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Část I. 

Základní údaje o škole 

 
Název školy, adresa:                  Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace 
                                                    Pod Strážnicí 499, 679 63 Velké Opatovice 
 

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

 
Ředitel školy:                               Mgr. Karin Petrželková 

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

 ZŠ      kapacita 720        IZO 102 007 802 
 školní družina  kapacita 160   IZO 118 100 246 
 školní klub   kapacita 170   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 5 215(+6) 21,5 

2. stupeň 8 4 171 21,38 

celkem 
18 9 386(+6) 21,44 

 

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:                                                                                      32 (+1) 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):    14,51       
                                                                                                                                 

Školská rada byla ustanovena v  roce 2011 a nyní má 9 členů. Ve školním roce 2019/20 se 
konala 17. 9. 2019 a 14. 10. 2019 zasedání školské rady v následujícím složení 

• zástupci zákonných zástupců žáků – Jana Hrdličková, Jana Koutná, Libor Šustek 

• zástupci pedagogických pracovníků  – Mgr. Lenka Jandlová, Mgr. Petra Koudelková, 
Jana Křepelová 

• zástupci zastupitelů města – Jana Hegerová, Pavel Ševčík, Strnad Milan /Jiří Špaček 

 

Zápisy z jednání jsou zveřejněny na webu školy http://zsvelkeopatovice.cz/podrobnejsi-
informace/skolska-rada/. 
 

mailto:zsvop@zsvelkeopatovice.cz
http://www.zsvelkeopatovice.cz/
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Část II. 

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

 
Základní vzdělávání probíhalo ve: 
1.- 3. roč. podle Školní vzdělávací program základní školy Velké Opatovice, příspěvková 
organizace, č.j. ZŠVO510/2017 – 1.verze 
4 – 9. roč. podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, 
příspěvková organizace č. j. ZŠVO670/2015 – 3. verze 

 Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky – angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako 
povinného předmětu probíhala ve 2. ročníku 1 hodinu týdně a od 3. do 9. ročníku v rozsahu  
3 hodiny týdně. Další cizí jazyk (německý jazyk/ruský jazyk) navštěvovali žáci 7. až 9. roč. 
(dle výběru, který se uskutečnil v 7. roč.) 2x týdně.  

V osmém a devátém ročníku jsou do učebního plánu zařazeny volitelné předměty:  
8. ročník:      Seminář a praktikum ze zeměpisu, Aplikovaná informatika, Sportovní výchova, 
Užité výtvarné činnosti 
9. ročník:      Seminář a praktikum ze zeměpisu, Sportovní výchova, Cvičení z matematiky, 
Konverzace v anglickém jazyce 
 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací v ročníku 

Školní vzdělávací program základní školy Velké 
Opatovice, příspěvková organizace 

ZŠVO510/2017 – 
1.verze 

1.až 3.roč. 

Školní vzdělávací program základní školy Velké 
Opatovice, příspěvková organizace 

ZŠVO670/2015 – 3. 
verze 

4. až 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  461 378 45 38 

922  ŠJ – vývařovna     

923  ŠJ – výdejna     

náhradní stravování     

 

Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2018 

fyzické osoby 6* 

přepočtení na plně zaměstnané 5* 

* neuvádí se doplňková činnost 

 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 6 135  fyz./ přepoč. 8/4,276 
 

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

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 

celkem 0 113  fyz. / přepoč.     4/0,75 

   Z činnosti školního klubu: viz.část VIII., oddíl A                                                                            
 

Část III.     

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

V průběhu školního roku pracovalo ve škole 38 pedagogických pracovníků (28 učitelů  
a učitelek, 8 vychovatelek školní družiny či školního klubu a 10 asistentek pedagoga, 1 
speciální pedagog, přičemž někteří zaměstnanci pracovali na více pozicích současně). 
Nezbytný chod školy zajišťovali rovněž provozní zaměstnanci – mzdová účetní, ekonomka, 
školník - údržbář, pracovnice školní jídelny a úseku úklidu. 
 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků (učitelé + 
speciální pedagog+vychovatelé+asistentky pedagoga) 
z toho jen učitelé (učitelky) a speciální pedagog 

