 

5. Počet pedagog ů s odbornou kvalifikací, kte ří dlouhodob ě zastupovali za  
    chyb ějícího pedagoga:                                                                                               1 
 

6. Nepedagogi čtí pracovníci  - po čet:                                                                        13 
 
Věkové složení pedagog ů  

Věk učitelé (vychovatelky) 
muži ženy 

do 35 let - 3 (-) 
35-50 let 1 13 (6) 
nad 50 let 3 5 (-) 
pracující důchodci nepobírající 
důchod 

- - 

pracující důchodci pobírající důchod - 1 (dlouhodobý zástup) 
celkem 4 21 (6) 
rodičovská dovolená - 1 
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Vedení školy 
Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková 

Zástupce ředitele Mgr. Marie Šimáčková 

Výchovný poradce Mgr. Libuše Mikulášková 

Školní metodik prevence Mgr. Markéta Illová 

Pověřená učitelka pro 1. stupeň Mgr. Jarmila Havlíčková 

Vedoucí asistentek pedagoga Mgr. Tereza Petráková 

Vedoucí vychovatelka Andrea Tlamková 

 
Třídní učitelé  

1.A Mgr. Petra Dostálová (Mgr. Zoja Kikalová) 

1.B Mgr. Tereza Petráková 

2.A Mgr. Jarmila Havlíčková 

2.B Mgr. Ivana Veselá 

3.A Mgr. Lenka Zemánková 

3.B Mgr. Ivona Weigelová 

4.A Jiří Luňáček 

4.B Vlastimil Slepánek 

5.A Mgr. Pavla Müllerová 

5.B Mgr. Pavel Kuda 

6.A Mgr. Jaroslava Schichová 

6.B Mgr. Veronika Beranová 

7.A Mgr. Zdena Seidlová 

7.B Mgr. Romana Krejčířová 

8.A Mgr. Markéta Illová 

9.A Mgr. Libuše Mikulášková 

9.B Mgr. Pavlína Rotalová 

 
 
Ostatní pedagogi čtí pracovníci - u čitelé 
Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Zuzana Sekaninová, Mgr. David Ševčík, Mgr. Zuzana 
Kouřilová, Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Jana Šafářová 
 
Pracovníci školní družiny a školního klubu 
Vedoucí vychovatelka - Andrea Tlamková 
Vychovatelky – Markéta Jelínková, Vendula Marvanová, Ing. Zita Rozmánková, Mgr. Jana 
Šafářová, Lucie Novotná 
 
Asistentky pedagoga 
Markéta Jelínková, Vendula Marvanová, Lucie Novotná 
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Metodické orgány  
Metodické sdružení 1. stupně  
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – Mgr. Veronika Beranová, Mgr. Petra 
Dostálová, Markéta Jelínková, Mgr. Zoja Kikalová, Mgr. Hana Kolářová, Mgr. Petra 
Koudelková, Mgr. Pavel Kuda, Jiří Luňáček, Vendula Marvanová, Lucie Novotná, Mgr. 
Tereza Petráková, Vlastimil Slepánek, Jana Šafářová, Andrea Tlamková, Mgr. Ivana Veselá, 
Mgr. Ivona Weigelová, Mgr. Lenka Zemánková 
 
Předmětové komise 
Člověk a společnost předseda -  Mgr. Markéta Illová 
 členové -  Mgr. Zuzana Kouřilová 
  

Člověk a zdraví předseda – Mgr. David Ševčík 
 členové -  Mgr. Libuše Mikulášková 
                  Mgr. Jaroslava Schichová 
  

Informatika předseda – Mgr. Zuzana Sekaninová 
 členové - Mgr. Markéta Illová 
  

Český jazyk a literatura předseda - Mgr. Zuzana Kouřilová 
 členové -  Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavlína Rotalová                 
  

Člověk a svět práce předseda – Ing. Jana Lišková ( do 30.9. 2014), Mgr. Hana 
Kolářová (od 1.10. 2015) 

 členové -  Mgr. Markéta Illová,  Mgr. Romana Krejčířová, Mgr. 
Libuše Mikulášková, Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. David Ševčík 

  

Matematika a její aplikace předseda – Mgr. Pavla Müllerová 
 členové -  Mgr. Karin Petrželková, Mgr. Zuzana Sekaninová, 

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 – Jiří Luňáček, Mgr. Romana Krejčířová,  

                 Mgr. Jaroslava Schichová 
  

Člověk a příroda předseda - Mgr. Romana Krejčířová 
 členové -  Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Zdena Seidlová,                

                 Mgr. Marie Šimáčková 
 
Provozní úsek 
Školní kuchyň vedoucí školního stravování – Jaroslava Kutějová 
 vedoucí kuchařka – Jana Hrdličková 
 kuchařky – Evženie Dokoupilová, Ludmila Hauptová, Ludmila 

Smolková, Marie Zvéšková  
 

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

Kancelář školy Marta Kočárová, Věra Petrová 
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Část IV.    
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 
Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2014/2014 56 žáků, výuka probíhala ve dvou 
třídách.  
K zápisu, který se konal 15.1. 2015 se dostavilo 68 předškoláčků, z toho sedmi dětem byl 
udělen odklad školní docházky již v minulém školním roce.  Dva předškoláci podali žádost 
k přijetí  jiném termínu.  Ve školním roce 2014/15 byl 13 dětem na základě žádosti jejich 
zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 
  
 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žák ů   
ročník počet 

žáků 
prospělo  

s vyznamenáním 
prospělo        
bez (*) 

neprospělo 
bez (*) 

opakují 

1. 54 51 3 - - 
2. 40 34 5 1 - 
3. 31 28 3 - - 
4. 38 24 14 - - 
5. 46 31 15 - - 

celkem za I. stupeň 209 168 40 1 - 
6. 43 19 24 - - 
7. 39 16 23 - - 
8. 29 10 19 - - 
9. 41 10 31 - - 

celkem za II. 
stupeň 

152 55 97 - - 

celkem za školu 361 223 137 1 - 
 
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2015 
 
2.Snížený stupe ň z chování  

stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 
2-hý stupeň - 0,0 % 
3-tí stupeň - 0,0 % 
 
3. Celkový po čet neomluvených hodin na škole za školní rok 2014/2 015:                                         
                                                                                                                                            0                    
    průměr na jednoho žáka:                                                                                                0                                            
 
4. Vzdělávání žák ů mimo řádně nadaných  
    (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):                                                               0          
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Údaje o p řijímacím řízení na st řední školu 
 
Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 
školní rok 2014/15 

Gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 
4 leté 

studium 
6 leté 

studium 
8 leté 

studium 
   

počty přijatých žáků 
 

11 0 1 23 7 0 

 
Počet absolventů ZŠ 

ročník počet žáků 
9. ročník 41 
nižší ročník 1 
celkem 42 
 

Hodnocení výsledk ů 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 problémové  žáky  
V letošním roce bylo v evidenci PPP Boskovice, školní psycholožky, klinického psychologa 
z Olomouce,  SPC a SVP Brno celkem 67 žáků (z toho na 1.stupni 38 žáků, na 2.stupni 29 
žáků). Žáci s vývojovou poruchou učení pokračovali v projektu Lepší start, kde pracovali pod 
vedením učitelů v dyskroužcích zaměřených na upevňování   
a procvičování učiva z matematiky, českého a anglického jazyka. V rámci tohoto projektu 
působil i logopedický kroužek, pozornost byla věnována také žákům ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Na škole bylo možné využít služeb školní psycholožky.  
7 žáků navštěvovalo hodiny speciálního pedagoga, 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.  
 

Individuální integrace 
typ zdravotního postižení ročník počet žáků 

vada řeči – vývojová dysfázie 3. 1 
autismus 1.a 5. 2 
vývojové poruchy učení 6. a 9. 2 
vývojové poruchy chování 1.,6. a 7. 3 
celkem  8 
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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 školního metodika prevence proběhly tyto aktivity: 
 
Září (srpen) 

• Zpracování MPP pro školní rok 2014/2015 
• Aktualizace - Program proti šikaně a Krizový plán I., II. 
• Dotazník k šikaně ve vybraných třídách 
• Seznámení pedagogického sboru s novým metodickým doporučením k IVýP 
• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy 
• Zavedení konzultačních hodin ŠMP 
• Adaptační program 
• Pokračování projektu Naše bezvadná třída 

 

Říjen 
• Vyhodnocení dotazníku  
• Vyhodnocení třídní soutěže k projektu Naše bezvadná třída 
• Konzultační hodiny ŠMP 

 

Listopad 
• Den proti drogám (11. listopadu) 
• Pracovní setkání ŠMP včetně školení Mgr. M. Veselé 
• Konzultační hodiny ŠMP 

 

Prosinec 
• Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP 
• Soutěž tříd o nejvtipnější scénku na vánoční besídku 
• Vyhodnocení a vyúčtování  projektu Naše bezvadná třída 
• školení pedagogického sboru – práce s problémovým žákem (Mgr. R. Pavlovský) 
• Konzultační hodiny ŠMP 

 

Leden 
• Kontrola zařazení programu Normální je nekouřit na 1. stupni 
• Konzultační hodiny ŠMP 
• Konzultace s VP a školní psycholožkou – hodnocení chování 1. pololetí 

 

Únor 
• Den bezpečnějšího internetu (10. února) 
• Den mateřského jazyka 
• Konzultace ŠMP 

 

Březen 
• Konzultace ŠMP 
• Doplnění ŠŘ a tvorba Krizového plánu pro mimořádné situace podle metodického 

doporučení MŠMT  
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Duben 
• Světový den zdraví (7. dubna) 
• Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP 
• Pracovní setkání ŠMP 
 

Květen  
• XII. ODM 1. ročníků 
• Konzultace ŠMP 

 

Červen 
• Hodnocení MPP 
• Evaluace Programu proti šikaně 

 

Průběžně: 
• Řešení případných výskytů rizikového chování 
• 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. 
V roce 2014 škola získala dotaci v dotační oblasti Preventivní programy realizované školami 
a školskými zařízeními v roce 2014 vyhlášené radou Jihomoravského kraje. Uspěla 
programem Naše bezvadná třída s výší dotace 46 000 Kč. Aktivity projektu byly zpracovány 
do samostatné zprávy (viz příloha). 
Škola realizovala v období září 2014 – únor 2015 projekt Lepší start, který se zaměřuje na 
podporu dětí s SVP, sociálně znevýhodněných, v rámci kterého začala na škole pracovat 
také školní psycholožka Mgr. Michaela Bosáková a od ledna 2015 Mgr. et Mgr. Šárka 
Hlaváčová. Obě navštěvovaly třídní kolektivy v rámci třídnických hodin, připravovaly program 
pro TU, poskytovaly konzultace a pracovaly se žáky.  
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: krádež, agresivita, nevhodné chování, špatné vztahy 
v kolektivu, šikana. U jednoho žáka byly nalezeny drogy.  
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. 
V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme se tentokrát věnovali aktivitám ve výuce. Naše 
škola získala v akci Safer Internet Day věcnou cenu. V rámci projektu společnosti PANT jsme 
získali putovní výstavu Berlínská zeď, kterou absolvovali žáci 6. – 9. ročníku. Plnil pracovní 
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listy a získali vědomosti o porušování lidských práv a o ceně lidské svobody. Také jsme 
absolvovali promítání filmu Nicolas Winton – Síla lidskosti s následnou besedou.  
Podle metodického pokynu MŠMT byl doplněn školní řád a vypracován nový Krizový plán 
v případě mimořádné události. 
 
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 Berlínská zeď a film Nicolas Winton – Síla lidskosti jako                   
                    doplněk k tématu lidských práv a svobod 
                   6. – 9. ročník – školní mléko 
 

Projekt Naše bezvadná třída (leden – prosinec 2014) byl určen k posílení vztahů v třídních 
kolektivech. ŠMP ve spolupráci s VP provedla monitoring tříd. Na podzim 2014 se 
uskutečnily soutěž o prezentaci tříd a o nejvtipnější scénku na besídku. Dále se pracovalo 
v rámci třídnických hodin se zakoupenými hrami a metodikami. Pro pedagogy se uskutečnil 
seminář na téma práce s problémovým žákem s Mgr. Romanem Pavlovským.  

