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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),  516 498 911 (sekretariát)  
e-mail:                                            zsvop@zsvelkeopatovice.cz 

       www.zsvelkeopatovice.cz 

Počty t říd a žáků   
 
 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1.stupeň 10 5 200 20 

2.stupeň 8 4 154 19,25 

Celkem 18 9 354 19,67 
 

 
 Celkový po čet žáků v 1.  ročníku:  41         
 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):   
15,08 
 
Rada školy (školská rada)  - byla ustanovena v  roce 2011. Ve školním roce 2013/14 
pracovala v devítičlenném složení, jeden chybějící  člen za zřizovatele byl zvolen 
zastupitelstvem města 13.11. 2013. V průběhu školního roku se celkem konaly tři 
zasedání. 

• Na jednání dne 15.10. 2013 byla schválená Výroční zpráva o činnosti školy 
2012/2013. 4lenové rady byli seznámeni s dlouhodobou koncepcí školy a 
hospodařením školy. 

• Na jednání dne 16.1. 2014 se konala volba nového předsedy školské rady –
zvolena byla paní Ing. Bernardetta   Macková. Zasedání se zúčastnila i nová 
členka za zřizovatele paní Vladimíra Ptáčková. 

• Na jednání dne 29.8.2014 byly projednány úpravy Školního vzdělávacího  
programu č.j. 706/2007 – 700/2013 a Školní řád.  . 
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Část  II. 

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

 
Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2013/2014 v 1.- 9. ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko č.j. ZŠ 
706/2007–700/2013. 

Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky – angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako 
povinného předmětu probíhala od 3. do 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Další cizí 
jazyk (německý jazyk/ruský jazyk) navštěvovali žáci (dle výběru, který se uskutečnil 
v 7.roč.)  7. až 9.roč. 

V sedmém až devátém ročníku jsou do učebního plánu zařazeny volitelné předměty.  
Žáci navštěvovali tyto dvouhodinové volitelné předměty:  
7.roč.: Seminář a praktikum ze zeměpisu a Sportovní výchova  
8.roč.: Užité výtvarné činnosti a Sportovní výchova  
9:roč.:  Užité výtvarné činnosti a Sportovní výchova 
Žáci 9. ročníku navíc ještě navštěvovali jednohodinový volitelný předmět Cvičení 
z matematiky a Konverzace v anglickém jazyce. 
 
 
Zvolený vzd ělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

Školní vzd ělávací program  
Základní školy Velké Opatovice, 
okres Blansko 

ZŠVO 706/2007-
700/2013 

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  371 321 53 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 4,5* 
* 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 4 176 6 fyz./2,8 přepoč.  

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

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem 1 146 3 fyz. /0,5 přepoč. 

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

 

Část III.     

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

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků(učitelé + vychovatelé) 
z toho jen učitelé (učitelky) 

31 /26,78 
25/23,48 

100% 

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

30/25,78 
24/22,48 

96,77/95,14 

 
 
2. Počet absolvent ů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2013/14 

nastoupili na školu:  0 
 
 
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2013/14 nastoupili na 

školu:        2 
 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kte ří ve školním roce 2013/14 odešli ze    
      školy:     1 
 
5. Nepedagogi čtí pracovníci  - po čet :    12 
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6.  Věkové složení pedagog ů  

Věk učitelé (vychovatelky) 
muži ženy 

do 35 let 0 5 (1) 
35-50 let 1 15 (5) 
nad 50 let 3 3 
pracující důchodci nepobírající 
důchod 

0 0 

pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
celkem 4 23 (6) 
rodičovská dovolená   
 
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. Jarmila Havlíčková 

1.B Mgr. Zoja Kikalová 

2.A Mgr. Lenka Zemánková 

2.B Mgr. Ivona Weigelová 

3.A Jiří Luňáček 

3.B Vlastimil Slepánek 

4.A Mgr. Petra Dostálová 

4.B Mgr. Pavel Kuda 

5.A Mgr. Ivana Veselá 

5.B Mgr. Tereza Petráková 

6.A Mgr. Zdena Seidlová 

6.B Ing. Miloš Šmilňák 

Mgr. Romana Krejčířová 

7.A Mgr. Pavla Müllerová 

7.B Mgr. Markéta Illová 
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8.A Jana Ondruchová 

8.B Mgr. Pavlína Rotalová 

9.A Mgr. Zuzana Kouřilová 

9.B Mgr. Veronika Beranová 

 
 
Ostatní pedagogičtí pracovníci 
Mgr. Libuše Mikulášková, Ing. Jana Lišková, Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Jaroslava 
Schichová 
 
Pracovníci školní družiny a školního klubu 
Vedoucí vychovatelka - Andrea Tlamková 
Vychovatelky – Markéta Jelínková, Vendula Marvanová, Ing. Zita Rozmánková, Jana 
Šafářová 
 
Asistentky pedagoga 
Markéta Jelínková, Vendula Marvanová 
 
Metodické orgány  
Metodické sdružení 1. stupně  
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – Mgr.. Veronika Beranová, Mgr. Petra 
Dostálová, Markéta Jelínková, Mgr. Zoja Kikalová, Mgr. Pavel Kuda, Jiří Luňáček, 
Vendula Marvanová, Mgr. Tereza Petráková, Vlastimil Slepánek, 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 - Jana Ondruchová 
 členové -  Mgr. Libuše Mikulášková 
                   
Informatika předseda - Ing. Jana Lišková 
 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 
 členové -  Mgr. Markéta Illová, Mgr. Romana Krejčířová,  

                 Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Zdena Seidlová, 
  
Matematika a její 
aplikace 

předseda – Mgr. Pavla Müllerová 

 členové -  Mgr. Karin Petrželková, Mgr. Marie Šimáčková,  
  
Cizí jazyky předseda - Mgr. Veronika Beranová 
 členové – Mgr. Petra Koudelková, 

                Mgr. Pavel  Kuda, Mgr. Tereza Petráková,  
                Mgr. Karin Petrželková, Ing. Miloš Šmilňák,  
                Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. Zdena Seidlová 
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Umění a kultura předseda - Mgr. Pavla Rotalová 
 členové – Jiří Luňáček, Mgr. Pavla Millerová, Mgr. Karin  

             Petrželková, Mgr. Zdena Seidlová, 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 – Evženie Dokoupilová, Renata Benešová,   
                    Vladimíra Švancarová, Marie Zvéšková 
 

Kancelář školy Marta Kočárová, Věra Petrová 
 
 
 
 

Část IV.    

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 
Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2013/2014 41 žáků, výuka probíhala ve dvou 
třídách. K zápisu se dostavilo 59 dětí, z toho osmi dětem byl povolen odklad školní 
docházky již v minulém školním roce, 1 žákyně nenastoupla, 2 žáci se přihlásili k povinné 
školní docházce v srpnu 2014 (zápis ZŠ Jevíčko, ZŠ Moravská Třebová). V minulém 
roce zákonným zástupcům dětí bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu 
vzdělávání.   Ve školním roce 2013/14 byl sedmi dětem na základě žádosti jejich 
zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. 
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Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žák ů   

ročník počet 
žáků 

prospělo s 
vyznamenán

í 

prospělo        
bez (*) 

neprospě
lo bez (*) 

opakují 

1. 40 39 1   
2. 31 30 1   
3. 37 31 6   
4. 46 34 12   
5. 45 23 22   

celkem za I. stupeň 200 157 42   
6. 38 21 17   
7. 29 11 18   
8. 41 12 29   
9. 46 17 29   

celkem za II. 
stupeň 

154 61 93   

celkem za školu 354 218 135   

 
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2013 
 
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 počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014:                         0                       
    průměr na jednoho žáka:                                                                                                0                                                                   
 
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb.,§12-14):      0 
     

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
  
Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

školní rok 2012/13 Gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 
4 leté 

studium 
6 leté 

studium 
8 leté 

studium 
   

počty přijatých žáků 
 

8 0 0 24 14 0 

 

Počet absolventů ZŠ 

Ročník počet žáků 

9.ročník 46 
nižší ročník - 
Celkem 46 
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Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy 

 
Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání probíhalo průběžně, pozornost byla věnována 
zejména realizaci Školního vzdělávacího programu s ohledem na utváření a rozvoj 
klíčových kompetencí žáků s pomocí postupů, metod a forem práce, které vedou k jejich 
naplňování. Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání bylo projednáváno při 
rozborech hodin, při jednáních předmětových komisí a metodického sdružení. 
 
Péče o talentované žáky  
Škola věnuje stálou pozornost talentovaným žákům a to nejen v naukových předmětech, 
ale také v oblasti tělovýchovy a v řadě dalších zájmových aktivit organizovaných školou 
nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. O tom svědčí významná umístění našich žáků 
v okresních, krajských či celorepublikových soutěžích, jak uvádíme v části VIII., oddíl B.  
 .  
 Péče o problémové žáky  
V letošním roce bylo v evidenci PPP Boskovice, Blansko, Brno, školního psychologa, 
SPC a SVP Brno celkem 62 žáků (z toho na 1.stupni 35 žáků, na 2.stupni 27 žáků). Žáci 
s vývojovou poruchou učení byli zařazeni do 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 školního psychologa, 14 žáků navštěvovalo hodiny 
speciálního pedagoga, 16 žáků bylo v průběhu roku vzděláváno dle individuálních 
vzdělávacích plánů, 3 žáci pracovali podle plánů osobního rozvoje. Taktéž individuální 
péče vyučujících a asistentek pedagoga byla věnována žákovi s autismem.  
 