38/36,231 
 

29/27,681 

100% 
 

76,32/76,40 

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

 36/34,845 
 

28/27,045 

100% 
 

77,78/77,42 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2019/20 pracovali ve škole       0 

  

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2019/20 nastoupili na školu:            2                                                                                                                         

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2019/20 odešli ze školy:                  2                                                                                                                              

 

5. Počet pg. s odbornou kvalifikací, kteří dlouhodobě zastupovali za chybějícího pg.             1 
 

6. Nepedagogičtí pracovníci  - počet:                                                                                   12 

 

Věkové složení pedagogů  

Věk Učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga, 
speciální pedagog 

muži ženy 

do 35 let 1 2 

35-50 let 1 19 

nad 50 let  15 

pracující důchodci pobírající důchod   

celkem 2 36 

rodičovská dovolená  4 

 
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 
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Vedoucí asistentek pedagoga Mgr. Jana Šmídová 

Vedoucí vychovatelka Jana Křepelová 

 
Třídní učitelé 

třída třídní učitel(ka) 

1.A Mgr. Petra Dostálová 

1.B Mgr. Ivona Weigelová 

2.A Mgr. Ivana Veselá 

2.B Mgr. Jana Foretová  

3.A Mgr. Jana Šafářová 

3.B Mgr. Radka Jelínková 

4.A Mgr. Jarmila Havlíčková 

4.B Mgr. Tereza Petráková 

5.A Mgr. Lenka Zemánková 

5.B Mgr. Jana Honzáková 

6.A Mgr. Jaroslava Schichová 

6.B Jiří Říha 

7.A Mgr. Romana Krejčířová 

7.B Mgr. Zdena Seidlová 

8.A Mgr. Pavlína Rotalová 

8.B Mgr. Markéta Illová 

9.A Mgr. Petra Koudelková 

9.B Mgr. Libuše Mikulášková 

 
Ostatní pedagogičtí pracovníci - učitelé 
Mgr. Alena Báčová, Mgr. David Ševčík, Mgr. Veronika Beranová, Bc.Zuzana Juřenová, Mgr. 
Zuzana Kouřilová, Mgr. Jana Richterová, Mgr. Zdeňka Vymerová, Mgr. Pavla Müllerová 
 
Speciální pedagog: 
Mgr. Jana Šmídová 
 

Pracovníci školní družiny a školního klubu 
Vedoucí vychovatelka – Jana Křepelová 
Vychovatelky – Ing. Zita Rozmánková, Andrea Tlamková, Lucie Novotná, Mgr. Markéta 
Bártová, Jana Jandová, DiS., Mgr. Petra Koudelková, Dana Musilová 
 
Asistentky pedagoga 
Jana Jandová, DiS., Mgr. Šárka Bubeníková, Andrea Tlamková, Dana Musilová,  
Mgr. Markéta Bártová, Andrea Felnerová, Ing. Zita Rozmánková, Jana Křepelová, Mgr. Alena 
Báčová, Renata Benešová 
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Metodické orgány  
Metodické sdružení 1. stupně  
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – Mgr. Alena Báčová, Mgr. Veronika 
Beranová, Mgr. Petra Dostálová, Mgr. Jana Foretová, Mgr. Jana Honzáková, Jana Jandová, 
DiS., Mgr. Radka Jelínková, Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Marie Karasová, Jana Křepelová, 
Dana Musilová, Mgr. Tereza Petráková, Jiří Říha, Mgr 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 
  

Informatika předseda – Mgr.Jiří Říha 

 členové - Mgr. Jiří Říha, Mgr. Markéta Illová 
  

Český jazyk a literatura předseda - Mgr. Zuzana Kouřilová 

 členové -  Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavlína Rotalová                  
  

Člověk a svět práce předseda - Mgr. Marie Karasová/ Mgr. Markéta Illová 

 členové -  Mgr. Markéta Illová, Mgr. Marie Karasová / Mgr, 
Jana Richterová, Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. David 
Ševčík, Mgr. Zdeňka Vymerová 

  

Matematika a její aplikace předseda - Mgr. Pavla Müllerová 

 členové - Mgr. Lenka Jandlová/ Mgr. Šárka Bubeníková, Jiří 
Říha, Mgr. Marie Šimáčková 