 
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. 
 

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 2014-
2015 a www stránkách školy, kde byla pravidelně doplňována stávající sekce Prevence. 
S rodiči žáků, u kterých se objevily závažnější přestupky proti školnímu řádu, jsme jednali 
ve výchovných komisích a učinili závěry vůči žákům a ve vztahu k zákonným zástupcům 
žáků. S rodiči dále spolupracovala také školní psycholožka. 
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DVPP v oblasti rizikového chování 
školení pedagogického sboru – Práce s problémovým žákem – Mgr. Roman Pavlovský 
setkání školních metodiků prevence (listopad 2014, červen2015) – problematika práva 
v oblasti prevence, certifikované programy, změny na MŠMT, dotace, změny na JmKÚ 
Brno, Policie ČR, příklady dobré praxe, výměna zkušeností 
seminář Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve světle 
aktuálních změn trestního a soukromého práva – JUDr. Pavel Zelenka, předseda senátu 
Vrchního soudu v Praze 
školení Školní řád jako hlavní nástroj pravidel ve škole, Mgr. Marika Kropíková 
 

Připravované vzd ělávání pro pedagogy v oblasti sociáln ě patologických jev ů 
- schůzka školních metodiků prevence (PPP Blansko, Boskovice) 
- školení pedagogických pracovníků školy (šikana, klima třídy, drogy)  

 
 
A. Výskyt návykových látek, kriminality a dalších s ociáln ě patologických jev ů 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 řešeno ve spolupráci s OSPOD, 

Policií ČR 
ano ne 

1 x 11 X 0 0 0 X 0 
 
Tabulka č. 3 Projevy klasické šikany (omezování,násilí,fyzické a slovní napadání, 
kyberšikana) 
 

Věk řešeno ve spolupráci s Policií ČR 
ano ne 

- 0 0 
 
Tabulka č. 4 Jiné rizikové chování 

věk druh řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR 

ano ne 
1 x 14 krádež x 0 
1 x 12 agresivita vůči spolužákovi (jednorázová) 0 x 
1 x 11 podvodné jednání 0 x 
1x15, 2x14 nevhodné jednání ke spolužákům 0 x 
 
Tabulka č. 5 Záškoláctví 
věk počet neomluvených hodin řešeno ve spolupráci s Policií ČR řešeno s OSPOD* 

ano ne ano ne 
- 0 0 0 0 0 

 
*) Orgán sociálně právní ochrany dětí 
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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) 
� Naše bezvadná třída – 1. – 9. ročník 
� projekty v rámci výuky – drogy, osobní bezpečí, rizika internetu, finanční gramotnost 

 
 
C. Má škola vytvo řen vlastní „scéná ř – postup“ v rámci legislativních a metodických 
krok ů v případě výskytu závažného problému – jevu rizikového chová ní ve škole?                                  
                                                                                                                     ANO 
 
 

Vyhodnocení Programu proti šikan ě a krizových plán ů 
 
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 2013/2014 využíváme opět spolupráce se školní psycholožkou  
Mgr. Michaelou Bosákovou a Mgr. et Mgr. Šárkou Hlaváčovou a zavedené praxe třídnických 
hodin. V těchto hodinách mohli TU čerpat z aktivit, získaných na školeních, od školní 
psycholožky, která také navštěvovala pravidelně třídnické hodiny a od ŠMP.  
 Touto prací se třídami a konzultacemi byly rozpoznány drobné pokusy rizikového chování, 
které by mohly vyústit v šikanu. Tyto pokusy byly včas podchyceny a se třídami bylo 
pracováno. 
Na 1. stupni se projevovaly spíše drobné neshody v kolektivu, je potřeba pracovat 
v budoucnu zejména ve třídách se žáky se SVP.  
Na 2. stupni se projevovaly drobné neshody, které pramenily také ze špatného prospěchu 
některých žáků a také sociálního znevýhodnění. Žák 8. ročníku se dopustil krádeže. Řešeny 
byly i ve spolupráci s OSPOD a SVP.  
V šestém ročníku proběhl adaptační den V rámci projektu Naše bezvadná třída proběhly 
aktivity se třídami v sedmém ročníku, kde se objevilo chování s prvky xenofobie a nevhodné 
vztahy v kolektivu.  
Kolektivům se věnovala školní psycholožka, ŠMP, TU, ŘŠ a další učitelé. Tyto akce měly 
pozitivní vliv na kolektivy a byly uvítány. V této praxi budeme pokračovat 
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Poradenské služby v základní škole 
   
Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 

a)  počty 
 fyzický 

počet  
kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 kvalifikační studium VP 
ukončení specializačního  

studia pro výchovné poradce 
na PdF UP Olomouc 

VŠ, Bi-Ped 

školní metodik prevence 1 ukončení studia DPS 
Prevence sociálně 

patologických jevů na PdF 
MU Brno 

VŠ, ČJ-OV 

 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené 

vzdělání 
školní 
psycholog  

do 27.2.2015 úv.0,4 (Lepší 
start) 

do 30.6.2015 úv. 0,25 
(2 pracovnice) 

1.psycholog (do 
31.12.2014): Psychologie, 
Filozofická  fakulta MU 
Brno 
2.psychlog (od 6.1.2015): 
Psychologie, Filozofická  
fakulta MU Brno 

VŠ 
 

VŠ 

školní 
speciální 
pedagog 
(netřídní)* 

0,23 
 (2 

pedagogové) 

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

1 pedagog-učitelství pro školy a mládež 
vyžadující zvláštní péči 

VŠ, 1.st., 
spec.ped. 

VŠ, 
spec.ped. 

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 
 
b)  věková struktura 
 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 

důchodci 
výchovný poradce - 1 - 
školní metodik prevence - 1 - 
školní psycholog 1 1 - 
školní speciální pedagog 1 - - 
 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků 
Setkání školních metodiků prevence v PPP 
Seminář Právo ve škole 
Setkání výchovných poradců v PPP 
Školní řád jako hlavní nástroj ve škole 
Trestní odpovědnost mládeže 
Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním 
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Část VII. 
Údaje o dalším vzd ělávání  pedagogických pracovník ů včetně řídících pracovník ů 

školy 
Vzdělávání  vedoucích pracovník ů 

Aplikace pracovního práva ve školství 2 
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních – minimální standard 1 
Leadership 2 
Novela školského zákona 2 
Novela školského zákona pro školy a školská zařízení 2 
Novelizace Zákona o veřejných zakázkách 1 
Dotace EU pro školy: období 2014-2020 2 
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 1 
Pilotní ověřování přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou 2 
Regionální informační setkání na ČŠI 1 
Výkon práv a povinností zaměstnavatele 1 
Využití nového informačního systému ČŠI - Inspis 1 
Zákon o pedagogických pracovnících 1 
Závěrečná konference ke 2. GG JM kraje 1 

Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyk ů 
Angličtina na 1. stupni ZŠ * 6 
Angličtina od začátku – Jak začít? * 2 
Competitions and Games in English Lessons * 1 
Erasmus+, KA 1 mobilita pracovníků ZŠ, MŠ, SŠ * 1 
Hry jako výukový prvek v hodinách angličtiny A1-A2 podle SERR * 6 
Internetrecherche: wer findet was wo * 1 
Jolly Phonics-jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v AJ * 6 
Konference Oxford University Press - SHAPING LEARNING TOGETHER * 2 
Konference pro učitele AJ * 1 
Spiele und kreativer Unterricht im DaF * 1 
Storrytelling and drama * 2 
Výslovnost a fonologie v anglickém jazyce* 6 
Využití písní, filmů a videa při učení a opakování anglického jazyka * 6 
Pohádka nás naučí * 3 
Proč je důležitá správná anglická výslovnost? * 1 
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce – 1. část * 2 
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce – 2. část * 2 

Vzdělávání v oblasti ICT 
A1.2 školení koordinátorů ◘ 2 
A1.3 školení koordinátorů ◘ 2 
B1.1 – internet ◘ 16 
B1.2 - interaktivní tabule ve výuce ◘ 7 
B1.11 - pokročilá práce s MS Office ◘ 23 
B2 - pokročilá práce s Office 365 ◘ 23 
B2 - práce s tabletem a cloudové prostředí ◘ 24 
B3.1 - humanitmí předměty ◘ 4 
B3.2 – anglický jazyk ◘ 2 
B3.3 – český jazyk 3 
B3.4 – matematika ◘ 5 
B3.5 – zeměpis ◘ 5 
B3.6 – tělesná výchova ◘ 1 
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B3.7 – 1.stupeň ◘ 11 
B3.11 – grafika a digitální fotografie ◘ 2 
Práce s interaktivním SW 9 
Vzdělávání zam ěřené na práci se žáky se SVP, budování pozitivního k limatu ve 

škole 
Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ ☼ 2 
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 
(pro žáky se SVP) ☼ 2 
Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce ☼ 4 
Práce s diferencovanou třídou v 1.-3.roč. ☼  12 
Práce s diferencovanou třídou v matematice ☼ 2 
Práce s diferencovanou třídou ve fyzice ☼ 1 
Příprava třídnické hodiny I. 2 
Specifika komunikace s třídním kolektivem, zařazení dětí se SVP do výuky ☼ 9 
Uplatnění zdravotní tělesné výchovy v hodinách tělesné výchovy ☼ 1 
Využití malých a velkých míčů v tělesné výchově ☼ 1 
Může být hodnocení objektivní? Musí! (6 pedagogů - ♠) 25 
Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním 25 

Studium – dopln ění kvalifikace, rozší ření kvalifikace  

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1 
Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, Informační výchova se 
zaměřením na vzdělávání 1 
Speciální pedagogika 1 
  

Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace  
Co se skrývá v textu aneb čtenářská gramotnost 3 
Člověk a jeho svět – lidé a čas, Jak učit dějepisné učivo na 1. stupni ♠ 3 
Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování“ v matematice 2 
Islám a islámský fundamentalismus ♠ 2 
Otevřená hodina podle profesora Hejného 6 
Práce s chybou ve vyučování matematice 2 
Rozvoj matematické gramotnosti v praxi (podle prof. Hejného) 5 
Setkání s metodou Hejného 2 
Letní škola – Hejného metoda 5 