 

 Individuální integrace 
Typ zdravotního postižení Ročník Počet žáků 

vada řeči – vývojová 
dysfázie 2. 1 

autismus 4. 1 
vývojové poruchy učení 5. 2 

vývojové poruchy chování 5. 1 
Celkem  5 

 
 

Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
Prevenci sociálně patologických jevů zajišťuje na škole školní metodička prevence. 
Spolupracuje zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, pracoviště 
Boskovice, okresní metodičkou prevence a dalšími odbornými institucemi. Poskytuje 
materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, 
preventivní programy pro žáky školy. 
V rámci práce školního metodika prevence proběhly tyto aktivity: 
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Září (srpen) 

• Hodnocení MPP 2012/2013 
• Zpracování MPP pro školní rok 2013/2014 
• Aktualizace - Program proti šikaně a Krizový plán I., II. 
• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy 
• Zavedení konzultačních hodin ŠMP 

 
Říjen 

• Konzultace s TU, plán práce  
• Konzultace se školní psycholožkou 
• Konzultační hodiny ŠMP 
• Školení pedagogického sboru Aktivity s třídním kolektivem (P. Rampas) 

 
Listopad 

• Pracovní setkání ŠMP Boskovice 20. 11. 2013  
• Konzultační hodiny ŠMP 
• Konzultace se SVP Brno 

 
Prosinec 

• Dílčí hodnocení MPP pro potřeby ŠMP 
• Konzultační hodiny ŠMP 
• Zpráva pro SVP Brno (pobyt žáka) 
• Podání projektu Naše bezvadná třída (JmK) 

 
Leden 

• Konzultace ŠMP 
• Jednání se SVP Brno (ambulantní péče o žáka) 
• Podklady pro pedagogickou radu  

 
Únor 

• Konzultace ŠMP 
• Den bezpečnějšího internetu 11. února  – bezpečně na internetu – v hodinách Inf 

a VO, přednáška pro žáky 8. a 9. ročníku Nebezpečí Facebooku, přednáška pro 
rodiče Nebezpečí internetu 

• školení Sexuální rizikové chování Brno 
 
Březen 

• Konzultace ŠMP 
• Schválení projektu Naše bezvadná třída 
• Konzultace se školní psycholožkou, VP 

 
Duben 

• Konzultace ŠMP 
• Noc s Andersenem – podpora čtenářství jako smysluplného vyplnění volného 

času 
• Dotazníkové šetření A – kluby Brno k problematice alkoholismu, kouření a drog 7. 

– 9. ročník 
• konzultace se školní psycholožkou 
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Květen  
• XIII. ODM 1. ročníků 
• Konzultace ŠMP 
• konzultace se školní psycholožkou 

 
Červen 

• Setkání metodiků prevence Boskovice (4. června 2014) 
• Dne prevence a brannosti – 2. června 
• Hudbou proti drogám – 25. června 
• konzultace se školní psycholožkou 
• Beseda s kurátory pro žáky 9. ročníku – 20. června 
• Hodnocení MPP, programu proti šikaně a krizových plánů, SWOT analýzy 
• Hodnocení plánu práce ŠMP 
• Hodnocení plnění programu Normální je nekouřit 

 
Průběžně: 

• Řešení výskytů rizikového chování, účast na výchovných komisích 
• Spolupráce s institucemi (PPP Boskovice, PPP Blansko, Policie, OSPOD, SVP 

Brno) 
• Konzultace problémů souvisejících s rizikovým chováním s TU, VP a vedením 

školy 
• Aktualizace preventivní nástěnky – chodba C2 
• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy 
• Sledování problematiky prevence v dokumentech MŠMT 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 2013/2014 
 

Hlavní cíle: zaměření na osobnostní a sociální rozvoj, na 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 s problémovým vývojem a rizikovým 
chováním, zejména záškoláctví, problémovému chování, soužití v kolektivu. 

Škola dále realizuje projekt Lepší start, který se zaměřuje na podporu dětí s SPU, 
sociálně znevýhodněných, v rámci kterého začala na škole pracovat také školní 
psycholožka Mgr. Michaela Bosáková. Navštěvovala třídní kolektivy v rámci třídnických 
hodin, připravovala program pro TU, poskytovala konzultace a pracovala se žáky. 
Připravila také školení pro pedagogický sbor a spolupracovala s dalšími institucemi. 

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. 

Žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili dotazníkového šetření A – klubů Brno, které se 
zaměřuje na monitorování rizikového chování v oblasti alkoholu, kouření a drog. 
Výsledky šetření získá škola po vyhodnocení během podzimu 2014. Stejné šetření jsme 
již absolvovali v loňském roce a výsledky máme k dispozici. 

Na 1. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování, nezdravé vztahy 
v kolektivu, krádeže. 

Na 2. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování, špatné vztahy 
v kolektivu.  
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Jednalo se o případy, které byly řešeny okamžitě (výchovné komise, 
sociometrické šetření), případy agresivity řešeny se školní psycholožkou, SVP. Problémy 
se záškoláctvím a kouřením se letos v takové míře nevyskytly, pomohla spolupráce 
s OSPOD, kurátory a SVP. Jeden žák absolvoval pobyt ve SVP s následnou ambulantní 
péčí, další žák je v péči kurátora a SVP. V následujícím školním roce bude tato práce 
pokračovat. 

ŠMP ve spolupráci s VP a ředitelkou školy zpracovala preventivní program Naše 
bezvadná třída v rámci výzvy Jihomoravského kraje v dotačním programu „Preventivní 
programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2014“. Náš preventivní 
program byl ve výzvě vybrán a podpořen částkou 46 000 Kč. V rámci tohoto projektu 
zařazujeme příslušné aktivity, v měsíci dubnu jsme ve spolupráci s VP monitorovali třídy 
v měsíci květnu soutěž o erb třídy, výběr metodik a nákup hry Osobní bezpečí  
pro třídnické hodiny 1. stupně. V září budeme v projektu pokračovat. 

V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme uspořádali přednášku o nebezpečí 
Facebooku pro žáky 8. a 9. ročníku a pro rodiče na téma nebezpečí na internetu. 

V červnu jsme uspořádali Den prevence a brannosti. Do ŠVP jsou opět zařazena 
témata „branné“ výchovy – přežití v přírodě, mimořádné události, obrana vlasti, 
integrovaný záchranný systém atd. Vše toto žáci absolvovali na různých stanovištích.  
1. stupeň nejprve absolvoval zastávku u sanitky, pak si vyzkoušeli, co umí jejich starší 
spolužáci v hasičském družstvu. Následovala prohlídka hasičského vozidla a pak 
stanoviště Aktivní zálohy Armády České republiky. Nejprve přežít v přírodě, prohlédnout 
si vybavení vojáka, zkusit si přepravu zraněného, vyběhnout na hřiště, hodit granátem, 
plížit se a pak si střelit na cíl. Jako bonus výklad o ukázky zbraní, což zlákalo nejen 
kluky, ale i děvčata. Stejná stanoviště absolvoval také druhý stupeň. Vedle těchto 
stanovišť se žáci 1. stupně věnovali dopravní výchově a na druhém stupni plnili úkoly na 
pracovních listech a vyráběli plakát k problematice drog. Den byl připraven ve spolupráci 
s Aktivní zálohou Armády České republiky, SDH Velké Opatovice a ZZS JmK výjezdní 
místo Velké Opatovice.  
 
 
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 
Dentální hygiena – projekt studentů stomatologie  
 Ovoce a zelenina do škol  
 Školní mléko  
 protikuřácký program Normální je nekouřit (1. - 5. ročník) 
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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. - 9. ročník – Den bezpečnějšího internetu – pracovní listy k vybraným 

jevům, přednáška 8. a 9. ročník a rodiče (viz výše) 
6. – 9.  ročník Hudbou proti drogám - koncert 

 
Besedy: Struktura a zahraniční mise Policie ČR - 3. února 2014 

beseda s kurátorem (9. roč.) – 20. června 2014 
  
Projekt Naše bezvadná třída (leden – prosinec 2014) je určen k posílení vztahů 

v třídních kolektivech. ŠMP ve spolupráci s VP provedla monitoring tříd. V sedmém 
ročníku byl proveden teambuilding (2. května 2014) k posílení vztahů ve třídě. V měsíci 
květnu byla vyhlášena soutěž o třídní erb. Byla zakoupena hra Osobní bezpečí pro práci 
tříd na 1. stupni. Pro období přípravného týdne připravujeme nákup metodik  
a přednášku. Na podzim pokračujeme dalšími aktivitami – prezentace tříd, celoškolní 
vánoční besídka, adaptační dny. 

 
c/ využití volného času dětí  

Žáci 1. stupně měli možnost využívat školní družinu a zájmové útvary ŠD. Žáci  
2. stupně navštěvovali také školní klub v době polední přestávky mezi odpoledním 
vyučováním (jako prevence rizikového chování), ve školním klubu měli k dispozici řadu 
aktivit, turnaje ve stolním tenise, stolním fotbálku apod. Dále měli k dispozici zájmové 
útvary ŠK.  

Letos se nabídka zájmových útvarů opět rozšířila o kroužky pořádané SRPŠ, ve 
druhém pololetí byla zbudována umělá lezecká stěna a kroužky rozšířeny o kroužky 
lezení i pro veřejnost. 

 
d/ spolupráce s rodinou 

Rodiče byli seznámeni s MPP a jeho cíli, s konzultačními hodinami VP a ŠMP, 
možnostmi vzájemné spolupráce při řešení sociálně patologických jevů na 1. schůzce ve 
školním roce 2013-2014 a www stránkách školy, kde byla pravidelně doplňována 
stávající sekce Prevence. 

S rodiči žáků, u kterých se objevily závažnější přestupky proti školnímu řádu, jsme 
jednali ve výchovných komisích a učinili závěry vůči žákům a ve vztahu k zákonným 
zástupcům žáků. S rodiči dále spolupracuje také školní psycholožka. 
 
 
e/ DVPP v oblasti rizikového chování  

- školení pedagogického sboru – Aktivity s třídním kolektivem (podzimní prázdniny, 
lektor Pavel Rampas) 

- setkání školních metodiků prevence (listopad 2013, červen2014) – problematika 
práva v oblasti prevence, certifikované programy, změny na MŠMT, dotace, 
změny na JmKÚ Brno, Policie ČR, příklady dobré praxe, výměna zkušeností 

- školení Sexuální rizikové chování (únor 2014, Brno) společně s VP 
 
f/ p řipravované 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) – OPPP  
M. Rašková 
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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 

 
Tabulka č. 2 – Návykové látky 

věk marihuana heroin pervitin Jiné - tabák řešeno ve spolupráci 
s OSPOD 

ano ne 
 0 0 0 0 0 0 

 
Tabulka č. 3 Projevy klasické šikany (omezování, násilí) 

Věk řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR 

ano ne 
1 x 11 0 x 

 
Tabulka č. 4 Jiné rizikové chování 

věk  druh  řešeno ve spolupráci s Policií ČR 
ano ne 

2 x 11 krádež 0  x 
1 x 13 agresivita vůči spolužákovi 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 

 
*) Orgán sociálně právní ochrany dětí 
  

B. Dlouhodobé programy a projekty primární prevence  ve škole: 
 
-  Zdravé zuby 1.- 5.ročník 
-  Rovná záda 3. ročník 
-  Normální je nekouřit – 1. stupeň (1. – 5. ročník) 
-  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 p řípadě výskytu závažného problému – jevu rizikového 
chování ve škole?                                                                ANO 
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Vyhodnocení Programu proti šikaně a krizových plánů 
Od školního roku 2008/2009 má Základní škola Velké Opatovice vypracovaný Program 
proti šikaně a Krizové plány I., II., novelizovány jsou na začátku každého školního roku.  
Ve školním roce 2013/2014 využíváme opět spolupráce se školní psycholožkou Mgr. 
Michaelou Bosákovou 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 třídě s několika žáky se SVP, kde se již projevily náznaky 
šikany. V tomto ročníku se také objevila krádež. 
  