Cizí jazyky předseda - Mgr. Petra Koudelková 

 členové -  Mgr. Veronika Beranová/ Bc. Zuzana Juřenová, 
Mgr. Jana Richterová, Mgr. Petra Koudelková, Mgr. Tereza 
Petráková, Mgr. Karin Petrželková, Mgr. Jaroslava Schichová,  
Jiří Říha, Mgr. Zdena Seidlová 

  

Umění a kultura předseda - Mgr. Pavla Rotalová 

 členové - Mgr. Marie Karasová /Mgr. Jana Richterová/Mgr. 
Zdeňka Vymerová, Mgr. Karin Petrželková Mgr. Jaroslava 
Schichová 

  

Člověk a příroda předseda – Mgr. Romana Krejčířová 

 členové -  Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Zdena Seidlová,                 
Mgr. Marie Šimáčková 

 
Provozní úsek 
Školní stravování vedoucí školního stravování - Jaroslava Kutějová 

 vedoucí kuchařka - Jana Hrdličková 

 kuchařky – Michaela Brücknerová, Ludmila Hauptová, 
Ludmila Smolková, Jaroslava Dokoupilová – doplňková 
činnost 
 

Provoz školník - Radek Dokoupil 
vedoucí uklízečka - Miroslava Klegerová 
uklízečky - Renata Benešová, Jaroslava Dokoupilová, Martina 
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Papoušková,   
 

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 2019/2020 33 žáků, výuka probíhala ve dvou 
třídách. K zápisu na příští následující školní rok 2020/2021, který se konal z důvodu 
mimořádných vládních opatření jenom elektronicky nebo podáním písemné žádosti v období 
od 8. 4. 2020 do 25.4.2020, se dostavilo 45 předškoláků.  Ve školním roce 2019/20 byl pěti 
dětem udělen odklad na základě žádostí zákonných zástupců.  
 
 
 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků   

ročník počet 
žáků 

prospělo  
s vyznamenáním 

bez (**) 

prospělo        
bez (**) 

neprospělo 
bez (**) 

opakují 

1. 33 32    

2. 30 29 1   

3. 45 40 3   

4. 55 37 17   

5. 58 43 13   

celkem za I. stupeň 221 181 34   

6. 54 33 21   

7. 
43 21 21 1 1 

8. 
34 18 16   

9. 40 13 27   

celkem za II. stupeň 171 85 85 1  

celkem za školu 392 266 119 1  

 
**) žáci, kteří plní základní školní docházku v zahraničí 
 

2. Snížený stupeň z chování  

stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 

2-hý stupeň 2+1 0,8 

3-tí stupeň 1 0,3 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2019/2020:                90                                     

       průměr na jednoho žáka:                                                                                            0,31                                                                                                     
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4. Vzdělávání  nadaných žáků  
    (ve znění vyhlášky č.27/2016 Sb., § 27 - 31):                                                               0          

 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

školní rok 2017/18 
Gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 

4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

   

počty přijatých žáků 
 

8 0 0 18 13 1 

 

Počet absolventů ZŠ 

ročník počet žáků 

9. ročník 40 

nižší ročník 0 

celkem 40 

 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy 
 
Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání probíhalo průběžně v rámci zasedání 
předmětových komisí, metodického sdružení, na zasedáních pedagogických rad, při 
rozborech hospitací. 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. 
 
Péče o nadané žáky  
Mezi žáky není diagnostikován mimořádně nadaný žák, přesto žáci dosahují výborných 
výsledků nejen v naukových předmětech, ale i v oblasti tělovýchovy a řadě dalších 
zájmových aktivit organizovaných školou nebo ve spolupráci s dalšími institucemi. 
O tom svědčí významná umístění našich žáků, jak uvádíme v části VIII., oddíl B. 
 