 
*Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace Nové trendy ve výuce cizích jazykůí, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.16/02.0099. 
☼ Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace projektu Lepší start, reg.č. 
CZ.1.07/1.2.17/02.0037.  
◘ Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace projektu Vzdělávání pracovníků škol a 
školských zařízení na využití ICT techniky ve výuce, reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0021 
♠ 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. 
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Část VIII . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provoz školní družiny 
Ve čtyřech odděleních školní družiny bylo od počátku školního roku k činnosti přihlášeno  
109 dětí.  
I. oddělení navštěvovali žáci 1. A a 4 žáci z vyšších ročníků. S dětmi pracovala p. vych. 
Markéta Jelínková. Bylo tu zapsáno 29 dětí – 16 chlapců a 13 dívek. Provoz začínal v úterý 
ve 13.00 hodin a ostatní dny ve 12.00 hodin a končil ve 14.30 hodin. V tomto oddělení 
probíhal také ranní provoz ŠD a to od 6.00 do 7.35 hodin. Při ranním provozu se střídaly p. 
vychovatelky J. Šafářová – pondělí a čtvrtek a A. Tlamková – úterý, středa a pátek. Od 14.30 
do 16.00 hodin byl v tomto oddělení i odpolední provoz, a to v pondělí a ve středu s p. vych. 
M. Jelínkovou, v úterý s p. vych. A. Tlamkovou, ve čtvrtek s p. vych. V. Marvanovou a v pátek 
s p. vych. Z. Rozmánkovou. 
Do II. oddělení chodili žáci 1.B a 8 žáků z vyšších ročníků. Bylo tu zapsáno 29 dětí (od II. 
čtvrtletí již 30 dětí) – 15 chlapců a 14 (později 15) dívek. S dětmi pracovala p. vych. Zita 
Rozmánková. Provoz začínal v úterý ve 13.00 hodin a ostatní dny ve 12.00 hodin a končil ve 
14.30 hodin.  Zbylé děti přecházely do I. oddělení, kde probíhal odpolední provoz. 
III. oddělení navštěvovalo 28 žáků 2. tříd a 1 žák 4. třídy (11 chlapců a 18 dívek). S dětmi 
pracovala p. vychovatelka Andrea Tlamková, která byla zároveň i vedoucí vychovatelkou. 
Provoz v tomto oddělení začínal v pondělí, středu a pátek ve 12.30 hodin a v úterý a čtvrtek  
v 11.35 hodin. V tomto oddělení probíhal také odpolední provoz pro děti III. a IV. oddělení  
a I. oddělení školního klubu, a to v době 14.30 – 15.00. V pondělí a ve středu s p. vych. V. 
Marvanovou a ve čtvrtek a pátek s p. vych. M. Jelínkovou. V úterý ve 14.30 a ostatní dny 
v 15.00 zbylé děti přecházely do I. oddělení, kde probíhala koncová družina. 
Do IV. oddělení chodili žáci 3. tříd. K pravidelné docházce zde bylo zapsáno 22 dětí (od II. 
čtvrtletí 21 dětí) – 13 (později 12) chlapců a 9 dívek, se kterými pracovala p. vych. Jana 
Šafářová a v pátek p. vych. Lucie Novotná. Provoz oddělení začínal v úterý ve 13.25, ostatní 
dny ve 12.30 a končil  ve 14.30 hodin. Zbylí žáci pak přecházeli do odpolední družiny ve III. 
oddělení.  
Školní družinu také navštěvovali žáci II. oddělení školního klubu, kteří tu čekali na zájmové 
útvary, náboženství či výuku v ZUŠ, a v pátek i žáci I. oddělení ŠK, kdy toto oddělení nebylo 
v provozu. Tyto děti byly zapisovány do Docházkového sešitu. 
Při ŠD pracovalo 12 zájmových útvarů: Angličtina pro začátečníky, Angličtina pro pokročilejší, 
2 Taneční kroužky, 3x Všeumílek, Sportovky, Keramika, Zahradník a 2x Florbal. 
Do zájmových útvarů ŠD bylo na začátku školního roku přihlášeno 175  dětí a na konci 162 
dětí. 
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Provoz školního klubu 
Ve dvou odděleních školního klubu bylo k činnosti přihlášeno 136 dětí (na konci roku  
131 dětí).  
I. oddělení (oddělení pro každodenní provoz) vedla p. vychovatelka Vendula Marvanová.  
Do tohoto oddělení byli zapsáni žáci 4. a 5. tříd – 30 dětí (10 chlapců a 20 dívek), během 
roku se počet změnil na 26 dětí (8 chlapců a 18 dívek). Provoz oddělení probíhal v klubovně 
ŠK a ve čtvrtek v době 12.30 – 13.25 hod. v učebně PC. Začínal ve středu  ve 13.25 hodin, 
ostatní dny ve 12.30 a končil ve 14.30 hodin. Zbylí žáci přecházeli do odpolední družiny. 
II. oddělení (pro pravidelný krátkodobý provoz - volné hodiny ve výuce) bylo v provozu dle 
rozvrhu 8. a 9. ročníku trávením volných hodin žáků v klubovně ŠK. Do tohoto oddělení 
školního klubu bylo přihlášeno 106 (na konci roku 105) dětí - v tomto počtu byly zahrnuty  
i děti, které navštěvovaly pouze zájmový útvar ŠK nebo ŠD. Provoz zajišťovaly vychovatelky 
Andrea Tlamková a Lucie Novotná. 
Při ŠK pracovaly 2 zájmové útvary a to Florbal a Počítače a tvorba školního časopisu.  
Do zájmových kroužků ŠK bylo přihlášeno 27 dětí a na konci roku 30 dětí. 
ŠD i ŠK pracovaly podle Školních vzdělávacích programů ŠD a ŠK. 
 
Úvazky vychovatelek: 
 Andrea Tlamková – 1,0 (ŠD 0,88; ŠK 0,12) 
 Jana Šafářová – 0,56 (ŠD 0,56) 
 Markéta Jelínková – 0,59 (ŠD 0,55; ŠK 0,04) 
 Ing. Zita Románková – 0,58 (ŠD 0,58) 
 Vendula Marvanová – 0,35 (ŠD 0,11; ŠK 0,24) 
 Lucie Novotná – 0,1 (ŠD 0,07; ŠK 0,03) 
 
Aktivity v ŠD a ŠK:  
„Seznamovací“ ZÁŘÍ   
Zápis dětí do ŠD a zájmových útvarů 
Taneční kroužek na nácviku vystoupení v ÚSP Paprsek 
Vytváření kamarádských vztahů s „nováčky“ – akce ŠD 
Vystoupení tanečního kroužku na Dnu otevřených dveří ÚSP v Šebetově – 14.9.2014 
Seznamovací párty – celodružinová akce a I. oddělení ŠK 
Poznávání prostředí školy a jejího okolí 
Podzimní týden – výstava na téma podzim, pracovní, výtvarná a literární činnost 
Anketa – Nejchutnější plody podzimu – akce I.ŠK 
 

„Vybarvený“ ŘÍJEN    
Týden knihoven – anketa a prezentace nejoblíbenějších knih 
„Celé Česko čte dětem“ – zapojení do celostátní výtvarné soutěže 
Barevný týden – každý den v jiné barvě 
České „Dušičky“ (2.11.) X Halloween (31. 10.) – co o nich víme, v čem jsou si podobné a co 
mají naopak rozdílné 
provoz o podzimních prázdninách není  
 

„Posmutnělý“ LISTOPAD  
List – kreativní soutěž 
11. 11. svátek sv. Martina – hledání a čtení svatomartinských pranostik, seznámení 
s legendou o sv. Martinovi 
12.11. – ŘV – konzultační den – ŠD je v provozu - 25 dětí 
„Člověče, nezlob se !“ – celodružinová a celoklubová soutěž 
22.11. – Florbal cup – sobotní akce 
Předvánoční turnaj ve stolním tenise se zájemci ze školního klubu v Paprsku 
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Adventní kalendář 
Výroba ozdob na vánoční strom města 
29.11. – vystoupení tanečních kroužků ŠD na vánočních trzích v MKC – sobotní akce 
 

„Sváteční“  PROSINEC 
Příprava na vánoční besídku a jarmark ŠD a ŠK 
Turnaj ve stolním fotbalu – akce II. oddělení ŠK 
5.12. – Mikulášská družina ŠK ve třídách I. stupně a ve školní družině 
        Čertovské dovádění v družině 
        vystoupení tanečních kroužků na Setkání s Mikulášem před hasičskou zbrojnicí 
6.12. - Florbal cup – sobotní akce 
10.12. – vystoupení tanečních kroužků ŠD na plese Paprsku 
Prezentace ŠD a ŠK na Dnu otevřených dveří 
16.12. – Vánoční besídka ŠD a ŠK spojená s jarmarkem ve školní jídelně 
Nejkrásnější vánoční přání – akce II. oddělení ŠK 
 

„Mrazivý“ LEDEN 
Novoroční předsevzetí – akce ŠD 
Pexesový král – celodružinová a celoklubová soutěž 
Výroba dárků k zápisu dětí do 1. tříd 
15.1. – Zápis v prostorách ŠD – oddělení jsou přestěhovány do tříd 
19.1. – 23.1. – praxe studenta Lukáše Kyši 
Zvířátka nejen v lese – výtvarná soutěž, den se zvířátky 
Stavby ze „sněhu“ – využití různých materiálů 
Finále turnaje ve stolním fotbale – akce II. oddělení ŠK 
30.1. - pololetní prázdniny – ŠD (11 dětí) 
 

„Pohádkový“ ÚNOR  
Přírodovědné kvízy 
Hry s odpadovým materiálem 
Turnaj ve stolním tenise – akce II. oddělení ŠK 
6.2. – Turistický pochod pro přihlášené žáky „Okolím Velkých Opatovic“ – spolupráce s KČT 
7.2. – Florbal cup – finále – sobotní akce 
Masopustní karneval spojený s výrobou masek 
Týdenní pedagogická praxe studentky Jany Jandové 
Pedagogická praxe studentek 3. ročníku SPgŠ Litomyšl – Růžičková, Zapalačová 
Pohádkový svět – vyprávění, dramatizace, výtv. a prac. činnost, písničky … 
Pohádkové kvízy – ŠD 
Pohádka trošku jinak – různé literární útvary – akce II. oddělení ŠK 
V době jarních prázdnin není ŠD v provozu 
 

„Rozpustilý“  BŘEZEN 
Haló, haló – tady Večerníček – spolupráce s Městskou knihovnou 
Výroba dárečků k MDŽ 
Zdobíme si jarně školu 
Voda ve všech podobách – povídání, výtvarná soutěž 
18.3. – beseda s p. režisérem Eugenem Sokolovským ml. – spolupráce s Městskou 
knihovnou 
21.3. – vystoupení tanečních kroužků v MKC na Velikonočních trzích – sobotní akce 
Zdobení stromu Vajíčkovníku 
Velikonoční tvoření 
Exkurze na čistírnu odpadních vod Velké Opatovice 
Velikonoční pletení pomlázek – spolupráce s p. uč. Slepánkem 
Fotbalový pohár – 1. kolo 
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„Bezpečný“ DUBEN 
Provoz ŠD o velikonočních prázdninách není 
Duben – měsíc bezpečnosti – povídání, malování … 
Finále turnaje ve stolním tenise – akce II. oddělení ŠK 
Výroba dopravních značek, kvízy, … 
Beseda s p. spisovatelkou Petrou Braunovou – spolupráce s Městskou knihovnou 
15.4. – ŘV – ŠD byla v provozu – 30 přihlášených dětí 
Puzzliáda 
20. 4. - Fotbalový pohár 
Koloběžkové závody 
Čarodějnické odpoledne 
30. 4. – vystoupení tanečních kroužků na Čarodějnickém reji v zámeckém parku 
 

„Voňavý“ KVĚTEN  
Tvoření na téma Moje maminka 
Turnaj ve stolním tenise vybraných žáků II. oddělení ŠK s klienty Paprsku ve školní klubovně 
7. 5. – ŘV – ŠD byla v provozu – 18 přihlášených dětí 
Poznáváme svět všemi smysly 
15. 5. - Soutěž Mladý zahradník, Blansko – 5 dětí, 2.místo – Zuzka Buňatická, 3.místo – 
Eliška  Rozmánková, 4.místo – Tereza Šeránková 
Týden netradičního soutěžení 
Praxe studentky 2. roč. SPgŠ Boskovice Lydie Jurkové – 18.5. – 5.6.2015 
Malování na chodník před ODM 1.ročníků 
Pohádkový les na ODM - II. oddělení ŠK 
Haló, haló – tady Večerníček – slavnostní hodnocení v Černé Hoře 
20.5. – ŘV – ŠD byla v provozu – 18 dětí 
Jak se bydlí ve světě – výtvarná a pracovní soutěž 
31.5. – Den dětí v zámeckém parku – žáci ŠK – nedělní akce   
 