 

Vyhodnocení preventivního programu Normální je nekouřit školní  rok 
2013/2014 na 1. stupni 

 

 

Naše škola má od roku 2009 k dispozici preventivní program Normální je nekouřit pro 1. 
– 3. ročník, od roku 2010/2011 je k dispozici také v 4. a 5. ročníku. Garantem programu 
je ŠMP Mgr. Markéta Illová, program ve svých třídách provádějí TU, respektive vyučující 
v předmětech Prv, Pč, Vv. 
Ve školním roce 2013/2014 proběhl preventivní program v 1. – 5. ročníku. Aktivity se 
konaly v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy, pracovních činností. 
Připravené úkoly žáci s ochotou plnili, zapojovali se do aktivit. Některé aktivity plnili také 
v rámci Dne prevence a brannosti. 
 
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  0,4 

(Lepší 
start) 

Psychologie, Filozofická  fakulta MU 
Brno 

VŠ 

školní speciální pedagog  0,18  učitelství pro základní školy,  
učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ 

VŠ, 1.st., 
spec.ped. 
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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 - - 
školní speciální pedagog 1 - - 
 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků  

Setkání školních metodiků prevence v PPP 
Setkání výchovných poradců v PPP 
Setkání psychologů ZŠ a SŠ 
Problémové chování dětí a způsoby práce s tímto chováním 
Rómský žák 
Aktivity s třídním kolektivem 
Viktimologie 
Individuální přístup k žákům 
Vývoj rozumových schopností dětí ◘ 
Diagnostika rozumových schopností dětí ◘ 
Náprava specifických poruch učení 
Prevence rizikového chování 
Specifika komunikace s třídním kolektivem, zařazení dětí se SVP do třídního kolektivu (I. 
část) ◘ 
 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 

 
Vzdělávání  vedoucích pracovník ů 

Zdravý životní styl z pohledu bezpečnosti 2 
Zákoník práce, občanský zákoník, platové předpisy, evidence pracovní 
doby ve školské praxi 1 
Zákon o ochraně osobních údajů 1 
Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance 1 
Roud tour OP VK 2 

Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyk ů 
Seminář s autorem učebnic do Aj (Project)    1 
Konference k projektu Erasmus  1 
Express Way for Learning I. 1 
Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka * 1 
The Approaches and Methods Konference for Teachers * 1 
CLIL pro 1. a 2. stupeň ZŠ * 7 
Teaching English: Primary Schools – II *   1 
The P.A.R.K. Konference  *   1 
Ready, Steady, Speak! *   1 
Ich lese, du liest, wit lesen * 1 
Písničky pro teenagery (celodenní vzdělávací akce pro učitele NJ ) *  

Vzdělávání v oblasti ICT 
Seminář ČŠI k ITC 2 
Konference Dotkněte se inovace 2 
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Vzdělávání zam ěřené na práci se žáky se SVP, budování pozitivního k limatu ve 
škole 

Seminář o hře a kreativitě II. 3 
Individuální přístup k žákům 29 
Seminář zaměřený na vývojovou dysfézi, poruchy učení a DYSKO –HRY 
◘ 1 
Použití ICT ve třídách s diagnostikovanými SPU ◘ 1   
Efektivní učení žáka se speciálními potřebami ◘ 2 
Vývoj rozumových schopností dětí ◘ 12 
Diagnostika rozumových schopností a speciálních vzdělávacích  
potřeb ◘ 8 
Náprava specifických poruch učení prakticky ◘ 2 
Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ 
běžného typu 2 
Specifika komunikace s třídním kolektivem,.Zařazení dětí se SVP do 
třídního kolektivu ◘ 17 

Studium – dopln ění kvalifikace, rozší ření kvalifikace  
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1 
Speciální pedagogika 1 

Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace  
Metodiky aktivního učení – forma aktivizace dětí 3 
Přemýšlení a matematika jinak 12 
Metody k rozvíjení matematické gramotnosti    11 
Rozvoj matematické gramotnosti v praxi 7 
Matematika činnostně 3 
Fyzika činnostně 1 
Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole 15 
Letní škola- Matematika s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro 
začátečníky 7 
Základy finanční gramotnosti ☼ 1 
Bezplatné programy pro výuku na 1. stupni ZŠ ♠ 4 
Nejlepší nápady do prvouky ♠  4 
Zeměpis a ICT – Zeměpis s využitím internetu ♠ 1 
Hodnocení a sebehodnocení žáků ♠ 2 
Práce s diferencovanou třídou ♠ 3 
Specifika komunikace s třídním kolektivem, zařazení dětí se SVP do 
třídního kolektivu (I. část) ◘ 19 

Další vzd ělávací akce 
Zasedání AŠSK 1 
Seminář o odpadech 1 
Goeinformatika 2 
Finanční gramotnost hrou 1 
Poskytování první pomoci 32 
Školení vzdělávacího portálu eKabinet 18 

 
*  Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace GP OP VK Nové trendy  
     ve  výuce cizích jazyků. 
☼ Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace projektu Efektivní učení -      
     cesta k vědění.  
◘   Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci realizace projektu Lepší start. 
♠   Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci udržitelnosti projektu Inovativní   
      metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu. 
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Část VIII. 

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

Školní družina, která je sou částí základní školy  
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 4 118 6 fyz./2,191přepoč.  
 
Školní klub 

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem 1 146 3 fyz. /0,266 přepoč. 

 
Provoz školní družiny 
Ve čtyřech odděleních školní družiny bylo na počátku školního roku k činnosti přihlášeno 
117 dětí. Ke konci roku se počet dětí změnil na 116. 

• I. oddělení - žáci 1. tříd, p. vychovatelka Andrea Tlamková, zapsáno po celý rok 30 
dětí – 10 chlapců a 20 dívek. Provoz začínal v pondělí ve 12.30 a ostatní dny  
v 11.35 hodin dozorem u oběda ve školní jídelně a končil ve 14.30 hodin. Zbylé 
děti přecházely do třetího oddělení, kde byla v provozu odpolední družina. 

• II. oddělení - převážně žáci 2. tříd, zapsáni i žáci 1., 4. a 5. třídy, po celý rok  
30 dětí – 16 chlapců a 14 dívek, p. vychovatelka Zita Rozmánková. Provoz 
oddělení začínal v pondělí, úterý a čtvrtek ve 12.30 hodin a ve středu a v pátek  
v 11.35 hodin. Končil každý den ve 14.30 hodin. Zbylé děti přecházely  
do III. oddělení. 

• III. oddělení - 27 dětí 3. tříd, 13 chlapců a 14 dívek, na konci roku 28 dětí,  
p. vychovatelky J. Šafářová, v úterý V. Marvanová a v pátek R. Blézlová. Provoz 
v tomto oddělení začínal v pondělí ve 13.25 hodin a ostatní dny ve 12.30 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, středa a čtvrtek 
a A. Tlamková – úterý a pátek. Od 14.30 do 16.00 hodin byl v tomto oddělení  
i odpolední provoz, a to v pondělí s p. vych. M. Jelínkovou a J. Šafářovou, v úterý 
a čtvrtek s p. vychovatelkou A. Tlamkovou, ve středu s p. vych. M. Jelínkovou a 
v pátek  
s p. vychovatelkou Z. Rozmánkovou. 

• IV. oddělení - žáci 4. a 5.tříd, zapsáno 30 dětí – 13 chlapců a 17 dívek, na konci 
roku 28 dětí, p. vychovatelkou Markéta Jelínková. Provoz oddělení začínal 
v pondělí  
ve 13.25, ostatní dny ve 12.30 a končil  v 14.30 hodin. Zbylí žáci pak přecházeli do 
odpolední družiny ve III. oddělení.  

• Školní družinu také navštěvovali žáci školního klubu, kteří tu čekali na zájmové 
útvary, náboženství či výuku v ZUŠ. Tyto děti byly zapisovány do Docházkového 
sešitu. 
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• Při ŠD pracovalo 13 zájmových útvarů: Angličtina pro začátečníky, Angličtina pro 
pokročilejší, 2 Taneční kroužky, 3x Všeumílek, 2x Sportovky, Keramika, Zahradník 
a 2x Florbal. 

• Do zájmových útvarů ŠD bylo na začátku školního roku přihlášeno 172  dětí. 
 

Provoz školního klubu  probíhal dle rozvrhu trávením volných hodin žáků v klubovně 
ŠK. Do školního klubu bylo přihlášeno 140 žáků (v tomto počtu jsou zahrnuty i děti, které 
navštěvují pouze zájmový útvar ŠK nebo ŠD). Na konci roku se počet dětí změnil na 146. 
Provoz zajišťovaly vychovatelky A. Tlamková a V. Marvanová. 

• Při ŠK pracovalo 5 zájmových útvarů a to  Florbal, Počítače a tvorba školního 
časopisu, Deskové hry, Stolní tenis a Tenis. 

• Do zájmových kroužků ŠK bylo přihlášeno na začátku školního roku 68 dětí. Na 
konci roku 60 dětí. 

 

ŠD i ŠK pracovaly podle Školních vzdělávacích programů ŠD a ŠK. 
 