Péče o žáky se SVP 
Hodiny speciálně pedagogické péče pro žáky 1. a 2. stupně pod vedením speciální 
pedagožky. Tyto hodiny navštěvovalo celkem 55 žáků, z toho bylo zařazeno v rámci projektu 
Cesta ke vzdělanosti II 23 žáků, zbytek žáků docházel v rámci doporučení ŠPZ na hodiny 
PSPP. Náplň hodin bylo pokračování v nápravě vývojových poruch učení, rozvoj percepčního 
oslabení, korekci řečových obtíží, podpoře trivia a další. Častá byla i konzultace speciální 
pedagožky s vyučujícími žáků a jejich zákonnými zástupci. Vzhledem k dlouhodobému 
charakteru poskytování podpory budeme v nastavené péči kontinuálně pokračovat i v 
následujícím roce. 
 

 IVP – ročník/počet 

1. stupeň ZŠ 1./1,  2./2,  3./12, 4./2, 5./4 

2. stupeň ZŠ 6./6, 7./1, 8./2, 9./4 

celkem 34 
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Část VI. 

Hodnocení plánu práce školního metodika prevence   
 

 
Září (srpen) 

• Zpracování PP pro školní rok 2019/2020 

• Aktualizace - Program proti šikaně a krizové plány 

• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy 

• Zavedení konzultačních hodin ŠMP 

• Adaptační program pro žáky 6. ročníku dle zadání TU 
 

 
Říjen 

• Konzultační hodiny ŠMP 
 
Listopad 

• Den proti drogám (11. listopadu)  

• Pracovní setkání ŠMP 

• Konzultační hodiny ŠMP 
 

 
Prosinec 

• program Anabell pro žáky 8. ročníku – poruchy příjmu potravin 

• Dílčí hodnocení PP pro potřeby ŠMP 

• Konzultační hodiny ŠMP 
 

 
Leden 

• Konzultační hodiny ŠMP 

• Prožitkové lekce pro žáky 6. ročníku – Podané ruce Brno 

• Konzultace s VP – hodnocení chování 1. pololetí 
 
Únor 

• Den bezpečnějšího internetu (6. února) 

• Den mateřského jazyka 

• Konzultace ŠMP 
 
 
Březen 

• Konzultace ŠMP 
 

 
Akce v měsících březen, duben a květen zrušeny z důvodu mimořádného opatření vlády  - 
uzavření škol z důvodu koronaviru. 
 
 
Červen 

• Hodnocení PP, krizových plánů 

• Evaluace Programu proti šikaně 
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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 C3 
Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy 
Sledování problematiky prevence v dokumentech MŠMT 
 

 

Hodnocení Preventivního programu školy  
 
 