„Rozzářený“ ČERVEN 
Oslava Dne dětí – zahrada plná otázek, úkolů a her 
Talentmánie 
Nácvik programu na slavnostní ukončení školního roku - žáci 9. ročníku 
Prázdninový vlak – povídání a tvoření  
8.6. – finále Fotbalového poháru 
21.6. – vystoupení tanečních kroužků na Majálesu v Paprsku – nedělní akce 
23.6. – návštěva předškoláků z 1. MŠ 
24.6. – výlet přihlášených dětí ŠD a ŠK na zámek Boskovice – Arabela 
Honba za pokladem – rozloučení se školní družinou 
26.6. – generální zkouška žáků 9. ročníku v kině 
27.6. – vystoupení tanečních kroužků na Spiďa Cupu – sobotní akce 
29.6. – vystoupení žáků 9. ročníku na slavnostním ukončení školního roku v kině 
 

ČERVENEC 
1.7. – Krása koní 
2.7. – Za tajemstvím šachty 
3.7. - Tvořeníčko 
 
Aktivity a fotografie ŠD a ŠK jsou zařazovány na www stránky školy a do kronik ŠD a ŠK. 
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B/ Účast školy v sout ěžích, olympiádách 

Kulturní akce, besedy 

� Den jazyků 
� beseda se spisovatelem A. Dufkem 
� divadelní představení Královna Koloběžka První 
� návštěva výstavy Ovoce a zelenina 
� výstava Anna Franková 
� Den otevřených dveří – Paprsek 
� divadelní představení Romeo a Julie 
� Nicolas Winton – Síla lidskosti, film, beseda 
� výstava Berlínská zeď 
� divadelní představení v anglickém jazyce 
� Den otevřených dveří SŠ A. Citroëna Boskovice 
� vystoupení pěveckého sboru na plesu ÚSP Paprsek 
� vystoupení tanečního kroužku ŠD  na DOD v ÚSP Paprsek 
� výstava k 70. výročí konce 2. světové války Nikdo a nic nesmí být zapomenuto 
� vánoční besídka ve ŠD,  MŠ I, II. 
� divadelní představení literárně dramatického oboru ZUŠ 
� vystoupení hudební skupiny Réva 
� Noc s Andersenem pro žáky 1. stupně 
� Noc s Andersenem pro žáky 2. stupně 
� preventivní program pro žáky 6. -9. ročníku 
� adaptační program pro žáky 6.AB 
� adaptační dopoledne pro žáky 1.A,B 
� malování obrázku na výstavu Podzim života (dům pro seniory v Jaroměřicích) 
� vystoupení tanečního kroužku ŠD v ÚSP  Šebetov 
� Den pro zdraví 
� návštěva městské knihovny 
� Haló, tady večerníček 
� návštěva senátora J. Regece 
� vystoupení tanečních kroužků ŠD na Setkání s Mikulášem 
� recitační přehlídka žáků 1. a 2. stupně 
� návštěva divadelního představení Káťa a Škubánek 
� vystoupení pěveckého sboru na setkání důchodců 
� beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou 
� beseda se spisovatelem  
� exkurze žáků do MKM Brno 

Soutěže 

� přespolní běh – Lysice 
� přírodovědecká olympiáda 
� okresní přebor ve stolním tenisu 
� Bobřík informatiky 
� okresní přebor ve florbalu 
� oblastní soutěž Vytvoř si svůj komiks 
� školní a okresní kolo olympiády Aj 
� vánoční vybíjená 
� okresní přebor v přespolním běhu 
� krajský přebor ve florbalu 
� školní a okresní kolo dějepisné olympiády 
� školní a okresní kolo Pythagogiády 
� školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce 
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� školní a okresní kolo dějepisné olympiády  
� školní kolo biologické olympiády 
� školní a okresní kolo chemické olympiády 
� školní kolo olympiády ze zeměpisu  
�  školní kolo olympiády v českém jazyce 
� okresní kolo matematické olympiády 
� Memoriál V. Kotrhonze 
� soutěž Mladý zahradník 
� výtvarná soutěž v rámci projektu Ovoce do škol 
� výtvarná soutěž Grand Prix Matoušek 
� ODM 1. ročníků 
� výtvarná soutěž k ODM 
� školní kolo v recitaci 
� výtvarná soutěž Kniha a já 
� výtvarná soutěž Požární ochrana 
� fotbalový pohár  
� závody na lezecké stěně, Polička 
� Florbal Cup 
� okresní přebor ve florbalu – dívky 
� okresní přebor ve florbalu – chlapci 
� Dřevo – materiál budoucnosti 

 

Další akce 
 

� zasedání žákovského parlamentu – měsíčně 
� Ovoce a zelenina do škol 
� vystoupení pěveckého sboru v Paprsku 
� Halloween 
� prezentace SOŠ a SOU Blansko 
� vánoční besídka a jarmark ŠD 
� burza středních škol 
� beseda pro rodiče budoucích prvňáčků 
� zápis do 1. tříd 
� pobytový zájezd do Anglie 
� Slavnost slabikáře 
� Hodina kódu 
� Předškoláček 
� otevřené hodiny matematiky  pro rodiče žáků-1.,3. ročník 
� otevřené hodiny matematiky  pro rodiče předškoláků a žáků 2.tříd 
� lyžařský výcvikový kurz 
� lezení na umělé stěně – Kuřim  
� návštěva Úřadu práce Blansko 
� Rej čarodějnic 
� Den bezpečného internetu 
� Den otevřených dveří ZŠ Velké Opatovice 
� zájezd do Chorvatska se sportovním zaměřením 
� Čtení s tatínky 
� návštěva technického muzea v Praze 
� návštěva Vida centra, Brno 
� Běh naděje 
� návštěva Planetária 
� Svátek slabikáře 

 



Výroční zpráva 2014/2015 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Školní výlety  
 

1.A, 1.B Boskovice – zámek 
 

2.AB ZOO Brno  
 

3.AB 
 
Bouzov 

 
4.AB 

 
Macocha 

 
5.AB 

 
Beskydy, Pustevny 

 
6.AB 

 
Beskydy, Pustevny 

 
7.A,B 

 
Permonium, Oslavany u Brna 

 
8.A 

 
Permonium, Oslavany u Brna 

 
9.A 

 
Suchý 

 
9.B 

 
Olomouc 

 
Umístění žáků v soutěžích     
 

Olympijská výprava XV.ODM 1.ročníků 
 4. místo –  běh na 40 m 
 7. místo –  atletický čtyřboj 
 9. místo –  běh na 40 m   
10. místo – skok daleký 
 
Naukové, sportovní a výtvarné soutěže 
1. místa -   oblastní soutěž Přírodovědecká 
olympiáda,Přespolní běh  
2. místo -  Mladý zahradník, okresní soutěž na 
umělé stěně 
3. místo -  okresní kolo Pythagoriády, Mladý 
zahradník                  
4. místo -  Mladý zahradník, okresní kolo Pythagoriády 
6. místo -  Pohár rozhlasu v hodu koulí 
7.místo  - skok do výšky na Poháru rozhlasu, hod koulí na Poháru rozhlasu, okresní kolo 
zeměpisné olympiády, okresní kolo chemické olympiády, Angliáda 
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Environmentální výchova  
 

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

• nově jsme se zapojili do projektu Recyklohraní a Euronet 50/50 max 
• opět jsme se zapojili od letošního školního roku pod vedením SRPŠ do sběrové soutěže 
• od listopadu roku 2013 do května 2014 pracoval 7. ročník VP SPZ 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 pracovali  na vlastním projektu „Globální problémy Země“, 

„Plánujeme zahraniční dovolenou“. Žáci si tak vyzkouší, 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, celá škola se 
zúčastnila besedy o správné hygieně ústní dutiny. Téma  Normální je nekouřit je 
zapracováno do předmětu prvouka.  

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

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

• mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádala také ŠD 
• ŠD po celý rok třídila papír a plasty, pečovala o květiny ve třídách, využívala školní bazén 

při plavání, využívala také některé obaly od potravin v pracovních dílnách (využití 
neekologického odpadu pro výtvarné zpracování), pořádala sběr léčivých bylin 

• další akce: návštěva MKC a IC Velké Opatovice (6. ročník, VP SPZ 7. roč.) 
                        vlastní projekt na téma Voda (7.r.VP SPZ), spolupráce s Gymnáziem  
                         Boskovice 
                        exkurze ČOV Velké Opatovice  (VP SPZ 7. roč.) 
                         beseda Benelux  (5. B, VP SPZ 7. roč., 9. AB) 
                         přírodovědné a zeměpisné vycházky do okolí školy (VP SPZ) 
                         návštěva zahradnictví u pana Dürra (6. ročník) 
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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. ročníku 
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 2015/2016 pro Jihomoravský kraj“ určené pro žáky 9. ročníků.  
 
Spolupráce se SŠ a SOU  
ve škole proběhla „ Burza středních škol našeho regionu“ – pro žáky a rodiče 8. a 9. ročníků, 
zúčastnilo se celkem 12 zástupců středních škol 
jednání s náboráři jiných regionů 
individuální jednání s řediteli škol v rámci přijímacího a odvolacího řízení 
„Burza středních škol“ v Boskovicích spojená se Dnem otevřených dveří na SŠ a SOU 
 
Spolupráce s PPP Boskovice  
individuální konzultace s ředitelkou PPP Boskovice– integrovaní žáci v 1., 6.,7. a 9.ročníku, 
individuální vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné poradce 
vyšetření žáků v  PPP  – zprávy, zařazení žáků do hodin speciální pedagogiky, pokračování 
projektu Lepší start 
 
Spolupráce s  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 žáka z 8. ročníku 
 
Spolupráce se školní psycholožkou 
vzájemná spolupráce, předávání zpráv a informací 
 
Spolupráce s Policií ČR 
posudky třídních učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR. 
 
Spolupráce školy se SRPŠ 
Ve školním roce 2014/2015 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. 
Kroužky navštěvovalo přibližně 120 dětí. Na podzim 2014 se zakoupila z rozpočtu SRPŠ 
přehrávací technika hudby pro taneční kroužky a na konci tohoto školní roku se relaxační 
místnost vybavila baletními tyčemi pro výuku tanců.  
V lednu 2015 SRPŠ pořádalo jako každoročně ples v prostorách sokolovny ve Velkých 
Opatovicích. Na plese vystoupily děti z tanečních kroužků.  Výtěžek z plesu přispěl  
do rozpočtu SRPŠ. Plesu se zúčastnilo kolem 130 návštěvníků. 
V tomto školní 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 6 617 Kč. Výherci jednotlivých soutěží byli odměněni hodnotnými 
cenami.  
Dne 31.5.2015 uspořádalo SRPŠ Den dětí ve spolupráci s RC Motýlek a SDH Velké 
Opatovice a za podpory Města Velké Opatovice, který se konal v prostorách zámeckého 
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parku a zámeckého sálu ve Velkých Opatovicích.  Byl to den plný zábavy, her, odměn, 
divadelních představení a dobré nálady, kterého se zúčastnilo přibližně 600 návštěvníků. 
Pro školní rok 2014/2015 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 Floral cup, odměny pro pořádaný fotbalový 
turnaj aj.  
 
Spolupráce s mateřskými školami 
V říjnu proběhla akce Pojďme si hrát- společné setkání MŠ a 1.tříd na zahradě MŠ 
15.12.2014 Předvánoční posezení s písničkou- setkání prvňáčků s dětmi v 1. MŠ  
7.1.2015 setkání dětí a pedagogů v 2. MŠ  – zpívání, tanečky 
10.2. 2015 návštěva dětí a pedagogů z 2. MŠ  na otevřené hodině matematiky v 1.A 
1.4. 2015 návštěva dětí z 1.tříd v knihovně(+ beseda) + setkání dětí ve třídách 1. MŠ  
9.4.2015, 23.4.2015 návštěva dětí a pedagogů z 1.MŠ  na otevřené hodině matematiky v 1.B 
23.června 2015 sportovní dopoledne v areálu ZŠ(návštěva družiny, tříd, děti z MŠ si přinesou 
aktovky) 
Jednou měsíčně kroužek zábavné logiky (Šikuly, Logik) pod vedením Mgr. Terezy Petrákové 
a Mgr. Karin Petrželkové. 
 