Aktivity v ŠD a ŠK:  
Září – „Já školák“ - ŠD   
 Naše škola není bludiště – seznámení s budovou školy 
 Jak jsem prožil prázdniny – výtvarná a  literární soutěž 
 Kalendář školy – tvořivá činnost 
 Hudební kvíz – poznávání písniček z pohádek, zpěváků … 
           „A jsou fu č“ - ŠK 
 Zápisky z cest aneb vzpomínky na prázdniny – výtvarná a literární soutěž 
 Cestovatelský kvíz 
 Anketa – kde jsem byl nejdál, kterou zemi chci navštívit 
     Nábor do zájmových útvarů, činnost kroužků byla zahájena 9. září 
 
Říjen – „Kouzelník podzim“ - ŠD   
 Týden knihoven – beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou Zuzanou Kopeckou  
       (spolupráce s Městskou knihovnou) 
 Den seniorů 1.10. – tvorba obrázků a výrobků pro Domov seniorů 
 Drakiáda – pracovní a výtvarná činnost 
 Den bílé hole 15.10. – orientace v prostoru, poznávání všemi smysly 
 Naše posvícení – akce školy 
 Helloween - O nejkrásnější lampion – soutěž v pracovní činnosti 
 ŠD v době podzimních prázdnin a ve dnech ředitelského volna nebyla v provozu 
         „Empatie“ - ŠK 
 Den seniorů 1.10. – rozhovory 
 Literární soutěž - Můj dědeček a babička, Pohádková babička a dědeček 
 Den bílé hole 15.10. – orientace v prostoru, poznáváme všemi smysly 
 Obrázek poslepu 
 Helloween 31.10. – Nejstrašnější strašidlo – výtvarná a pracovní soutěž 
 
Listopad – „Lou čení s podzimem“ – ŠD 
 Měsíční pedagogická praxe tří studentek 4. ročníku SPgŠ Boskovice – V. Širůčková,  
     M. Olivová, J. Richterová 
 Zamykání lesa – vycházka, sbírání přírodnin, stavby z přírodních materiálů 
 Barvy a pocity podzimu – výtvarná soutěž 
 ŠD ve dnu ředitelského volna 14.11. byla v provozu – 11 dětí 
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 Pexesový král – soutěž 
 Příprava výrobků na vánoční jarmark 
 30.11. – Vánoční prodej u mapy - vystoupení tanečních kroužků v kartografickém  
      centru 
         „Lou čení s podzimem“ - ŠK 
 Přírodovědný kvíz 
 Barvy a pocity podzimu – výtvarná soutěž 
 Puzzliáda – celoklubová soutěž v rychlosti skládání puzzle 
 Výroba balíčků na vánoční strom města 
 
Prosinec - „Rolni čky, rolni čky…“ – ŠD 
 2.12. – zkrácený provoz ŠD do 14.00 hodin – seminář o poskytování první pomoci 
 Mikulášská dílna  
 Čertovské rejdění (Mikulášská besídka) – soutěže, hry, tanec 
 Příprava na vánoční besídku a jarmark – kulturní program, výrobky 
 Vánoční besídka s jarmarkem 
 Vystoupení dětí z I. a II. oddělení s vánočním programem ve třídách na I. stupni 
         „Rolni čky, rolni čky…“ – ŠK 
 Světový den boje proti AIDS 1.12. – výroba plakátů a letáčků 
 Čertovské rejdění – Mikulášská besídka v ŠD 
 7.12. – Florbal Cup 
 Nejkrásnější vánoční přání 

2. číslo časopisu Mixér 
 
Leden - „Sníh, led a mráz“ – ŠD 
 Příprava dárků k zápisu do prvních tříd 
 Člověče, nezlob se – turnaj 
 Čajová odpoledne – kouzlení z čajových sáčků, malování čajem, čajová ochutnávka 
 23.1. - návštěva předškoláků z MŠ II. 
 Talentmánie – celodružinová soutěž 
 31.1. – pololetní prázdniny – ŠD není v provozu (5 dětí) 
         „Čaj o páté“ – ŠK 
 Výroba dárečků k zápisu dětí do 1. tříd 
 Hudební kvíz 
 Soutěž designérů – nejoriginálnější čajový servis 
 Čajový dýchánek – rozhovory o čajích, čajové kultuře, čajových zemích… 
 3. číslo časopisu Mixér 
 
Únor – „M ěsíc zdraví a radosti“ – ŠD 
 Naše tělo – kostra, svaly, orgány těla, kvízy 
 Bacily útočí – výtvarná soutěž 
 17. – 21. 2. – jarní prázdniny – ŠD není v provozu 
 Maškarní karneval – tanec, hry, soutěže 
         „Měsíc zdraví a radosti“ - ŠK 
 Naše tělo – zajímavosti o těle 
 Bacily útočí – výtvarná soutěž 
 Klubáci Kravaťáci – historie a různé styly vázání kravaty 
 
Březen - „Jaro ťuká na vrátka“ – ŠD 
 Přírodovědné kvízy  
 Týden bystrých hlaviček – týden plný soutěží 
 Narodilo se jaro – výtvarná a pracovní soutěž 
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 Lovci perel – beseda s paní knihovnicí Olgou Nárožnou 
 Múzohrátky – Políbila tě múza? Tak se ukaž! 
         „Jaro je tu“ – ŠK 
 Florbal Cup - finále 
 Narodilo se jaro – výtvarná, pracovní soutěž 
 Týden bystrých hlaviček – klub plný soutěží 
 Múzohrátky – literární a hudební útvary 
 Fotbalový pohár – 1. kolo školního turnaje 
 4. číslo časopisu Mixér 
 
Duben - „Apríl“ – ŠD 
 Vajíčkovník – zdobení stromu kraslicemi 
 Pyžamková párty – tanec, hry a módní přehlídka 
 Noc s Andersenem – děti 3. ročníku 
 Velikonoce jsou za dveřmi – pracovní činnost 
 Vystoupení tanečních kroužků na velikonočních trzích v Moravském kartografickém  
      centru 
 Kraslice ve škole – červená se žlutou a zelená s oranžovou barvou 
 16.4. – ŘV – družina je v provozu – 11 přihlášených dětí 
 17., 18. 4. – velikonoční prázdniny – ŠD není v provozu 
 Kdo žije na statku – nejkrásnější statek – výtvarné, pracovní a vědomostní soutěže  
 Beseda – spisovatel Marek „Šolmes“ Srazil – Pohádky do postýlky 
 Čarodějnice v družině – hry a soutěže 
       „Apríl“ – ŠK 
 Vtipnější vyhrává 
 Velikonoce jsou za dveřmi – výzdoba klubovny 
 Fotbalový pohár – 2. kolo školního turnaje 
 Velikonoční turnaj v ping pongu s klienty ÚSP ve školní klubovně 
 Příprava žáků 9. ročníku na slavnostní ukončení školního roku 
 
Květen – „M ěsíc kv ětin“ – ŠD 
 Den hasičů – výtvarná soutěž 
 Den matek – pracovní činnost 
 Telefon budoucnosti – kreativní činnost 
 Mladý zahrádkář – soutěž ZÚ Zahradník – 9.místo Vojtěch Tlamka, 10.místo Tereza  
     Šeránková 
 Pedagogická praxe dvou studentek středních pedagogických škol 
 Puzzliáda 
 Malování na chodníku před ODM 1. ročníků 
 ŘV – ODM – ŠD je v provozu – 12 dětí 
 Nácvik skladby tanečního kroužku v ÚSP 
 Květiny – kvízy, poznávání, výtvarná soutěž 
        „Měsíc kv ětin“ – ŠK 
 Telefon budoucnosti 
 Květina – anketa, kvíz 
 Fotbalový pohár – finále školního turnaje 
 5. číslo časopisu Mixér 
 
Červen – „A jdeme do finále“ – ŠD 
 Beseda – paní Marie Pospíšilová, historie a kronika města 
 Ukaž, co umíš – hry a soutěže 
 Letní sportování – pohybová a výtvarná soutěž 
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 Návštěva předškoláků z 1.MŠ 
        „A jdeme do finále“ - ŠK 
 Den dětí v městském parku – spolupráce se SRPŠ a RC Motýlek 
 Letní sporty 
 Nebezpečí a nástrahy kolem nás 
 Plány na prázdniny 
 6. číslo časopisu Mixér 
 
Školní družina byla v provozu první a poslední týde n hlavních prázdnin s t ěmito 
aktivitami: 
  
 Pondělí 30.6.2014  Cesta za lesním králem  
 Úterý 1.7.2014        Kdo si hraje, nezlobí  
 Středa 2.7.2014  Pracovní dílnička  
 Čtvrtek 3.7.2014  Hledači pokladů  
 Pátek 4.7.2014        Sportem ku zdraví 
 
 Pondělí 25.8.2014   Letní olympiáda 
 Úterý 26.8.2014  Prázdninový kufr 
 Středa 27.8.2014  Lesní pěšinou 
 Čtvrtek 28.8.2014   Hrajeme si celý den 
 Pátek 29.8.2014   Cesta kolem světa 
 

Aktivity a fotografie ŠD a ŠK jsou zařazovány na www stránky školy a do kronik ŠD a ŠK. 
 

B/ Účast školy v sout ěžích, olympiádách, další akce 

Kulturní akce, besedy 

� Den jazyků 
� Mezinárodní den mateřského jazyka 
� školní přehlídka v recitaci žáků 1. stupně 
� školní přehlídka v recitaci žáků 2. stupně 
� divadelní představení Šípková Růženka 
� návštěva výstavy Ovoce a zelenina 
� návštěva interaktivní výstavy Lidské tělo 
� Den otevřených dveří – Paprsek 
� návštěva výstavy ovoce a zeleniny 
� návštěva výstavy květin 
� návštěva 1.B v keramické dílně pana Horálka 
� divadelní představení v anglickém jazyce 
� výchovný koncert – Hudba celého světa 
� výchovný koncert – Hudba starověku a středověku 
� výchovný koncert cimbálové kapely Réva 
� Hudbou proti drogám II 
� výchovný koncert p.Kocúrka 
� filmová představení Hobit, Husiti 
� zdobení vajíčkovníku 
� vánoční besídka ve ŠD,  MŠ I, II. 
� koncert Red Hot Chilly Pepprs 
� divadelní představení literárně dramatického oboru ZUŠ 
� Noc s Andersenem pro žáky 1. stupně, 
� Noc s Andersenem pro žáky 2. stupně 
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� preventivní program pro žáky 6.-9.ročníku 
� beseda se zahradníkem panen Dürrem 
� beseda Benelux 
� Hodina dějepisu v muzeu v Moravském zemském muzeu Brno 
� beseda se zástupci Masarykovy školy práce Letovice 
� beseda Struktura a zahraniční mise Policie ČR 
� beseda s kurátorem 
� Den bezpečnějšího internetu – nebezpečí facebooku, beseda pro žáky 
� Den bezpečnějšího internetu – nebezpečí na síti, beseda pro zákonné zástupce 

a veřejnost 
� návštěva ÚP Blansko 
� vystoupení pěveckého sboru naší školy 
� Dny vědy – dusík, Gymnázium Boskovice 
� Dny vědy – genetika, Gymnázium Boskovice 
� ÚDIV – úžasné divadlo fyziky, Gymnázium Boskovice 
� Návštěva IQ parku v Liberci 
� Exkurze do čistírny odpadových vod Velké Opatovice 
� DOD při příležitosti otevření umělé lezecké stěny v tělocvičně základní školy 