Ve školním roce 2019/2020 jsme navázali na aktivity, které se nám osvědčili v minulých 
letech. Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků se SVP jsme se zaměřili na problémy v soužití 
v kolektivu, podporu budování empatie a respektování odlišných potřeb žáků. Přibyli nám 
žáci s výrazně problémovým chováním (agresivita, záškoláctví, neplnění povinností, 
arogantní jednání apod.), což vedlo ke zvýšení počtu udílených výchovných opatření, 
výchovných komisí, jednání s OSPOD, Policií ČR, Městskou policií a k zavedení IVýP u 
několika žáků školy. Několik žáků bylo opakovaně řešeno kurátory OSPOD.  
V rámci třídnických hodin a výuky jsme pokračovali v posilování osobnostního a sociálního 
rozvoje, výcviku v sociálně komunikativních dovednostech dětí a na vyplnění jejich volného 
času, podporování aktivit školy, které jsou časté u tzv. komunitních škol. Snažili jsme se o 
vyšší zapojení zákonných zástupců žáků a dalších rodinných příslušníků, např. otevřenými 
hodinami, sportovními akcemi apod. Všechno to vedlo k pozitivnímu ovlivňování klimatu třídy, 
k zdravému životnímu stylu, ke změně motivace žáků a pedagogů a ke změnám vyučovacích 
metod a k posílení vzájemných vztahů.  
Na 1. stupni se vyskytly jevy: skryté záškoláctví, nevhodné chování, nezdravé vztahy 
v kolektivu, výrazné neplnění povinností.  
Na 2. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování, špatné vztahy v kolektivu, 
výrazné neplnění povinností, záškoláctví (včetně skrytého), počáteční stádia šikany.  
Jednalo se o případy, které byly řešeny okamžitě (OSPOD, SVP, výchovné komise, 
sociometrické šetření). Žáci jsou v péči speciálních pedagogů, PPP, kurátora OSPOD, SVP a 
psychologů. V následujícím školním roce bude tato práce pokračovat.  
V rámci teambuildingu byl pro žáky 6. ročníku realizován program NO Podané ruce, došlo 
také na konzultace s třídními učiteli a následnému předání informací pro učitele 2. stupně.  
Do prevence výrazně zasáhlo mimořádné opatření vlády, které z důvodu šíření viru SARS 
COVID – 19 zakázalo přítomnost žáků v prezenčním vyučování od 11. března 2020. 
K úplnému návratu do škol do konce školního roku již nedošlo, žáci se do školy vraceli 
omezeně, nejprve žáci 9. ročníku, pak žáci 1. stupně a posléze formou třídnických hodin žáci 
2. stupně. Z tohoto důvodu byly zrušeny všechny akce včetně preventivních. 
Prezenční výuka byla nahrazena distanční. Zde se nezapojila část žáků, byla dána možnost i 
využití zadávání práce různými způsoby, od online výuky po papírové pracovní listy. 
Jednotky žáků se nezapojily, důvod nebyl vždy v nedostatku techniky či připojení, zde byla 
velmi dobrá spolupráce s Městským úřadem Velké Opatovice, kdy pracovnice tohoto úřadu 
pro sociálně znevýhodněné žáky distribuovala zaslané materiály. 
Na začátku školního roku 2020/221 budeme při práci s dětmi vycházet z manuálu MŠMT a 
příslušných metodických doporučení tak, abychom co nejdříve stabilizovali třídní kolektivy a 
vrátili se k preventivním aktivitám. 
Z důvodu mimořádného opatření nebyl realizován také program Revolution Train, náhradní 
termín bude na podzim roku 2020. ŠMP a ŘŠ absolvovaly v únoru 2020 proškolení jako 
certifikovaní lektoři pro tento program. 
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V rámci tzv. Šablon II. využíváme také nabídnuté akce a workshopy MAS Boskovice.  
V školním roce došlo také k novelizaci další příslušné legislativy týkající se této oblasti, 
včetně metodických pokynů. Se všemi novinkami byli pedagogové seznámeni 
prostřednictvím ŠMP na poradách a také mají všechny aktualizace k dispozici v elektronické 
podobě. Podle metodických pokynů MŠMT byly také upraveny pokyny pro pedagogy. 
Plnění plánovaných akcí v době před mimořádným opatřením vlády 
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 
 
3. přednášky, besedy, projekty 
1. stupeň:  
Besedy se spisovateli    
Ovoce a zelenina do škol 
Školní mléko 
 
2. stupeň:  
práce s třídním kolektivem 6. ročník Podané ruce Brno 
workshop k prevenci poruch příjmu potravy Anabell Brno 11. 11. 2019 
Ovoce a zelenina do škol 
Školní mléko 
projekt v rámci VO k výročí Sametové revoluce 
Práce Trestné činy 9. ročník 
5. - 7. ročník – Den bezpečnějšího internetu – pracovní listy k vybraným jevům 

 

 

c/ využití volného času dětí  
Žáci 1. stupně měli možnost využívat školní 
družinu, školní klub a zájmové útvary ŠD. Žáci 
2. stupně navštěvovali také školní klub v době 
polední přestávky mezi odpoledním 
vyučováním (jako prevence rizikového 
chování), ve školním klubu měli k dispozici 
řadu aktivit, turnaje ve stolním tenise, stolním 
fotbálku apod. Dále měli k dispozici zájmové 
útvary ŠK.  
Letos se nabídka zájmových útvarů opět 
rozšířila o kroužky pořádané SRPŠ, 
pokračovaly oblíbené kroužky lezení, 

orientálních tanců, taneční kroužky, plavání atd. Na škole rovněž působí atletická přípravka – 
Atletika pro děti.  
Na škole opět pracuje žákovský parlament, v rámci jeho práce proběhl Den laskavosti a také 
soutěž tříd o výzdobu.  
V rámci tzv. Šablon II. fungoval na škole badatelský kroužek, kroužek zábavné logiky a 
čtenářský klub VOČKO. 
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d/ spolupráce s rodinami 
Rodiče byli seznámeni s PPŠ a jeho cíli, s konzultačními hodinami VP a ŠMP, možnostmi 
vzájemné spolupráce při řešení rizikového chování na 1. schůzce ve školním roce 2019-2020 
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. I 
zde zasáhlo mimořádné opatření vlády a práce se žáky s IVýP byla omezena.  
 