                                                                                
Účast žáků a pedagog ů na život ě v obci 
 
První zvonění 
Pro děti z Velkých Opatovic zazvonil zvoneček v základní škole 1. září 2014 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. 
V krátkém kulturním programu se představili jejich mladší spolužáci s pásmem básní  
a tanečním vystoupením. Každý prvňáček byl představen paní ředitelce a všem přítomným. 
Od žáků devátého ročníku dostal stužku s logem školy a označením Prvňáček 2014. Třídní 
učitelky dětem předaly pamětní listy. Po představení se prvňáčci vydali na svou první cestu 
do třídy. Zazvonil zvoneček a škola může začít. 
Ve školním roce 2014-2015 má naše škola dvě první třídy. Ve třídách bude učit paní učitelka 
Mgr. Petra Dostálová a Mgr. Tereza Petráková. 
 
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 68 dětí z Velkých Opatovic a okolí. 
V projektu děti čekaly čtyři příběhy ukryté pod kytičkami. 
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 bude postupně zakládat 
jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pro lepší 
zapamatování jsou zde uvedeny i termíny jednotlivých 
schůzek. Za splnění úkolů a účast na schůzkách děti 
dostaly razítko. Poslední setkání bylo spojeno 
s informační schůzkou pro rodiče. 
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Zápis do 1. ročníku   
Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se konal zápis do 1. tříd na Základní škole ve Velkých Opatovicích.  
K zápisu přišlo 67 dětí. Děti si hrály s Ferdou mravencem. Cestou k Ferdovi hádaly hádanky, 
počítaly tečky beruškám a skládaly je podle velikosti, podle plánků stavěly s Ferdou dům 
z kostek, skládaly puzzle, uvolňovaly ruku na pracovních listech Ferdy, brousily jazýček  
na říkankách. Aby jim šla práce pěkně od ruky, zazpívaly si písničku, zahrály si na hudební 
nástroje, poznávaly dvojice hudebních nástrojů. Protáhly si tělo s říkankami a nakonec 
prolezly strachovým pytlem k Ferdům, kterým vybarvily tečky na šátku. Úkoly byly zaměřené 
na grafomotoriku, zrakové vnímání, početní představy, 
logické myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování, 
kreslení postavy a logopedii. Děti obdržely dárkový 
balíček a zápisníček se zábavnými úlohami a důležitými 
informacemi pro rodiče. Na památku zápisu do 1. třídy 
dostaly pamětní list a papírový dáreček.  
Rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí do základní školy.  
Na informační tabuli se dozvěděli důležité informace  
o provozu školy, školních pomůckách, školní jídelně, 
družině. Prohlédli si výstavu učebnic pro 1. ročník. 
 
. 
Noc s Andersenem 
Noc s Andersenem je akce k podpoře dětského čtenářství, kterou pořádá Klub dětských 
knihoven slavenému v den narození Hanse Christiana Andersena (2. 4.  1805 - 4. 8. 1875). 
Letos se akce konala v pátek 27. 3. 2015 i na Základní škole Velké Opatovice a patronem 
15. ročníku mezinárodní akce k podpoře čtení dětí byla celá rodinka Bradových z hradu 
Brada. Akce vypukla v 16:30 hod a zúčastnilo se jí 131 
dětí a 10 vyučujících. Spalo se v 7 třídách. Děti plnily 
nejrůznější úkoly a odpovídaly na otázky týkající se 
pohádek a známých spisovatelů, luštily křížovky, 
poslouchaly písničky a hádaly rébusy. Poznali jsme 
autory komiksu Na hradě Bradě a přečetli jsme si ukázky 
z jejich nové knížky. Před večeří si ještě každá třída 
upekla tvarohové a povidlové buchty, které jsme měli 
k snídani. Před noční hrou jsme se podívali na pohádku 
od H. CH. Andersena a večer jsme při svíčkách 
rozmístěných po škole luštili pohádkový kvíz. Nesměla 
také chybět pohádka na dobrou noc.  Ráno děti dostaly pamětní listy, kartičky, pohledy  
a malou sladkost a před devátou hodinou se všichni rozešli domů.  
2. stupeň měl svůj termín 1. dubna 2015. V 16:00 hodin se ve vestibulu školy sešlo 35 dětí  
a 5 učitelů, jako pomocníci byli připraveni další dva učitelé a také jeden současný a jeden 
bývalý žák. Na účastníky čekalo představení četby, luštění úkolů, vymýšlení a psaní příběhů, 
lezecká stěna a bazén a hlavně beseda se spisovatelem Lubomírem Millerem, autorem 
několika knížek a básnických sbírek, muzikantem a fotografem. Čekalo na nás nejen 
povídání o knížkách, ale i o zajímavé životní filosofii, plné moudrých rad. Zájemci si také 
mohli zakoupit knížky s věnováním autora. Samotný autor byl tak nadšený prostředím  
i dětmi, že neodolal a vyzkoušel si lezeckou stěnu. Samozřejmostí byla noční hra.  Děti se 
rozešly ráno s novými zážitky. 
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Tátové čtou dětem aneb čtenohraní pro rodiče a děti 
Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velkých Opatovicích se žáci třetích tříd zapojili  
do celostátní akce „Tátové čtou dětem“ k podpoře čtenářské gramotnosti.  Proběhly dvě 
odpolední schůzky.  
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. 
Nejenom se četlo, ale proběhlo i pohádkové „Riskuj“, ukázky a poznávání knih  
a pohádkových postaviček. Druhé setkání  - 27. 5. bylo akčnější.  Setkali jsme se 
v Kartografickém centru ve Velkých Opatovicích a byla připravena „Pohádková stezka“  
na prostranství u kina – trochu běhací, trochu náročná na zapamatování, ale úspěšně 
zvládnutá všemi soutěžícími. Další aktivity proběhly uvnitř  - poznávání písní z dětských 
pohádek a filmů, přesmyčky a povídání. Tohoto setkání se účastnili již oba rodiče  
i sourozenci, takže se nám původní týmy rozrostly.  Připraveno bylo malé občerstvení  
i odměny pro všechny účastníky.   
 
 
Svátek slabikáře 
23. června 2015 proběhl tradičně v prvních třídách Svátek slabikáře. Prvňáčci oslavovali svoji 
první dočtenou knihu a vstoupili slavnostně mezi čtenáře. Trénovali básničky, písničky, aby 
rodičům i hostům předvedli, co všechno umí. Po představení a programu nastalo pasování 
čtenářů, sladké odměny a hlavně od pracovnic městské knihovny obdrželi pěknou knihu. 
 
Florbal cup 
ZŠ Velké Opatovice uspořádala letos jubilejní 15. 
ročník celoškolního turnaje ve florbalu pro 
chlapce a děvčata. Letos se přihlásilo do turnaje 
10 družstev a 64 žáků (z toho 5 dívek). Turnaj 
byl zahájen v  sobotu 22. listopadu 2014 
v tělocvičně základní školy.  
Finále proběhlo v sobotu 7. února 2015. 
Vítězem kategorie mladších žáků se stalo 
družstvo White Dragons (žáci 5. A). V kategorii 
starších žáků získali 1. místo Tukani (9. A). 
Vítězové získali putovní pohár, dort a medaile. 
Všechna družstva obdržela diplom a odměnu. 
Ceny dostali i nejlepší jednotlivci. 
 
Fotbalový pohár 
8. ročníku oblíbeného turnaje žáků Základní školy Velké Opatovice se zúčastnilo 10 týmů  
a 66 hráčů, mezi nimiž bylo 9 dívek.  
Turnaj začal v pondělí 30. března, finálové zápasy se hrály v pondělí 8. června odpoledne 
v tělocvičně školy. V turnaji bylo odehráno 29 zápasů a vstřeleno 115 branek. Rozhodčími 
turnaje byli letos pánové Vojtěch Horák, Ladislav Pospíšil,   Libor Bartošek, David Ševčík  
a Pavel Kuda. S organizací pomáhaly paní vychovatelky Andrea Tlamková a Markéta 
Jelínková. Vítězem v kategorii mladších žáků se stalo družstvo Real Barca, mezi staršími 
žáky zvítězili FC My. Bohaté ceny obdržela všechna družstva i nejlepší jednotlivci. Fotbalový 
pohár sponzorovali Městský úřad, SRPŠ, P-D Refractories  a Jídelna - učňák. 
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XVII. olympiáda žáků 1. ročníků 
20. 5. 2015 se uskutečnila ve sportovním areálu ZŠ Velké Opatovice tradiční sportovní akce - 
ODM (olympiáda dětí a mládeže) žáků 1. roč., které se zúčastnilo 227 prvňáčků z 26 škol. 
Jednalo se o školy z Boskovicka, Blanenska, Svitavska, Prostějovska, z jedné brněnské  
a z jedné pražské školy. Akce se konala v duchu olympijské myšlenky. Naším cílem je 
podpořit zájem o sport u nejmladších žáků. Po průvodu jednotlivých soutěžních družstev byla 
olympiáda slavnostně zahájena za přítomnosti čestných hostů. První soutěžní disciplínou byl 
malý maraton, který v 16 rozbězích absolvovali nejdříve chlapci a potom děvčata. 
Následovaly dílčí disciplíny, které postupně podle časového rozpisu absolvovaly jednotlivé 
školní výpravy na jednotlivých stanovištích. 
Mladí sportovci podávali skvělé výkony a vzorně reprezentovali svoje školní výpravy. Přesto, 
že nám počasí tentokrát moc nepřálo, závodníkům nechybělo nadšení ze sportovního 
zápolení. Soutěžilo se ve 4 dílčích disciplínách: v běhu na 50 m, v běhu na 400 m (malý 
maraton), ve skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem v kategoriích chlapci a děvčata. 
Prvních šest míst v každé disciplíně i kategorii bylo bodově ohodnoceno. Za každou školu 
mohlo soutěžit maximálně desetičlenné družstvo (5 chlapců a 5 dívek). Závodníci, kteří 
absolvovali všechny uvedené disciplíny, byli zařazeni do atletického čtyřboje. Na základě 
součtu bodů všech závodníků každé školy bylo provedeno také celkové hodnocení škol.  
Nejúspěšnější školou byla tentokrát ZŠ Lipůvka. V dílčích disciplínách se nejvíce dařilo 
dívkám ze ZŠ Lipůvka a ZŠ Jevíčko a chlapcům ze ZŠ Benešov, ZŠ Černá Hora  a ZŠ 
Boskovice Slovákova. Raritou byla letos 4 třetí místa ve chlapeckém čtyřboji. Podrobné 
výsledky jsou publikovány na webu ZŠ Velké Opatovice. 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, do které se zapojilo  
15 škol. 
Mezi čestnými hosty jsme přivítali členy ČOV Jozefa Regece (bývalého vrcholového 
sportovce a senátora), Mgr. Jaroslava Kotála a Mgr. Josefa Blechu (ten je i ředitelem ZŠ 
Praha 4, Nedvědovo nám, která se naší akce zúčastnila), pana starostu Mgr. Jiřího 
Bělehrádka a Ing. Petra Fialu (zástupce Akciové vodárenské společnosti a.s., divize 
Boskovice), ti také předávali ocenění nejlepším sportovcům.  
Naši akci podpořili svoji účastí také občané Velkých Opatovic a někteří bývalí žáci školy. 
Některé školní výpravy přijely nejen se soutěžícími, ale i s dalšími dětmi, které svoje 