Soutěže 

� přespolní běh – Lysice 
� O putovní pohár Jaroslava Heyrovského 
� okresní přebor ve stolním tenisu 
� Fotbalový pohár 
� Bobřík informatiky 
� okresní přebor ve florbalu 
� Florbal cup 
� Oblastní kolo v lezení na umělé lezecké stěně 
� Okresní kolo v lezení na umělé lezecké stěně 
� Zimní olympiáda dětí a mládeže v běhu na lyžích 
� oblastní soutěž Vytvoř si svůj komiks 
� Konverzační soutěž v anglickém jazyce, školní kolo 
� Konverzační soutěž v anglickém jazyce, okresní kolo 
� vánoční vybíjená 
� velikonoční turnaj ve stolním tenise ve spolupráci ŠD a ÚSP Paprsek 
� krajský přebor ve florbalu 
� školní kolo dějepisné olympiády 
� okresní kolo dějepisné olympiády 
� školní kolo Pythagoriády  
� okresní kolo olympiády v českém jazyce 
� školní kolo biologické olympiády 
� VÝFUK – korespondenční seminář ve fyzice 
� školní kolo olympiády ze zeměpisu 
� okresní kolo olympiády ze zeměpisu 
� školní kolo chemické olympiády 
� okresní kolo chemické olympiády 
� krajské kolo chemické olympiády 
� okresní a krajský přebor v halovém fotbalu 
� okresní přebor ve vybíjené 
� miniolympiáda přírodovědy 
� DYS-KO-HRY 
� Školní kolo matematické olympiády 
� okresní kolo matematické olympiády 
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� krajské kolo matematické olympiády 
� Fotbalový turnaj V. Kotrhonze 
� GP Matoušek 
� soutěž Mladý zahradník 
� výtvarná soutěž Máme rádi zvířata 
� Stonožka – výtvarná soutěž, vánoční přání 
� Požární ochrana očima dětí - výtvarná soutěž 
� školní výtvarná soutěž Novoročenka 2014 
� ODM 1. Ročníků 
� Výtvarná soutěž k ODM 
� Coopmanie 

 
Další akce 
 

� První zvonění 
� adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníků 
� adaptační pobyty žáků šestých ročníků 
� adaptační pobyty žáků sedmých ročníků 
� teambuilding 8.A 
� teambuilding 7. ročníku 
� zasedání žákovského parlamentu - měsíčně 
� Naše posvícení 
� Halloween 

 

� Ovoce a zelenina do škol   
� projekt Poznej své město  
� program Zdravé zuby  
� návštěva Planetária 
� projekt Veselé zoubky 
� cvičné požární poplachy 
� Návštěva Dětského dopravního hřiště Blansko 
� exkurze do P-D Refractories 
� návštěva IC Velké Opatovice 
� Burza SŠ a DOD Boskovice 
� exkurze v rámci projektu Lepší start – Ranč Loučka 

v Předklášteří u Tišnova 
� exkurze v rámci projektu Lepší start – Westernové 

městečko Boskovice 
� exkurze do pekárny a návštěva zámku v Mor. Třebové 

 

� besedy pro rodiče budoucích prvňáčků  
� zápis do 1. tříd  
� vzdělávací zájezd do Porthsmouth v Anglii v rámci 

projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků 
 

� Slavnost slabikáře 
� Dentální prevence 

 

� Den otevřených dveří SŠ A. Citroëna Boskovice 
� aktivní odpoledne v rámci projektu Lepší start – Můj rodný 

jazyk 
� aktivní odpoledne v rámci projektu Lepší start – 

Matematika hravě 

 

� aktivní odpoledne v rámci projektu Lepší start – 
V zdravém těle zdravý duch 

 

� plavecký výcvik  
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� lyžařský výcvikový kurz  
� návštěva Úřadu práce Blansko  
� Rej čarodějnic  
� Přírodovědný seminář pro žáky 6. ročníku 
� Přírodovědný seminář pro žáky 8. ročníku 
� Tonda obal na cestách 
� charitativní sbírka Píšťalka 
� charitativní sbírka Život dětem 

 

� návštěva dětského dopravního hřiště 
� Den prevence - dětský den 

 
 
Školní výlety  
 

 
1.A, 1.B 

 
Historický areál Bouzov 

 
2.A, 2.B 

 
ZOO Olomouc 

 
3.A, 3.B 

 
ZOO Olomouc 

 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 
Moravský kras 

 
6.A, 6.B 

 
Hrad Šternberk, historická Olomouc 

 
7.A, 7.B 

 
Boskovice, Suchý 

 
8.A 

 
Boskovice 

  
8.B 

 
Brno 

 
9.AB 

 
Osvětim, Velička, Krakov 

 
Umístění žáků v soutěžích     
 

Olympijská výprava XV.ODM 1.ro čníků získala tato ocen ění: 
1.místo: Daniel Dobeš v běhu na 50 m. 
2.místo: Vendula Jedličková v běhu na 50 m  
2.místo: Tomáš Nečekal v hodu kriketovým míčkem.  
4. místo: Daniel Dobeš, Vendula Jedličková – atletický čtyřboj 
5. místo: Tomáš Nečekal – atletický čtyřboj  
5. místo: Nella Kafková – skok z místa 
5. místo: Alena Knödlová – hod kriketovým míčkem 
7. místo: Alena Knödlová – skok z místa 
7. místo: Nella Kafková, Alena Knödlová – atletický čtyřboj 
8. místo: Daniel Dobeš – hod kriketovým míčkem 
9. místo: Tomáš Nečekal – běh na 400 
 
Výtvarná sout ěž k ODM 1. ro čníků 
1.místo: Karolína Dobešová, Táňa Maršálková 
2.místo: Sára Hartlová 
3.místo: Alena Knödlová, Tereza Kvasnicová 
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Naukové, sportovní a výtvarné sout ěže 
1.místo     okresní kolo Přespolního běhu, okresní kolo v běhu na 600 m –  
                 Pohár rozhlasu, celorepubliková výtvarná soutěž „Požární  
                 ochrana očima dětí“, oblastní soutěž v lezení na umělé lezecké stěně, 
                 Turnaj ve vybíjené 
2.místo      okresní kolo chemické olympiády, oblastní soutěž O putovní pohár  

            Jaroslava Heyrovského, okresní přebor ve florbalu 
                  celorepubliková výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“, oblastní GP  
                  Matoušek, přírodovědná olympiáda, okresní kolo v běhu na 100 m –  
                  Pohár rozhlasu 
3.místo      okresní kolo Přespolního běhu, okresní kolo Pythagoriády 5. ročník, 

            celorepubliková výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“, oblastní GP 
                  Matoušek, okresní kolo Přespolního běhu, okresní kolo v běhu na 60 m –  

             Pohár rozhlasu 
                  okresní kolo v lezení na umělé lezecké stěně 
4. místo     okresní kolo matematické olympiády, hod kriketovým míčkem – Pohár  
                  Rozhlasu, Memoriál Vladimíra Kotrhonze 
5. místo     okresní kolo matematické olympiády, okresní kolo zeměpisné olympiády,  
                  Skok daleký – Pohár rozhlasu, okresní přebor v halovém fotbalu 
6. místo     okresní kolo zeměpisné olympiády, okresní přebor přespolního běhu, zimní  
                 olympiáda dětí a mládeže v běhu na lyžích, oblastní soutěž O putovní pohár  

            Jaroslava Heyrovského 
7. místo okresní kolo Pythagoriády, okresní kolo olympiády z anglického jazyka,  
                 okresní  kolo zeměpisné olympiády, okresní kolo chemické olympiády  
8. místo     oblastní kolo Pohár Heyrovského, okresní přebor přespolního běhu,  
                  přírodovědná olympiáda 
 
 
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 
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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 

školní družina 
 

•    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. ročník 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) 
 
C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty  
 
Spolupráce s Úřadem práce Blansko  

- v dubnu návštěva Úřadu práce Blansko s žáky 8. ročníků v Informačním a 
poradenském středisku pro volbu povolání. Na základě dotazníkových metod a 
počítačových programů byly provedeny analýzy profesních předpokladů žáků 

- během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro volbu 
povolání zaslalo „Atlasy školství 2013/2014 pro Jihomoravský kraj“ určené pro 
žáky 9. ročníků.  

 
Spolupráce se SŠ a SOU  okresu 

- ve škole proběhla „ Burza středních škol našeho regionu“ – pro žáky a rodiče 8. a 
9. ročníků, zúčastnilo se celkem 14 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 
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Spolupráce se SŠ v rámci projektu Podpory přírodovědného a technického vzdělávání 
středních škol v Jihomoravském kraji 
 
SOŠ a SOU André  Citroëna Boskovice – žáci devátých ročníků byli rozděleni do třech 
skupin a celkem 4krát se zúčastnili výuky na střední škole. Výuka byla zaměřena na 
fyziku, elektrotechnické měření a praktické vyučování. Témata zvolená vyučující fyziky 
byla v souladu se ŠVP školy. Konkrétně se jedná o tato témata -  magnetizmus, 
elektromagnetizmus, elektronika, polovodiče a optika. V hodinách praktického vyučování 
žáci pracovali s kovem. 
 
Gymnázium Boskovice -  ve škole pracovaly dva přírodovědné kroužky, proběhly dvě 
návštěvy žáků gymnázia, kteří demonstrovali zajímavé pokusy. Žáci se zúčastnili akcí 
organizovaných Gymnáziem Boskovice: Dny vědy – dusík, Dny vědy – genetika, ÚDIV – 
úžasné divadlo fyziky, návštěva IQ parku Liberec. 
 