e/ DVPP v oblasti rizikového chování 
konference ŠMP ve škole Brno 18. 10. 2019 
seminář Jak stanovit hranice dětem a rodičům, 25. 10. 2019, Jiří Halda  
seminář Právní aspekty pedagogické praxe 11. 11. 2019  
setkání metodiků prevence 21. 11. 2019 včetně školení pro metodiky 
školení lektorů pro program Revolution Train Praha 24. – 25. 2. 2020 
 
f/ připravované vzdělávání pro pedagogy v oblasti sociálně patologických jevů 
- schůzka školních metodiků prevence (PPP Blansko) 
- školení pedagogických pracovníků školy   
 
A. Výskyt návykových látek, kriminality a dalších sociálně patologických jevů 
ve škole 
 

Tabulka č. 1 – Návykové látky – alkohol 

Věk řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR 

ano ne 

0 0 0 

 
 
Tabulka č. 2 – Návykové látky 

věk marihuana heroin pervitin Jiné – tabák 
(elektronická 
cigareta) 

řešeno ve spolupráci 
s OSPOD, Policií ČR 

ano ne 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Věk řešeno ve spolupráci s Policií ČR 

ano ne 

1 x 11,  
1 x 10 

0 
0 

x 
x 

škola poskytovala součinnost dle zákona Policii ČR k řešení agresivního chování žáků školy 
mimo výuku 
 
Tabulka č. 4 Jiné rizikové chování 

věk  druh  řešeno ve spolupráci s Policií ČR 

ano ne 
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2 x 12, 
1 x 11  
 

nevhodné chování ke spolužákům 
 

0 
0 

x 
x 

1 x 13 nevhodné chování k pedagogům 0 x 

dva žáci zaveden IVýP, konzultace s kurátorem OSPOD, Policií ČR, poskytnuta součinnost 
dle zákona 
 
Tabulka č. 5 Záškoláctví 

věk počet 
neomluvených 
hodin 

řešeno ve spolupráci 
s Městskou policií, Policií 
ČR 

řešeno s OSPOD 

ano ne ano ne 

1 x 12, 
1 x 12 
 

29 
31 
 

0  
0 
 

X 
X 
 

X 
X 
 

0 
0 
 

 
  
B. Dlouhodobé programy a projekty primární prevence ve škole: 
 
- Normální je nekouřit – 1. stupeň (1. – 5. ročník) 
- Den bezpečnějšího internetu, prevence kyberšikany 
- projekty v rámci výuky – drogy, osobní bezpečí, rizika internetu, finanční gramotnost 
 
 
C. Škola má vytvořeny příslušné krizové plány dle stávající metodiky MŠMT a 
k potřebě všech žáků a zaměstnanců školy a k ochraně jejich zdraví a zajištění 

bezpečnosti. 

 

Vyhodnocení Programu proti šikaně a krizových plánů  
 

 