spolužáky vydatně povzbuzovaly. 
Poděkování patří zaměstnancům školy, kteří akci 
organizačně zajišťovali  spolu se žáky 9.roč.  
a žáky-dobrovolníky z nižších ročníků. 
Poděkování patří rovněž zaměstnancům školy  
i města a žákům, kteří připravovali sportovní areál 
na ODM.  
Díky sponzorským darům jsme mohli odměnit 
nejlepší sportovce i školní kolektivy, zajistit 
občerstvení pro olympijské výpravy i drobnou 
odměnu pro každého zúčastněného sportovce.  
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Den otevřených dveří v ZŠ 
Je tomu už 40 let, kdy se otevřela zbrusu nová budova Základní školy Velké Opatovice. Tak 
jsme si řekli, že ji ukážeme prostřednictvím Dne otevřených dveří, jak moc se změnila. 15. 
prosince 2014 tak mohli školu navštívit všichni, kdo se chtěli vrátit do svých školních let. Těší 
nás, že se přišlo podívat i spoustu rodičů budoucích žáků, aby si prohlédli, kam se jejich děti 
vydají za poznáním.  
V 15:00 hodin proběhlo slavnostní zahájení ve vestibulu školy. Milé přivítání paní ředitelky 
Mgr. Karin Petrželkové vystřídal pěvecký sbor a nejúspěšnější recitátoři z přehlídek 1. i 2. 
stupně. Pak následoval bohatý program v prostorách školy, kde si mohl každý návštěvník 
vybrat podle svého zájmu. 
Na 1. stupni proběhly ukázky metod výuky matematiky podle profesora Hejného. Po úspěchu 
s otevřenými hodinami bylo i zde plno. A to byla matematika! V dalších třídách byly pak 
vystaveny pomůcky, promítaly se prezentace z ODM, života školy, filmy z akcí apod. 
Na 2. stupni si mohli návštěvníci prohlédnout odborné učebny s pomůckami  - učebnu PVZ, 
přírodopisnou učebnu angličtiny, hudebnu s pomůckami pro výuky němčiny a také informační 
centrum s knihovnou.  Na chodbě pak byla vystavena díla žáků z hodiny výtvarné výchovy  
a návštěvníci mohli hlasování vybírat, které výtvarné dílo na téma podzim se nejvíce líbí. 
Sborovna byla plná deskových her, které mohly být i inspirací k vánočním dárkům. 
V prostoru u bufetu se předvedly krásné břišní tanečnice. Také zde byla umístěna výstava 
fotografií z dob nedávno minulých a prezentace návrhů výsadby z výhry v anketě Strom roku. 
V tělocvičně pak malí jogínci ukázali, jak cvičí jógu. Starší žáci se nedali odradit  
a prezentovali se ukázkami cvičení ze zdravotní tělesné výchovy.   
Školní jídelna si připravila prezentaci svých vyhlášených jídel s malou ukázkou pomazánek. 
Po skončení provozu se také prezentovala školní družina a školní klub.  
Celý den zakončila ukázka lezení na lezecké stěně, která se těší velkému zájmu i dospělých 
lezců. DOD se těšil velkému zájmu a my všichni, kteří jej pro Vás připravili, jsem rádi,  
že i předvánočním čase jste si našli chvilku a podívali jste se za námi na návštěvu.  
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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. 
 
F/Zapojení školy do mezinárodních a celorepublikový ch projekt ů  
 

 
 

Projekt inovativní metody v prvouce, vlastiv ědě a zeměpisu  
(ukon čen 30. 6. 2012) 

 
Ve školním roce 2014/2015 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: 
- 6 pedagogů absolvovalo školení zaměřené na práci s interaktivním SW  
- 5 pedagogů absolvovalo školení zaměřené na využití inovativních metod ve výuce a 
hodnocení žáků:  školení Islám a islámský fundamentalismus (2 pedagogové),  školení 
Člověk a jeho svět – lidé a čas, Jak učit dějepisné učivo na 1. stupni (3 pedagogové)  hodin 
- 6 pedagogů absolvovalo školení zaměřené na hodnocení a sebehodnocení žáků – Může 
být hodnocení objektivní? Musí! 
Výstupem této KA za sledované období je celkem 17 osvědčení o absolvování školení  
(z toho 11 s akreditací MŠMT) 
Vzdělávací materiály vytvořené v rámci KA02 (zeměpis, 6. roč.), KA04 (zeměpis, 7. roč.), 
KA06 (vlastivěda, 5. roč.), KA08 (vlastivěda, 4. roč.), KA10 (prvouka, 3. roč.) a KA13 
(miniprojekty v zeměpisu, 9. roč.) byly ve školním roce 2014/2015 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 
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města a své poznatky dále zpracovávali ve výuce. Aktivitu zajišťovaly p. uč. L. Zemánková  
a p. uč. I. Weigerlová. 
Pro výuku prvouky, vlastivědy a zeměpisu je využívána odborná učebna projektu vybavená 
výpočetní a projekční technikou s přístupem na internet, televizí, DVD přehrávačem, 
vizualizérem, nástěnným držákem na mapy, prostorovými modely pro výuku, nástěnnými 
mapami a obrazy, demonstračními obrázky, encyklopediemi, školními atlasy, výukovými 
filmy, publikacemi a dalšími pomůckami.  
Členové realizačního týmu, kteří byli v rámci realizace projektu vybaveni notebooky, využívají 
tuto techniku pro svoji přípravu na výuku.  
Materiály pro domácí přípravu žáků: KA 03 (zeměpis, 6. roč.), KA 05 (zeměpis, 7. roč.),  
KA 07 (vlastivěda, 5. roč.), KA 09 (vlastivěda, 4. roč.) a KA 14 (prvouka, 3. roč.) včetně 
interaktivních testů mají žáci k dispozici na školním webu (www.zsvelkeopatovice.cz). 
Pro třídy 4.B, 6.A,B, 7.A,B, a 9.A,B připravila v letošním školním roce paní uč. Seidlová 
besedu Atlantické pobřeží Francie, Pyreneje a Baskicko. Vyprávění a samotná prezentace 
začala v přístavním městě La Rochelle, dále jsme propluli kolem pevnosti Boyard, navštívili 
jsme město Bordeaux, ukázali jsme si největší písečnou dunu na tomto pobřeží, nechali jsme 
se vláčkem vyvézt na španělský vrchol La Rhune, ukázali jsme si přímořská letoviska San 
Sebastian nebo Biaritz, pomyslně jsme ochutnali pálivé chili papričky, nebo ovocné koláče  
ze St. Jean de Luz nebo baskických vesniček Sare a Ainhoa. Vyzkoušeli jsme si roli poutníka 
po Svatojakubské cestě, která končí až v Santiagu de Campostella a navštívíli jsme velmi 
známé poutní místo Lourdes. Z přírodních krás jsme obdivovali ohromný jeskynní systém 
v Pyrenejích. Nakonec jsme se seznámili s kosmickým městečkem na okraji Toulouse  
a s unikátním hradním komplexem Carcassone (KA11). Podle ohlasu žáků se akce líbila,  
na konci proběhla i diskuse. 
V rámci KA12 proběhla exkurze žáků 7. roč. do Olomouce. Žáci navštívili čokoládovnu Zora 
Olomouc, seznámili s historií tohoto závodu, zhlédli film o pěstování a zpracování kakaových 
bobů, výrobě čokolády, balení a distribuci čokoládových výrobků. Následovala beseda  
o současné výrobě. Během exkurze žáci poznávali také historické centrum Olomouce.  

V rámci KA12 navštívila část třídy 8.A Exkurze v P-D Refractories CZ a.s. Žáci se seznámili 
s továrnou na výrobu stavebních hmot. Zaměstnanec firmy pan Bc. Robert Kováč provedl 
žáky závodem. Jeho výklad byl výstižný a úměrný věku našich žáků. Prohlédli jsme si tzv. 
novou i starou část závodu. Žáci si uvědomili, jak většina práce je zde velmi náročná  
a namáhavá. Přesto však můžeme být rádi, že v našem regionu máme takový závod, který 
zaměstnává obyvatel nejen z našeho města, ale i z okolních vesnic. 
navštívili žáci 7. a 8. ročníku  MKC, kde byl pro ně připraven program. 

 V 6. a 9. roč. každoročně žáci pracují na tématu Globální problémy lidstva. V 6. ročníku se 
s problémy žáci spíše seznamují, popisují je, v 9. roč. se zaměřují také na možností řešení 
těchto problémů, více vyjadřují svůj názor. Mezi oblíbená témata patřilo např. Vymírání 
určitých druhů rostlin a živočichů, civilizační choroby nebo kácení lesů. „Šesťáci“ si více 
oblíbili téma „Katastrofy ohrožující lidi i krajinu,“ nejraději vyhledávají informace a popisují 
sopečné výbuchy a zemětřesení. 
Nejoblíbenější téma v 9. ročníku pro skupinovou práci je „Plánujeme zahraniční dovolenou.“ 
Žáci si tak mohou jednak splnit své sny a naplánovat si velmi drahou dovolenou, na druhé 
straně mohou vycházet i z rodinných dovolených. Kromě evropských zemí si letos žáci 
vybrali např. velmi vzdálené místo v Tichém oceánu Bora Bora nebo si naplánovali 
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dovolenou na ostrově Tasmánie. Práce jsou vždy doplněny vkusnými a zajímavými obrázky, 
proto z nich máme hezkou nástěnku v projektové učebně. 
Velmi náročné téma v 9. ročníku jsou „Ohniska světového napětí.“ Letos někteří žáci 
popisovali obecně terorismus (co to je, teroristické organizace, důsledky terorismu), jiní si 
vybrali náboženské nepokoje na Blízkém Východě, rozebírali konflikt Rusko - Ukrajina. Práce 
je náročná na třídění i zpracovávání informací a ani vyjádření vlastního názoru nebývá lehké, 
proto zde hraje významnou roli i učitel. 
 
 
 

 

Projekt Lepší start, reg.č. CZ.1.07/1.2.17/02.0037 
(1.3.2013 – 27.2.2015) 

Souhrnné informace o realizaci projektu 

V rámci projektu byli podpořeni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), tj. 
s vývojovými poruchami učení a chování, žáci s vadami řeči, žáci se zdravotním 
znevýhodněním, žáci se sociokulturním znevýhodněním i žáci s problémovým chováním. 
Cílovými skupinami byli rovněž zákonní zástupci těchto žáků a pedagogové školy. 
Projekt obsahoval 9 klíčových aktivit: zapojení školního psychologa do procesu vzdělávání 
žáků se SVP, logopedickou péči o žáky s poruchou řeči, péči o žáky se speciálními 
poruchami učení (dále SPU) formou zájmových kroužků (tzv. dyskroužků), tvorbu 
vzdělávacích materiálů pro děti se SPU, péči o žáky se zdravotním znevýhodněním, péči  
o žáky sociálně a kulturně znevýhodněné, další vzdělávání pedagogů v oblasti péče o žáky 
se SVP, vzdělávací programy pro žáky se SVP ve škole a exkurze pro žáky se SVP.  
Od zahájení projektu ve škole pracuje školní psycholog.  
Od školního roku 2013/2014 byly v činnosti logopedický kroužek, dyskroužky, zájmový útvar 
relaxační cvičení ve vodě a vyučoval se nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova.  
Celý pedagogický sbor absolvoval sérii školení zaměřených na práci se žáky s poruchami 
učení a chování, mnozí pedagogové se zúčastnili také školení zaměřených na práci se žáky 
s poruchami učení v jednotlivých předmětech.  Učitelé 1. stupně a vychovatelky školní 
družiny absolvovali školení zaměřené na logopedickou prevenci. Odborně byly proškoleny 
asistentky zajišťující činnost dyskroužků.  
V době realizace projektu se uskutečnilo 5 tematicky zaměřených akcí - tzv. Aktivních 
odpolední pro žáky se SVP a jejich zákonné zástupce. Témata Můj rodný jazyk, Matematika 
hravě, Ve zdravém těle zdravý duch, Mladí umělci a Škola hrou napovídají, co bylo obsahem 
jednotlivých akcí. Pro žáky zapojené do projektu jsme realizovali také výchovně-terapeutický 
program Canisterapie a exkurze na farmu do Předklášteří u Tišnova, do Westernového 
městečka Boskovice a do Brna. V rámci exkurzí se žáci měli možnost seznámit se životem 
zvířat i se svým blízkým okolím, věnovali se sportovním aktivitám, navštívili technickou hernu 
i divadelní představení. 
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 Na volně přístupném místě ve škole byl zřízen informační kiosek (stolní PC sestava se  
4 terminály), kde si žáci v době mimo vyučování mohou vyhledávat informace, mají přístup 
ke vzdělávacím materiálům a testům. Ve škole vzniklo pracoviště pro žáky se SVP – tzv. 
Dyscentrum – na tomhle pracovišti působí psycholožka, speciální pedagožka, logopedická 
asistentka a realizuje se tu také část dyskroužků.  