Spolupráce s PPP Boskovice a PPP Blansko 

- individuální konzultace s  PPP Boskovice a Brno – integrovaní žáci v 5. a 
8.ročníku, individuální vzdělávací plány, účast na schůzkách pro výchovné 
poradce 

- vyšetření žáků v  PPP  – zprávy, zařazení dětí  do projektu Lepší start a do hodin 
speciální pedagogiky 

 
Spolupráce s  SPC Brno 

- konzultace pracovnice SPC s ředitelkou školy, třídními učitelkami, asistentkami 
pedagoga a s výchovnou poradkyní, které se týkaly individuální integrace dvou 
žáků školy, kteří jsou postiženi autismem a dysfázií (těžkou poruchou řeči) 

 
Spolupráce se školní psycholožkou 

- vzájemná spolupráce, předávání zpráv a informací 
 

Spolupráce se sociálním kurátorem a orgánem sociálně právní ochrany dětí 
- beseda s kurátorem pro žáky 9. ročníků „Kriminalita mládeže a trestně právní 

odpovědnost mladistvých“ 
- individuální konzultace a posudky na děti v péči tohoto orgánu 
 

Spolupráce s Policií ČR  
- posudky třídních učitelů na žáky, které si vyžádala Policie ČR 

 

Spolupráce školy se SRPŠ 
Ve školním roce 2013/2014 SRPŠ otevřelo pro děti nové zájmové kroužky, jednalo se o 
kroužek Vařeníčko pod vedením Jany Hrdličkové, dále Orientální tanec pod vedením  
L. Zemánkové, kroužek Basketbal pro žáky 2. stupně pod vedením Mgr. L. Dobeše. Dále 
se nově otevřel kroužek Balet a moderní tanec pod vedením sl. Zdvořilé. 
Na podzim 2013 se pořídila z rozpočtu SRPŠ repasovaná keramická pec, která byla 
dána do užívání družině ZŠ pro keramický kroužek. 
Na jaře 2014 byla ve školní tělocvičně zbudována umělá lezecká stěna a pod vedením 
SRPŠ byly otevřeny kroužky jak pro děti z naší školy, tak pro děti z Jevíčka a dále 
kroužek lezení pro děti a rodiče. Tento kroužek lezení vede Mgr. David Ševčík. 
Pro školní rok 2013/2014 byl schválen roční příspěvek ve výši 200 Kč na první dítě (platí 
pouze 1 dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané členské příspěvky jsou dle návrhu 
rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich školní i mimoškolní aktivity. To jsou 
např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, 
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příspěvek na lyžařský výcvik, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání 
soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání dětského dne, příspěvek na program 
Předškoláček, příspěvek na školní družinu a školní klub, příspěvek na  
olympiádu pro 1.třídy a jiné.  
 
SRPŠ v tomto školním roce uskutečnilo tyto aktivity: 

•  otevření nových zájmových kroužků pro děti ZŠ, 
•  pořádání plesu pro rodiče a přátele naší ZŠ, 
•  pořádání soutěže ve sběru druhotných surovin 
•  spolupořádání dětského dne ve spolupráci s RC Motýlek a s SDH Velké Opatovice. 

 
 
Spolupráce s mateřskými školami 

- návštěva učitelek MŠ v 1. třídě s cílem ověření úrovně dětí na vstup do ZŠ, 
předání   

             informací o dětech 
-  návštěva dětí z 1. A v MŠ II s aktovkami, předvedli, co umí a jaké mají učební  

pomůcky 
-  pravidelně probíhají společná cvičení dětí MŠ II a dětí 1. tříd v tělocvičně      
-  návštěva učitelek MŠ I a II ve škole – konzultace o žácích 
-  advent v MŠ I a MŠ II – zpívání koled, přednášení básniček 
-  společná cvičení s předškoláky z MŠ II v tělocvičně školy 
-  spolupráce s městskou knihovnou – svátek slabikáře – Jsem čtenář 
-  29. 4. 2014  - návštěva městské knihovny + 1. MŠ 
-  9. 6. 2014 návštěva MŠ I v ŠD 
-  12. 6. 2014 - svátek Slabikáře - přítomny ředitelky obou MŠ 
-  13. 6. 2014 - návštěva předškoláků z 1. MŠ ve třídě I. B 
- 16. 6. 2014 - návštěva žáků I. A v 2. MŠ s aktovkami 

 
V rámci spolupráce ZŠ a MŠ I., II. probíhal po celý rok kroužek Šikulka a Logik pod 
vedením paní ředitelky Mgr. Karin Petrželkové.  

Spolupráce s městskou knihovnou 

4. 4. a 11.4 2014 se uskutečnila na naší škole již podruhé “Noc s Andersenem“. Opět 
proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velkých Opatovicích.  
Návštěva žáků 1., 2, a 6. ročníku, Na Svátek slabikáře již tradičně zajišťuje městská 
knihovna knižné dárky pro malé začínající čtenáře. 

 
Spolupráce se ZUŠ Velké Opatovice 
Pravidelně se uskutečňuje divadelní představení literárně dramatického oboru pro žáky 
naší školy. 
Ve spolupráci se ZUŠ se konal koncert skupiny Red Hot Chilly Pepprs. 
 
 
 D/  Účast žáků a pedagog ů na život ě v obci  
 
První zvonění 
Pro děti z Velkých Opatovic zazvonil zvoneček v základní škole 2. září 2013 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 
o škole, o pirátech a tanečním vystoupením. Každý prvňáček byl představen paní 
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ředitelce a všem přítomným. Od žáků devátého ročníku dostal stužku s logem školy  
a označením Prvňáček 2013. 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 2013-2014 má naše škola dvě první třídy, které bude navštěvovat 41 
prvňáčků. Ve třídách bude učit paní učitelka Mgr. Jarmila Havlíčková a Mgr. Zoja 
Kikalová.     
 
Evropský den jazyků 
 Dne  26. září se konal v naší škole Den  evropských jazyků, který jsme se rozhodli letos 
slavit netradičním způsobem.  Každá třída (vyjma 1. a 2. ročníků) reprezentovala jeden 
stát Evropy. Žáci si ve svých třídách připravili prezentace jednotlivých států. Formou 
kvízů, hádanek, přípravou typických jídel a nápojů, krátkým kulturním programem, 
výzdobou třídy a oblečením.   
Akce byla určena pro žáky školy, jejich zákonné zástupce i veřejnost. 
 
Zápis do 1. ročníku   
Ve středu 15. ledna 2014 se konal zápis do 1. tříd na Základní škole ve Velkých 
Opatovicích.  K zápisu přišlo 55 dětí. Včelka Mája si pro děti připravila úkoly, které plnily 
s paní učitelkou ve třídě. Úkoly byly zaměřené na grafomotorickou orientaci, 
grafomotoriku, poznávání geometrických tvarů, zrakové vnímání, početní představy, 
logické myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování, kreslení postavy a logopedii. A tak 
děti připravovaly s včelkou Májou plánek, jak vysadit na louce květiny, létaly na kytičky, 
pomáhaly zdobit šaty včelí kamarádce, počítaly květiny na louce, dováděly s kočičkami, 
byly na návštěvě za zvířátky, hrály si na pravdu, malovaly včelce Máje kamaráda a 
nakonec předvedly, zda vyslovují správně všechny hlásky. Zasportovaly si na 
překážkové dráze, zahrály a zazpívaly písničky. Za své snažení děti obdržely dárkový 
balíček a zápisníček, ve kterém na ně čekaly zábavné úlohy a pro rodiče všechny 
důležité informace. Na památku 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. 
 
Florbal  Cup 

ZŠ Velké Opatovice uspořádala letos již 14. ročník celoškolního turnaje ve florbalu  
pro chlapce a děvčata. Letos se přihlásilo do turnaje 8 družstev a 56 žáků. Turnaj byl 
zahájen v  sobotu 7. prosince 2013 v tělocvičně základní školy.  
V základní části turnaje byla družstva rozdělena do 2 skupin. Ve skupinách hrálo každé 
družstvo s každým.  Vítězové se utkali na závěr ve finále, které proběhlo v sobotu 1. 
března 2014. Vítěz v obou kategoriích získal putovní pohár a medaile. Všechna družstva 
obdržela diplom a odměnu. Ceny dostali i nejlepší jednotlivci. 
 
XV. olympiáda žáků 1. ročníků 
V pořadí již XVI. ODM 1. ročníků se ve Velkých Opatovicích uskutečnila 21. 5. 2014. 
Čestným hostem byl senátor Jozef Regec, náš výborný cyklista. Všichni závodníci 
podávali skvělé výkony. ODM 1. ročníků se zúčastnilo 240 mladých sportovců  
z 26 základních škol Blanenska, Svitavska, Prostějovska. Tradičně jsme ve Velkých 
Opatovicích přivítali také prvňáčky ze ZŠ Praha 4 - Podolí, Nedvědova nám. Soutěžilo  
se ve 4 dílčích disciplínách - v běhu na 50 m, v běhu na 400 m, ve skoku dalekém  
z místa a v hodu kriketovým míčkem v kategoriích chlapci a dívky. Prvních šest míst  
v každé disciplíně i kategorii bylo bodově ohodnoceno. Závodníci, kteří absolvovali 
všechny uvedené disciplíny, byli zařazeni do atletického čtyřboje.  



Výroční zpráva 2013/2014 32 

Na základě součtu bodů všech závodníků každé školy bylo provedeno celkové 
hodnocení škol. V celkovém hodnocení škol se na 1. místě umístila ZŠ Letovice,  
na 2. místě ZŠ Velké Opatovice, ZŠ Blansko - Salmova, na 3. místě ZŠ Žďárná. 
Naši závodníci získali několik cenných medailí. Zlatou medaili získal Daniel Dobeš 
v běhu na 50 m. Stříbrnou medaili získala Vendula Jedličková v běhu na 50 m a Tomáš 
Nečekal v hodu kriketovým míčkem. 

                     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. I v ní byli naši prvňáčci úspěšní. Na 1. místě se umístila 
Karolína Dobešová a Táňa Maršálková, na 2. místě Sára Hartlová a na 3. místě Alena 
Knödlová a Tereza Kvasnicová.  

 
Noc s Andersenem 
V pátek 4.dubna  2014 , tedy hned dva dny po výročí narození Hanse Christiana 
Andersena, proběhla na základní škole již třetí pohádková Noc s Andersenem. Patronem 
letošního ročníku se stal komiksový hrdina komisař Vrťapka. 
V 17:00 hodin se všech 160 účastníků sešlo se spacáky, karimatkami a dobrou náladou 
v budově školy. První část programu probíhala venku, kde děti luštily hádanky a přísloví 
a plnily zajímavé úkoly. Nechyběla ani přehlídka přečtených knížek, referátů a čtení  
na dobrou noc. Večer děti plnily pohádkové úkoly rozmístěné po škole a snažily  
se vysvobodit zaříkávadlem zakletá strašidla. Ráno paní knihovnice všem statečným  
a odvážným detektivům předaly drobné dárečky a všichni se spokojeně vrátili ke svým 
rodičům. 
 
Dne 11. dubna 2014 se i na druhém stupni naší ZŠ konal 2. ročník Noci s Andersenem, 
do kterého se zapojilo 29 žáků a 7 pedagogů. Děti se zapojily s nadšením do úkolů, 
kvízů a s nimi spojených aktivit. Letošní ročník jsme věnovali Karlu Čapkovi, který sice 
nikdy Nobelovu cenu za literaturu neobdržel, ale určitě by si ji zasloužil, ovšem pro děti 
napsal stejně jako Andersen krásné pohádky. Paní Olga Nárožná z městské knihovny si 
pro ně připravila prezentaci o spisovatelce Ivoně Březinové, zmínila i historii vzniku Noci 
s Andersenem (někteří účastníci se mohli poznat na fotografiích, samozřejmě že byli  
o pár let mladší). Nechyběla krátká prezentace knížky, kterou děti četly, byl zařazen 
maratón čtení, filmová projekce dokumentu o Čapkovi i promítaní jeho televizní verze 
Dášenky. Děti se pobavily nejen u deskových her, ale i při noční hře. 
 
Svátek slabikáře 
12. června 2014 proběhl tradičně v prvních třídách Svátek slabikáře. Prvňáčci oslavovali 
svoji první dočtenou knihu a vstoupili slavnostně mezi čtenáře. Již v jarních měsících 
trénovali básničky, zpívánky i divadelní umění, aby rodičům i hostům předvedli,  
co všechno umí.  A opravdu toho zvládli hodně.  
Ve slavnostní den vše předvedli nejen rodičům, paní ředitelce, zástupkyni, ale  
i zástupcům z města, SRPŠ a paním knihovnicím, s kterými jsme celý rok spolupracovali. 
Po představení a programu nastalo pasování čtenářů, sladké odměny a hlavně  
od pracovnic městské knihovny obdrželi roční registraci do knihovny zdarma a taky 
pěknou knihu. 
 
 
Fotbalový pohár 
Již 7. ročník oblíbeného turnaje žáků Základní školy Velké Opatovice začal v pondělí  
29. března.  Turnaje se zúčastnilo 9 týmů a 63 hráčů, mezi nimiž bylo i 5 dívek.  
Hracím dnem základní části turnaje byla sobota, finálové zápasy se hrály v pondělí  
26. května odpoledne v tělocvičně školy. Na zakončení turnaje byl sehrán exhibiční 
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zápas mezi výběrem žáků a družstvem složeným z rozhodčích a sponzorů. V turnaji bylo 
odehráno 21 zápasů a vstřeleno 45 branek. Vítězem v kategorii mladších žáků se stalo 
družstvo Black Panters, mezi staršími žáky zvítězili Drandílci. Bohaté ceny obdržela 
všechna družstva i nejlepší jednotlivci.  
Rozhodčími turnaje byli letos pánové Ladislav Pospíšil, Vojtěch Horák, Libor Bartošek, 
Miloš Sedlář a Pavel Kuda. S organizací pomáhaly paní učitelky Jana Ondruchová, 
Andrea Tlamková, a Markéta Jelínková. Fotbalový pohár sponzorovali Městský úřad, 
SRPDŠ při základní škole a Jídelna - učňák. 
 
Vystoupení pěveckého sboru 
 Pěvecký sbor pravidelně vystupuje na akcích školy.  
        
Webové stránky školy – www.zsvelkeopatovice.cz 
Základní škola Velké Opatovice se již pravidelně prezentuje www stránkami. Od školního 
roku 2013/2014jsou stránky doplněny stránkami tříd a družiny a fotkami zaměstnanců.  
Naší snahou je zajistit dostupnost informací pro žáky, zákonné zástupce, zaměstnance i 
širokou veřejnost. 
 
 
E/Zapojení školy do mezinárodních a celorepublikový ch projekt ů  
 

 

 

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

 

Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fon dem a státním rozpo čtem 
ČR, jeho realizaci jsme zahájili 1. 2. 2013 a délka jeho trvání je 24 měsíců. 

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

Ve 4. roč. vznikly 2 sady vzdělávacích materiálů, které byly ověřovány ve výuce 
anglického jazyka a výtvarné výchovy. Obdobné sady vznikají také pro žáky 5.roč.Také 
tyto vzdělávací  materiály jsou postupně ověřovány ve výuce. Sady pro 5. roč. budou 
dokončeny v 1. pololetí školního roku 2014/2015.  Ve 4. a 5.roč. jsme  do výuky výtvarné 
výchovy zařadili metodu CLIL.  Nová slovíčka a ustálené fráze si žáci osvojovali  
a procvičovali ve výuce anglického jazyka a setkávali se s nimi i ve výtvarné výchově, 
kde byl vyčleněn úsek vyučovaný v anglickém jazyce, přičemž formulování úkolů  
a pokyny v hodině byly vedeny střídavě v českém a anglickém jazyce.  

Na druhém stupni jsme věnovali jedenkrát za 14 dnů jednu hodinu anglického jazyka 
četbě anglicky psané knihy. Četba anglické beletrie je spojená s konverzačními cvičeními 
a dramatizací příběhu. V některých případech žáci zhlédli zfilmovaný příběh v anglickém 
jazyce, který bezprostředně navazoval na právě přečtenou knihu. 

V německém jazyce  žáci9. roč. využívali ve výuce vzdělávací materiály vytvořené pro 
realizaci miniprojektů. Témata jednotlivých miniprojektů jsou zaměřena na praktický život. 
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Pro žáky 2. stupně vzniklo 5 sad  e-learningových materiálů (jedna sada pro německý 
jazyk a 4 sady pro anglický jazyk), které byly postupně publikovány na školním webu. 
Žáci je  využívají k opakování a procvičování anglické i německé gramatiky.  

Žáci 8. a 9. roč. absolvovali v rámci výuky anglického a německého jazyka 4 intenzivní 
tříhodinové moduly kurzu s rodilým mluvčím. Jednotlivé moduly kurzů byly zaměřeny na 
to, aby byli žáci schopni dorozumět se cizincem v běžných situacích a hovořit s ním 
o jednoduchých tématech (další 2 moduly se uskuteční ve školním roce 2014/2015). 
Žáci 3. až 9.roč. ve školním roce 2013/2014 zhlédli 2 divadelní představení hraná 
v anglickém jazyce. 
Velmi atraktivní byl sedmidenní vzdělávací pobyt žáků 8. a 9.roč. ve Velké Británii. Tento 
vzdělávací pobyt absolvovalo 30 žáků. Součástí pobytu bylo 15 hodin.  
Učitelé, kteří se podílejí na realizaci projektu, absolvovali školení zaměřená na práci 
v programu Moodle, na metodu CLIL, na využití IT ve výuce cizího jazyka a na moderní 
metody výuky či konverzaci v cizím jazyce. 
Projekt bude pokračovat také v 1. pololetí školního roku 2014/2015. 
 

 

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

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

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

Od září do června byly v činnosti „dyskroužky“, do kterých byly zařazeni žáci s vývojovou 
poruchou učení dle doporučení  PPP či SPC. Na prvním stupni pracoval jeden kroužek 
se zaměřením na matematiku, jeden kroužek se zaměřením na anglický jazyk a jeden 
kroužek zaměřený na český jazyk. Na druhém stupni pracoval jeden kroužek zaměřený 
na matematiku a dále fungovaly dva kroužky zaměřené na český jazyk. Na 1. stupni 
pracoval také logopedický kroužek, který navštěvovali žáci se špatnou výslovností  
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či s vadami řeči.  Pro práci zmíněných kroužků vznikly pracovní listy. Ty žáci využívali  
v dyskroužcích, v logopedickém kroužku i v běžné výuce.  

Žáci se zdravotním znevýhodněním navštěvovali nepovinný předmět Zdravotní tělesná 
výchova a zájmový útvar Relaxační cvičení ve vodě. 

Péče byla prostřednictvím asistentek pro sociálně znevýhodněné žáky věnována rovněž 
žákům se sociálním či kulturním znevýhodněním. 

Ve školním roce 2013/2014 proběhly 3 tematicky zaměřené akce (vzdělávací programy) 
– tzv. Aktivní odpoledne pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich 
zákonné zástupce. Téma prvního vzdělávacího programu bylo Můj rodný jazyk, toto 
Aktivní odpoledne bylo zaměřené na rozvoj schopností a dovedností žáků v českém 
jazyce, druhé Aktivní odpoledne bylo zaměřené na matematiku (téma Matematika hravě) 
a poslední Aktivní odpoledne bylo věnováno pohybovým aktivitám (téma Ve zdravém těle 
zdravý duch).  Tyto akce proběhly vždy v pátek odpoledne (od 14:30 do 18:30). 

Žáci, podpoření v projektu Lepší start, měli možnost zúčastnit se 2 exkurzí. První byla 
zaměřená na poznávání života zvířat - cílem exkurze byla koňská farma v Předklášteří  
u Tišnova. Druhá exkurze byla zaměřená na poznávání našeho blízkého okolí - cílem 
exkurze bylo Westernové městečko Boskovice. 
Všechny klíčové aktivity budou probíhat také v 1. pololetí školního roku 2014/2015 (práce 
školního psychologa, činnost dyskroužků a logopedického kroužku, využívání pracovních 
listů v kroužcích i ve výuce, činnost kroužku Relaxační cvičení ve vodě, výuka 
nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova, Aktivní odpoledne, exkurze, 
vzdělávací program pro žáky Canisterapie). 
 

Projekt EURONET 50/50 

Projekt zaměřený na snižování spotřeby ve školách, případně i v jiných veřejných 
budovách. Úspor je dosaženo primárně změnou chování žáků v těchto školách. Princip 
50/50 znamená, že polovinu dosažených úspor vrátí zřizovatel školy zpátky škole a 
samotní žáci rozhodnou tom, jakým způsobem škola s těmito prostředky naloží. Tento 
princip je tedy výhodný pro obě strany 

 

F/Zapojení školy do vlastních projekt ů   
 
Projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu 
     Letos již tradičně naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt 
Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. 
     V říjnu se uskutečnilo první setkání dětí v rámci projektu Předškoláček anebo 
Hrajeme si na školu. Prvního setkání se zúčastnilo 44 dětí z Velkých Opatovic a okolí. 
V projektu děti čekaly čtyři klubíčka pohádek. Na jednotlivých setkáních děti plnily úkoly 
z jemné motoriky, grafomotoriku, 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. 
 
 
Projektové vyučování ve druhém ročníku  
 
Ve čtvrtek 18. 4.2013 navštívili žáci 2. A, 2. B třídy se svými učiteli v rámci projektového 
vyučování Městský úřad ve Velkých Opatovicích. Přivítal nás pan starosta Mgr. Jiří 
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Bělehrádek a seznámil žáky s vedením a samosprávou města. V obřadní síni matrikářka 
paní Ševčíková žákům ukázala matriční knihy, formuláře a seznámila je s prací matriky. 
Paní Moučková pohovořila o činnosti a smyslu finanční účtárny. Žákům byly dále 
zodpovězeny jejich dotazy, žáci si prohlédli kanceláře (včetně pracovny pana starosty)  
a místnost městského rozhlasu. Poté jsme navštívili výstavu prací žáků MŠ II s názvem 
Svět očima dětí ve vestibulu stálého kina. Načerpané dojmy a informace jsme si doplnili 
ve škole z regionální učebnice Čítanka prvouky Velké Opatovice. 
 