Pro realizaci klíčových aktivit projektu bylo zakoupeno velké množství výukových pomůcek 
(cvičebnice, speciální učebnice pro žáky s poruchami učení, logické hry, výukový SW, 
pracovní sešity, speciální vymalovánky, elektronické bzučáky, logopedická zrcadla, 
gymnastické míče, cvičební podložky, relaxační vaky, elektronické učební pomůcky, hmatové 
i sluchové pomůcky, pomůcky pro relační cvičení i cvičení ve vodě, …). Dále byly zakoupeny 
odborné publikace a metodiky pro pedagogy. Pomůcky mohou být využívány také v běžné 
výuce pro diferencovanou práci se žáky. 
Dosažené cíle projektu 
Cílem projektu byla efektivní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) 
a umožnit tak těmto žákům "lepší start" do života.   
Školní psycholog poskytoval svoje služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 
jejich zákonným zástupcům i pedagogům.  V dyskroužcích jsme se zaměřili na pomoc žákům 
se specifickými poruchami učení v českém jazyce, matematice a v anglickém jazyce  
na 1. i 2. stupni. Dětem s poruchou řeči se věnovala kvalifikovaná logopedická asistentka. 
Žáci se zdravotními problémy měli možnost navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu  
a relaxační cvičení ve vodě. Žákům se sociokulturním znevýhodněním se věnovaly 
asistentky, které dohlížely na přípravu žáků na výuku, nošení školních pomůcek  
a spolupodílely se na řešení výchovně-vzdělávacích problémů svěřených žáků.  
Byly vytvořeny sady pracovních listů do českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, 
které jsou využívány v dyskroužcích i v běžné výuce. Vzdělávací materiály jsou publikovány 
na školním webu, kde je žáci mohou využívat pro domácí přípravu. Sada vzdělávacích 
materiálů vznikla také do logopedie, do zdravotní tělesné výchovy i pro realizaci exkurzí. 
Díky školením získali všichni pedagogové praktické informace a osvojili si efektivní metody  
i formy práce se žáky se specifickými poruchami učení, specifickými poruchami chování, 
poruchami řeči a žáky se zdravotním znevýhodněním. Žáci se SVP se zúčastnili výchovně 
vzdělávacích programů i exkurzí. 
Přidaná hodnota projektu 
Přínosem projektu jsou výsledky v přímé práci s dětmi. S pomocí školní psycholožky jsme 
řešili spoustu výchovně-vzdělávacích problémů, vztahy ve třídě s ohledem na zařazení dětí 
se SVP do třídního kolektivu, byli podpořeni žáci, zákonní zástupci žáků i pedagogové. 
Většinu problémů se nám dařilo řešit nebo alespoň posunout do kvalitativně lepší úrovně.  
Žáci s SPU navštěvovali  dyskroužky, kde se jim pedagogové věnovali formou individuální či 
skupinové práce. Podle hodnocení vyučujících, byl u těchto žáků zaznamenán dílčí pokrok. 
Velmi kladně hodnotí činnost dyskroužků zákonní zástupci žáků, rovněž samotní žáci jsou 
rádi, že mohou dyskroužek navštěvovat.  
Velmi výrazné úspěchy jsme zaznamenali u žáků navštěvujících logopedický kroužek. 
Možnost absolvovat vhodné tělovýchovné aktivity uvítali také žáci se zdravotním 
znevýhodněním i jejich zákonní zástupci. V rámci zmíněných klíčových aktivit byli podpořeni 
také zákonní zástupci žáků formou individuálních konzultaci k řešení vzdělávacích či 
výchovných problémů dítěte i formou ukázek možné práce s dítětem za účelem odstranění 
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nebo zmírnění obtíží dítěte. I když projekt končí 27. 2. 2015, naší snahou je zachovat 
zmíněné aktivity minimálně do konce školního roku, případně i v dalším období (dle 
finančních možností školy). 
Velkým přínosem projektů je podpoření pedagogů v oblasti péče o žáky se SVP. 
Pedagogové se díky projektu dozvěděli o tom, jak pracovat s doporučeními školských 
pedagogických zařízení, jak prvotně diagnostikovat žáky s SPU či SPCH, osvojili si techniky 
práce s těmito dětmi.  Odborně byly proškoleny rovněž asistentky pro nápravu SPU. 
Pedagogové 1. stupně i vychovatelky byli proškoleni v oblasti logopedické prevence. V rámci 
projektu jsme zakoupili odbornou literaturu zaměřenou na žáky s SPU a SPCH. 
 
Metodici projektu vytvořili sady 
vzdělávacích materiálů, které jsou 
využívány nejen v logopedickém 
kroužku a dyskroužcích, ale také ve 
výuce a jsou k dispozici všem 
pedagogům na školním intranetu. 
Přínosem projektu je také zakoupení 
velkého množství pomůcek, které je 
možno využívat nejen pro činnost 
dyskroužku, logopedického kroužku, 
zdravotní tělesné výchovy, ale také 
v běžné výuce. To platí i o výukovém 
SW. Ve škole byl zřízen „informační 
kiosek“ (1 PC se 4 terminálovými 
stanicemi) s přístupem na internet, který mohou v době mimo vyučování využívat všichni žáci 
školy (vyhledávání informací, vzdělávací materiály, výukové programy). 
 

 
 

 

Nové trendy ve výuce cizích jazyků, 

reg.č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 

(1.2.2013 – 31.1.2015) 
Souhrnné informace o realizaci projektu 

Projekt zahrnoval celkem 18 klíčových aktivit.  Realizoval se v období  1. 2. 2013 - 31. 1. 
2015. I když projekt 31. 1. 2015 skončil, většinu aktivit projektu realizujeme i nadále (KA01, 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,13, 14, 15, 16). 



Výroční zpráva 2014/2015 37 

Součástí 15 klíčových aktivit projektu byla tvorba sad vzdělávacích materiálů využívaných  
ve výuce anglického jazyka ve 4. až 9. roč. a německého jazyka v 9. roč. Pro žáky 4. a 5. 
roč. vznikly také sady vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL ve výtvarné výchově.  
Žáci 2. stupně mohli využívat e-learningové materiály související s výukou anglického jazyka 
(žáci 6. - 9. ročníku) i německého jazyka (žáci 8. - 9. ročníku). Vzdělávací materiály postupně 
vznikaly od 2. pololetí školního roku 2012/2013, ve výuce jsou využívány od školního roku 
2013/2014.  
Ve 4. a 5. ročníku je do výuky výtvarné výchovy zařazena metoda CLIL.  Do výuky výtvarné 
výchovy jsou začleněny tematicky zaměřené aktivity, žákům jsou zadávány úkoly střídavě 
v anglickém a českém jazyce. Aktivity ve výuce anglického jazyka jsou zase zaměřeny  
na rozšíření a procvičení slovní zásoby související s tématy probíranými ve výtvarné 
výchově. 

Od 6. ročníku se v anglickém jazyce jednou za 14 dnů zaměřujeme na rozvoj čtenářských 
a komunikativních dovedností žáků při četbě anglicky psané literatury. Četba anglické 
beletrie je spojena s konverzačními cvičeními a dramatizací příběhu. V některých případech 
žáci rovněž zhlédli zfilmovaný příběh v anglickém jazyce, který navazoval na přečtenou 
knihu. Díky projektu vznikla ve škole anglická knihovna s mnoha zajímavými tituly. Žáci si 
mohou anglicky psané příběhy půjčovat i k domácí četbě. K četbě anglické beletrie v rámci 
výuky vznikly vzdělávací materiály zaměřené na práci s čteným textem. 
V 9. ročníku jsou ve výuce německého jazyka realizovány  miniprojekty. Témata jednotlivých 
miniprojektů navazují na praktický život. I pro tuto aktivitu vznikla sada vzdělávacích 
materiálů. 
E-learningové materiály pro žáky 2. stupně v anglickém jazyce a německém jazyce jsou 
zaměřeny na procvičování anglické i německé gramatiky a pro samostatnou přípravu žáků 
na výuku.  
Všechny vzdělávací materiály existují ve formátech DOCX a PDF a jsou vypáleny na DVD, 
které poskytuje škola zájemcům na vyžádání. 
Část e-learningových materiálů je publikována v prostředí Moodle  
na http://moodle.zsvelkeopatovice.cz/ (anglický jazyk pro 6. - 9. ročníku) - žákům jsou 
přístupné přes individuální přístupové údaje, část je volně přístupná na školním webu na 
adrese http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/  (vzdělávací materiály do německého jazyka) a 
interaktivní testy jsou přístupné na http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz:8000/ přes individuální 
přístupové údaje i přes univerzální účet student (jméno), student (heslo).  
Na odkaze http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/   jsou publikovaná zadání cvičení do anglického 
jazyka pro žáky 4. a 5. ročníku. 
Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali v rámci výuky anglického a německého jazyka sérii 
tříhodinových modulů kurzů s rodilým mluvčím.  
Jednou z klíčových aktivit projektu byly také návštěvy divadelních představení hraných 
v anglickém jazyce, která navštívili žáci 3. až 9. ročníku (vždy varianty pro 1. stupeň  
a pro 2. stupeň).   
Jazykově zdatní žáci a žáci s velkým zájmem o anglický jazyk z 8. a 9. ročníku se zúčastnili 
sedmidenního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Vzdělávací pobyt byl spojen s přímou 
výukovou anglického jazyka v britské škole. Cílem vzdělávacího pobytu bylo město 
Portsmouth.  



Výroční zpráva 2014/2015 38 

Pedagogové zapojení do realizace projektu absolvovali odborné semináře zaměřené  
na aplikaci moderních metod práce ve výuce, na využití informačních technologií ve výuce 
cizích jazyků, na tvorbu vzdělávacích materiálů v digitální podobě, na konverzaci,  
na výslovnost a na aplikaci metody CLIL ve výuce. 
Z projektu bylo vybaveno 5 učeben výpočetní a projekční technikou, byly zakoupeny 
učebnice pro výuku anglického a německého jazyka, anglicky psaná beletrie, DVD se 
zfilmovanými příběhy, slovníky pro práci žáků, interaktivní učebnice, metodické publikace 
zaměřené na inovativní metody výuky cizího jazyka a další pomůcky pro výuku anglického 
a německého jazyka.      

Dosažené cíle projektu 
Cílem projektu bylo podpořit a zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole. 
Projekt byl zaměřen na aplikaci metod a forem práce, které jsou v souladu s moderními 
trendy výuky a které vedou k rozvíjení klíčových a oborových kompetencí žáků v cizím 
jazyce, ke čtenářské gramotnosti v cizím jazyce i k rozvíjení mezipředmětových vztahů  
a průřezových témat. Prioritou bylo především vedení žáků k aktivnímu používání cizího 
jazyka. 
V rámci projektu byli podpořeni žáci ve výuce anglického jazyka (3. - 9. roč.) a německého 
jazyka (8. - 9. roč.) i vyučující těchto předmětů. 
Vytvořené sady vzdělávacích materiálů obohatily výuku o nové prvky, učinily výuku 
názornější, atraktivnější a zábavnější. Učitelům anglického i německého jazyka spolu 
s pořízenou technikou a zakoupenými pomůckami usnadňují přípravu na výuku. Vyučující 
mají tak více prostoru na to, aby se věnovali ve výuce především konverzaci a vedli žáky 
k aktivnímu využívání cizího jazyka.   
Vzdělávací materiály pro metodu CLIL ve 4. a 5. roč. i vzdělávací materiály pro výuku 
anglického jazyka tvoří v těchto ročnících ucelené a navzájem provázané sady vzdělávacích 
materiálů pro oba předměty. 
Čtení anglické beletrie na 2. stupni a aktivity s ním spojené jsou velmi efektivním 
prostředkem pro procvičování cizího jazyka, upevnění gramatických jevů i zopakování 
a rozšiřování slovní zásoby. Vedou ke čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce. Díky 
projektu vznikla ve škole anglická knihovna s mnoha zajímavými tituly. Knihy si žáci půjčují 
také k domácí četbě a připravují pro spolužáky prezentaci přečtené knihy v angličtině. 
Velkým přínosem jsou i zfilmované příběhy přečtených knih v angličtině. 