Projektové dopoledne ve 2. ročníku 
 
Dne 11. 4. 2014 proběhlo školní vyučování opravdu netradičně. Žáci druhého ročníku 
odjeli na exkurzi do Pekáren Moravec v Moravské Třebové. Poutavou formou byli 
seznámeni s celou technologií výroby. Navštívili obě provozovny. Zvídaví žáci měli 
soustu zajímavých dotazů. Nakonec nechyběla malá ochutnávka. Kdo by neměl rád 
večerníčky a kdo by alespoň jednou nezatoužil na vlastní oči vidět, jak takové animované 
večerníčky vznikají? Proto absolvovali interaktivní výstavu „Jak se rodí večerníčky“. 
Všechno jsme si tady mohli vyzkoušet. Nechyběly ani loutky a televize, kde  si pak mohli 
opravdovou pohádku sami zahrát, hledali pohádkové pexeso, skládali večerníčkové 
čepice z novin, viděli dům Pata a Mata a spousta dalších zajímavostí. 
Cílem projektového dopoledne bylo seznámit žáky s okolím školy, s terénem (kopec, 
rovina, údolí, vyhlídka apod.) Děti pracovaly s mapou i plánkem města. Vyhledávaly 
svoje bydliště, pokusily se nakreslit jednoduchý plánek, kudy chodí do školy. Vystoupali 
na vyhlídku na kopci Strážnice a vyhledávali důležité body ve městě. Nakonec  ve třídě 
zpracovali dva pracovní listy s touto tématikou. 
 
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 13. ročník realizace projektu. Z naší školy se do soutěže 
zapojilo 50 dětí: 

1. třída 7 
2. třída 13 
3. třída 12 
4. třída 8 
5. třída 10 

 
Dětskou ústní vodou Listerine bylo oceněno 7 dětí, dětskou zubní pastou Signal 6 dětí, 
žvýkačkami orbit 3 děti Bližší informace o projektu včetně výsledků soutěže lze získat na 
internetových stránkách www.zdravezuby.cz 
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Projekt Veselé zoubky 
1. třídy se zapojily 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. Doprovodnou soutěží byla výtvarná soutěž, do které se 
zapojila 1. A. 
 
Ovoce do škol 
Ve školním roce 2012 – 2013 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol. Do projektu 
byli zapojeni žáci z 1. – 5. ročníku. V průběhu školního roku přihlášení žáci dostávali 
bezplatně ovoce, zeleninu či ovocné nebo zeleninové šťávy. Projekt podporuje vytváření 
zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí a vede ke zvýšené spotřebě ovoce  
a zeleniny. 
 
 
Den prevence a brannosti 
V rámci Mezinárodního dne dětí byl pro žáky připraven Den prevence a brannosti.  
Do ŠVP jsou opět zařazena témata „branné“ výchovy – přežití v přírodě, mimořádné 
události, obrana vlasti, integrovaný záchranný systém atd. Vše toto žáci absolvovali na 
různých stanovištích. 1. stupeň nejprve absolvoval zastávku u sanitky, pak si vyzkoušeli, 
co umí jejich starší spolužáci v hasičském družstvu při požárním útoku. Následovala 
prohlídka hasičského vozidla a pak stanoviště Aktivní zálohy Armády České republiky. 
Nejprve přežít v přírodě, prohlédnout si vybavení vojáka, zkusit si přepravu zraněného, 
vyběhnout na hřiště, hodit granátem, plížit se a pak si střelit na cíl. Jako bonus výklad  
o ukázky zbraní, což zlákalo nejen kluky, ale i děvčata. Stejná stanoviště absolvoval také 
druhý stupeň. Vedle těchto stanovišť se žáci 1. stupně věnovali dopravní výchově  
a na druhém stupni plnili úkoly na pracovních listech a vyráběli plakát k problematice 
drog. 
Počasí nám vyšlo, všichni si našli něco zajímavého, něco nového a vyzkoušeli si aspoň 
na chvíli, co to znamená být na místě vojáků naší armády, záchranářů, hasičů. Akce se 
aktivně zúčastnili  SDH Velké Opatovice a mladí hasiči, osádka vozu rychlé zdravotnické 
pomoci a členové Aktivní zálohy Armády České republiky.  
 
Projekty a programy realizované ve Výchově k občanství  

•  v 7. ročníku  - projekt Státy EU, Finanční gramotnost (Naše potřeby, Peníze a 
ochranné prvky bankovek, Osobní a rodinný rozpočet) 

•  v 8.  ročníku - projekt  Moje záliby, Reklama, Finanční gramotnost (Dělba práce, 
Nabídka a poptávka, Národní hospodářství, Trh, Reklama, Cenové praktiky) 

•  v 9. ročníku - Právo (trestný čin), Finanční gramotnost (Osobní a státní rozpočet, 
Peníze, valuty, devizy, Investice, Aktiva a pasiva, Spoření, Pojištění, půjčky, 
Podnikání) 

 
 
Projekty a programy realizované v Dějepise 

•  v 6. ročníku – Pravěk, Klínové písmo 
•  v 8. ročníku – Baroko, Rukopisy, Významní vědci a vynálezci  
•  v 9. Ročníku – Československé opevnění státní hranice, zatykač na válečného 

zločince 
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Projekty a programy realizované v Zeměpise 
• Globální problémy Země 
• Plánujeme výlet nebo dovolenou 
• Prezentace materiálů ku Dni vody, Dnu Země, Meteorologickému dni 

 
 
 
 Projekt Školní mléko    
Naše škola pokračovala v zapojení do projektu Školní mléko. Ve čtrnáctidenních 
intervalech měli žáci, 1. až 9.ročníku,  možnost odebírat mléčné výrobky – mléčný kravík, 
ochucený kravík, laksymáček a jogurt za zvýhodněné dotované ceny. Možnost odběru 
využilo 82 % žáků školy. 
 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
ČŠI školu navštívila ve dnech 15. - 17. 10. 2013. Předmětem inspekční činnosti bylo 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou 
podle §174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu 
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 
školského zákona a inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 5 školského zákona.  
ČŠI zjistila nedostatek ve funkčnosti výchovného poradenství. Nedostatek byl k 4.11. 
2013 odstraněn. V celkovém hodnocení byla škola hodnocena kladně. V závěru bylo 
doporučeno zlepšení metod a forem práce. 
 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 
Ve školním roce 2013/2014 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 2013/2014 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 - 1.638 981,05 Kč -  85%, z rozpočtu ČR - 289 231,95 Kč - 15%). 
 
Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků:   celková částka 3 176 336,-Kč  
(z ESF – 2 699 885,6 Kč - 85%, z rozpočtu ČR - 476 450,4 Kč - 15%). 
 
Projekt Lepší start: celková částka 2 553 065,-Kč  
(z ESF – 2 170 105,25 Kč  - 85%, z rozpočtu ČR – 382 959,75Kč - 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 vedení 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 9. ročníku (volba povolání). 
Vedení školy organizuje také besedy s rodiči budoucích prvňáčků v rámci projektu 
Předškoláček. Třídní schůzky se konají jednou ročně (začátek října), dvakrát ročně se 
organizuje konzultační den (listopad, duben) pro zákonné zástupce a děti. V tento den 
společně se ve škole účastní konzultace o prospěchu a chování s třídním učitelem, 
případně i s dalšími vyučujícími. Zákonní zástupci žáků využívají také individuální 
konzultační hodiny, které mají všichni učitelé vyvěšeny na webu školy a na vývěsce  
u hlavního vchodu školy. Vedení školy vyhodnocuje účast zákonných zástupců na 
schůzkách a jejich podněty k práci školy.  
Pro zákonné zástupce a veřejnost se konaly tyto akce: 
Den jazyků – DOD, DOD k zahájení provozování umělé lezecké stěny, beseda 
Bezpečnější internet, besedy na témata Školní zralosti, Péče o žáky s poruchami učení, 
Školní pomůcky pro prvňáčka.  
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Část XV. 
 

Zhodnocení a závěr    
 

Ve školním roce 2013/14 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 2013/2014 jsme pokračovali v 
realizaci dalších dvou projektů Nové trendy ve výuce cizích jazyků a projekt Lepší start 
zaměřen na rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. V letošním školním roce jsme v rámci projektu Podpory přírodovědného a 
technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji zahájili spolupráci se 
SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích a s Gymnáziem Boskovice. 
V rámci spolupráce se SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích navštívili 3 skupiny 
žáků devátých ročníků celkem 4krát v průběhu školního roku střední školu. Na těchto 
návštěvách absolvovali výuku fyziky, elektrotechnického měření a praktického vyučování 
v souladu s KVP naší základní školy. 
V rámci spolupráce s Gymnáziem Boskovice, pracovali v naší škole kroužky chemie pro 
žáky osmých ročníků a kroužek fyziky a dílen pro šesťáky. Žáci gymnázia prezentovali 
našim žákům osmých ročníků pokusy z fyziky. Všichni žáci byli jednou měsíčně zváni na 
odpolední akce, které organizovalo gymnázium. Někteří žáci se zúčastnili zájezdu do IQ 
parku v Liberci.  
Společně usilujeme o to, aby naši žáci získávali kvalitní základy všeobecného vzdělání, 
na kterých budou moci stavět svůj další osobní rozvoj a byli motivováni k dalšímu 
vzdělávání. 
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Část XVI.     
 
Příloha 
 
Výroční zpráva za rok 2014 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. 2014 
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 5.1. 2015                                                                                                     
 
 
                                                                                                       Mgr. Karin Petrželková     
                                                                                                                  ředitelka ZŠ                                                                                                
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Pedagogická rada na svém zasedání dne 13. 10. 2014 projednala Výroční zprávu  

o činnosti školy 2013/ 2014. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Mgr. Karin Petrželková 
                                                                    

                                                                                                                  ředitelka ZŠ 
 
 
 

  
 
Ve  Velkých  Opatovicích dne  13. 10. 2014                 
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Školská rada při ZŠ Velké Opatovice, okres Blansko na svém zasedání  

dne 9.10. 2014 schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2013/2014. 

 
 
 
 
 
Členové školské rady: 
 
Mgr. Markéta Illová                             _____________________________ 
                     
Ing. Bernardetta Macková                  _____________________________ 
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Ing. Kateřina Gerbrichová                  _____________________________ 
 
Jana Ježová                                      _____________________________ 
 
Vladimíra Ptáčková                           _____________________________  
 
Ing. Tomáš Strouhal                         _____________________________ 
 
Mgr. Pavla Müllerová                         _____________________________ 
 
Mgr. Jarmila Havlíčková                    _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
Ve Velkých Opatovicích dne  9.10. 2014                 
 