Miniprojekty v německém jazyce směřovaly k podpoře 
konverzace v německém jazyce, k přípravě žáků  
na situace, s nimiž se mohou v praktickém životě 
setkat. Kurzy s rodilým mluvčím v anglickém  
a německém jazyce v 8. a 9. roč. vedly žáky k rozvíjení 
schopností žáků dorozumět se cizincem v běžných 
situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. 
Cílem divadelních představení hraných v anglickém 
jazyce bylo učit děti anglicky využitím scénického 
umění, kdy si žáci osvojovali cizí jazyk zábavnou  
a nenásilnou formou. Představení byla vždy pojata 
interaktivně, vedla k aktivnímu užívání anglického 
jazyka. 
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Během vzdělávacího pobytu ve Velké Británii došlo k rozvoji interaktivních řečových 
dovedností přispěje žáků. Žáci měli také možnost poznávat anglické reálie, žáci si mohli 
ověřit svoji jazykovou schopnost. Díky pobytu ve Velké Británii si uvědomili nutnost znalosti 
anglického jazyka a jsou motivováni k rozvíjení svých jazykových dovedností a schopností. 
 

Zapojení školy do vlastních projekt ů   
 
Projekt Zdravé zuby 
Projekt „Zdravé zuby“ je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro 
prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Je zařazován do běžné výuky 
především v hodinách prvouky a přírodovědy. Pomocí pracovních listů jsou děti zábavnou a 
nenásilnou formou informovány o důležitosti zubního zdraví. Program buduje u dětí pozitivní 
vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa. 
Podmínkou účasti v soutěži je potvrzení zubního lékaře o stomatologickém preventivním 
vyšetření razítkem do soutěžní karty.Jedná se o nejdéle realizovaný program takového 
rozsahu pro děti mladšího školního věku. 
V současnosti byl ukončen 14. ročník realizace projektu. Z naší školy se do soutěže zapojilo 
44 dětí: 

1. třída 8 
2. třída 7 
3. třída 14 
4. třída 6 
5. třída 9 

 
Vyhlášení výsledků letošního ročníku bude zveřejněno na konci června. Bližší informace  
o projektu včetně výsledků soutěže lze získat na internetových stránkách 
www.zdravezuby.cz 

 
Projekt Veselé zoubky 
Žáci 1.tříd se zapojilI do dm preventivního programu „Veselé zoubky“ zaměřený na správnou 
péči o chrup dětí prvních tříd. Děti shlédly výukové DVD se zábavně-vzdělávacím filmem Jak 
se dostat Hurvínkovi na zoubek, realizovaly program zaměřený na správnou péči o chrup, 
vypracovaly pracovní listy, obdržely dárkový balíček s prostředky na péči o chrup.  
 
Ovoce do škol 
Ve školním roce 2014 – 2015 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 
 
Projekt Školní mléko  
Naše škola se zapojila do projektu Školní mléko. Ve čtrnáctidenních intervalech měli žáci 1. 
až 9.ročníku možnost odebírat mléčné výrobky – mléčný kravík, ochucený kravík, 
laksymáček a jogurt za zvýhodněné dotované ceny.  
 
Toulky historií 
Ve školním roce 2014/2015 pracoval pod vedením Mgr. Petry Koudelkové a Mgr. Zuzany 
Kouřilové kroužek Toulky historií, ve kterém bylo zapsáno 32 dětí. V rámci činnosti tohoto 
kroužku se konaly tyto akce: 

• 27. září  - pěší túra na Kamennou  svatbu (20 dětí) 
• 18.  října -  Památník letců a  Napoleonův památník (18 dětí ) 
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• 16. listopadu - Blansko – prohlídka muzea a Vítání sv. Martina (21 dětí). 
• 24. ledna -  Brno,  Špilberk,  výstava Karla Franty (19dětí). 
• 14. února -  Brno podruhé – Petrov, Měnínská brána a Muzeum hraček, Stará 

radnice, Denisovy sady, Kapucínská hrobka (11 dětí). 
• 21. března -  Kalvárie u Jaroměřic – prohlídka celého areálu s průvodcem 

(16dětí). 
• 18. dubna -  pěší túra  do nedalekého Jevíčka – věž, muzeum a městský okruh 

(24 dětí). 

• 23. května -  Býčí skála (12 dětí) 

 
Projekt EURONET 50/50 

Přivítali jsme možnost během projektu EURONET 
50/50max měřit různé 
hodnoty: světlo, stav CO ve třídách. Většinou se toho 
zhostili žáci sedmého ročníku v rámci volitelného 
předmětu Seminář a praktikum z přírodopisu a také v 
některých hodinách postupně žáci od 2. po 9. ročník.   
Světlo a teplota ve třidách byla měřena v průběhu 
měsíců leden – červen 2015.  
Ve třidách se měřilo u oken, uprostřed třídy, u dveří a to 
se světly i bez. Rozdíl je znát u tříd orientovaných na jih 

a na sever. Doporučené hodnoty jsou: 300 luxů na pracovním stole běžné třídy, 500 luxů při 
rýsování apod., 100 luxů je minimum pro bezpečný pohyb osob.  
 

datum místnost rozsvícená 
světla 

okno uprostřed u 
tabule 

u dveří 

11. 2. 2015 učebna Př Ano 372 510 230 
19. 3. 2015 8.A Ne 1604 607 477 
1. 4. 2015 šatny 1. stupeň Ne 662 - 518 
8. 4. 2015 chodba 1. st. Ne 403 - 160 
 
Další měřenou hodnotou byl CO2. Jeho vysoká koncentrace způsobuje ospalost, pokles 
pracovní aktivity a nesoustředěnost. Ve všech měřených třídách je otevřená mikroventilace, 
větrání bylo prováděno všemi okny a intenzivně po dobu cca 5 – 10 minut. Doporučené 
hodnoty jsou v následujícím rozmezí: do 500 ideální stav, 500 – 1500 stav ucházející, nad 
1500 kritické hodnoty. Relativně bezpečný je stav ještě kolem 800 – 1000 jednotek.  
 

datum místnost vyučovací hodina vyvětráno hodnota 
30. 3. 2015 8. A 1.  Ne 1290 
  po 20 minutách Ne 1560 
   Ano 665 
10. 4. 2015 učebna Aj 2. Ano 807 
  po dvaceti minutách Ne 1285 
   Ano 734 
5. 5. 2015 2. A 1.  Ne 2040 
   Ano 1430 
5. 5. 2015 2. A 2.  Ne 1100 
   Ano 790 
6. 5. 2015 4. B 2.  Ne 1435 
   Ano 925 
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6. 5. 2015 4. A 3.  Ano 1270 
   Ne 1620 
13. 5. 2015 učebna PVZ 2. (bez žáků) Ano 619 
  4.  Ano 578 
  po dvaceti minutách Ne 1520 
28. 5. 2015 učebna VV 1.  Ne 990 
  po dvaceti minutách Ne 1520 
   Ano 580 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
ČŠI školu ve školním roce 2014/15 nenavštívila.  
 
 

Část X. 

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

Část XI. 
 

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

 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2014/2015 škola tento typ vzdělávání nerealizovala. 
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Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

 
Projekt Efektivní učení – cesta k vědění:  
celková částka  1.928 213 Kč (z ESF – 1.638 981,05Kč -  85%, z rozpočtu ČR -
289 231,95Kč 15%). 
Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků:  
celková částka 3 176 336,-Kč (z ESF - 2699885,6Kč  85%, z rozpočtu ČR – 476450,4Kč 
15%). 
Projekt Lepší start:  
 celková částka 2 553065,-Kč (z ESF - 2170105,25Kč 85%, z rozpočtu ČR – 382959,75Kč 
15%). 
 

Část XIV. 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
 
 Odborová organizace - v naší škole není. 
 
Spolupráce se zřizovatelem 
Se zřizovatelem, kterým je město Velké Opatovice, spolupracuje ředitelství školy průběžně 
formou jednání se zřizovatelem, písemně (výroční zpráva, rozpočet) a informacemi o akcích 
školy. Tři zástupci zřizovatele tvoří Školskou radu. 
V závěru školního roku jsou vybraní žáci školy přijati představiteli města. 
 
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se uskutečňuje formou třídních schůzek, 
konzultačních dnů, besídek, schůzek pro zákonné zástupce 1. a 6. ročníku (nové třídní 
kolektivy) a 9. ročníku (volba povolání). Vedení školy organizuje také besedy s rodiči 
budoucích prvňáčků v rámci projektu Předškoláček. Třídní schůzky se konají 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.  
Pro zákonné zástupce a veřejnost se konaly tyto akce: 
Otevřené hodiny matematiky, Den otevřených dveří při příležitosti 45. výročí otevření nové 
budovy školy. 
 
 

Část XV. 
 

Zhodnocení a závěr    
 

Ve školním roce 2014/15 proběhl další rok realizace školního vzdělávacího programu. 
Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na naší ZŠ přinesla udržitelnost projektu 
Inovativní prvky ve výuce zeměpisu, vlastivědy a prvouky, který škola realizuje od 1.2.2011. 
V rámci projektu EU peníze školám  od 1.9.2011 realizujeme projekt s názvem Efektivní 
učení – cesta k vědění. V školním roce 2012/2013 jsme zahájili realizaci dalších dvou 
projektů Nové trendy ve výuce cizích jazyků a projekt  Lepší start zaměřen na rovné 
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příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Pokračovali jsme ve spolupráci s gymnáziem Boskovice a SOŠ SOU André Citroëna 
v Boskovicích a nově jsme navázali spolupráci se SŠ informatiky, finančnictví a poštovnictví, 
Čichnova v Brně rámci projektu Podpory přírodovědného a technického vzdělávání na 
středních školách v Jihomoravském kraji. 
Usilovat o to, aby naši žáci získávali kvalitní základy všeobecného vzdělání, na kterých 
budou moci stavět svůj další osobní rozvoj. Naším cílem je, aby dosahovali dobrých výsledků 
při celostátním testování žáků 5. a 9. ročníku a dosáhli úspěšnosti srovnatelné s průměrnou 
úspěšností ČR v rámci venkovských škol. K tomuto testování budeme žáky průběžně 
připravovat. 
 
 
 

Část XVI.     
Příloha 
 
Výroční zpráva za rok 2015 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. 2015 
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 4.1. 2016                                                                                                    
    
                                                                                    
 
 
                                                                                               Mgr. Karin Petrželková     
                                                                                                     ředitelka ZŠ                                                                                                
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Pedagogická rada na svém zasedání dne  5. 10. 2015 projednala  Výroční zprávu o činnosti 

školy 2014/ 2015. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Mgr. Karin Petrželková 

                                                                    
                                                                                                                  ředitelka ZŠ 

 
 
 

 Ve  Velkých  Opatovicích dne  5. 10. 2015                 
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Školská rada při ZŠ Velké Opatovice, okres Blansko na svém zasedání  

dne  6. 10. 2015 schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2014/2015. 

 
 
 
 
 
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  6.10. 2015                 
 