Od školního roku 2008/2009 má Základní škola Velké Opatovice vypracovaný Program proti 
šikaně a Krizové plány I., II., novelizovány jsou na začátku každého školního roku. V průběhu 
měsíce března 2015 byl podle metodického pokynu dopracován Krizový plán při mimořádné 
události – napadení, vniknutí osoby apod. 
Dále byly doplněny krizové plány pro případnou šikanu pedagoga a pro žáka se SVP – PAS.  
Letošní školní rok byl poznamenán mimořádným opatřením vlády k nákaze virem SARS 
COVID – 19, kdy od 11. března 2020 byla zakázáno osobní přítomnost žáků ve škole a 
prezenční výuka přešla do distanční podoby. V prvních dnech se řešilo, jakým způsobem a 
na jakých platformách se se žáky spojit, řešila se i možnost docházení pro materiály. Část 
žáků se nezapojilo, někteří se po celou dobu karantény neozvali ani třídním učitelům. 
Jednalo se o jednotky žáků. V této době nebyly realizovány žádné preventivní aktivity, pouze 
se monitoroval případný výskyt nějakého rizikového chování vzhledem k zvýšené aktivitě dětí 
na internetu. Toto se nevyskytlo. Po částečném návratu dětí do školy, nejprve 9. ročníky, 
posléze žáci 1. stupně, pak formou třídnických hodin žáci 2. stupně, se pracovala zejména 
s procvičením učiva a také věnoval prostor socializaci dětí v rámci omezeného provozu. 
 Prací se třídami a konzultacemi v období do 11. 3. 2020 byly rozpoznány drobné pokusy 
rizikového chování, které se následně projevily záškoláctvím, neplněním školních povinností 
a nevhodným chováním k ostatním žákům a pracovníkům školy. V problematických třídách 
bylo pracováno, pro žáky 6. ročníku, kde se tvořil nový kolektiv, a projevily se rizikové jevy, 
byl objednán a zrealizován program NO Podané ruce. Došlo i k rozboru se třídními učiteli a 
k následnému stanovení postupu práce s kolektivy i v rámci všech učitelů 2. stupně. Bohužel, 
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následná konzultace již nebyla zrealizována, budeme toto řešit v následujícím školním roce. 
Klima tříd se částečně podařilo stabilizovat, než práci s třídami přerušilo mimořádné opatření 
vlády. Na začátku školního roku provedeme monitoring stavu a zvážíme další možnosti i 
podle tzv. covidového semaforu. 
 Na 1. stupni se projevovaly spíše drobné neshody v kolektivu, je potřeba pracovat 
v budoucnu zejména ve třídách se žáky se SVP, podpořit také asistentky pedagoga. V 1. 
ročníku se na doporučení školy i PPP podařilo k dítěti zajistit AP. Ve 2. ročníku v jedné třídě 
pracuje úspěšně AP u dítěte s PAS naprosto bez problémů. Ve 3. ročníku pokračuje u žáka 
s PO 5 druhý pedagog, který je s žákem neustále, protože není možné nechat žáka bez 
stálého dohledu i o přestávkách, žák není schopen samostatně ve škole fungovat. Ve 4. 
ročníku pracuje také AP a druhý pedagog, zejména u žákyně s výraznými problémy 
v sociální komunikaci, tato byla i na pobytu v SVP a má IVýP. Dívka má agresivní chování 
vůči spolužákům spolupráce s matkou je problematická. Na druhý stupeň se přesouvají 
početné páté třídy, je nutno v září s nimi počítat. 
 Na 2. stupni se projevovaly drobné neshody, které pramenily také ze špatného prospěchu 
některých žáků a také sociálního znevýhodnění. Dva žáci byli řešeni z důvodu nevhodného 
chování i k pedagogům, jeden žák měl IVýP. Nadále se jako problém objevilo skryté 
záškoláctví. Případy byly řešeny i ve spolupráci s OSPOD. Oběma žákům s prokázaným 
záškoláctvím byl snížen stupeň z chování.  Veškeré problémy byly konzultovány s OSPOD 
a řešeny ve výchovných komisích, udělena byla výchovná opatření.  

Kolektivům se věnovala ŠMP, TU, ŘŠ a další učitelé. Tyto akce měly pozitivní vliv na 
kolektivy a byly uvítány. V této praxi budeme pokračovat. 
 
 Na začátku školního roku 2020/2021 počítáme s větší prací s kolektivy tříd podle manuálu 
a podle doporučení, která jsou k dispozici tak, abychom se nám podařilo navázat na dobrou 
práci z minula a postupně děti v kolektivech stmelit.  
 

 
 

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  

- - - 

speciální 
pedagog* 

0,605 1 - speciální pedagogika pro ZŠ 
 

VŠ, spec.ped. 
 

školní speciální 
pedagog** 

0,5 1 speciální pedagogika pro ZŠ VŠ, spec.ped. 

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 
**) školní speciální pedagog pracující v rámci projektu 
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b)  věková struktura  

 

 do 35let 35 – 50 let  nad 50 let–důch. věk/z toho 
důchodci 

výchovný poradce -  1 

školní metodik prevence - 1 - 

školní psycholog - - - 

školní speciální pedagog - 1 - 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Kariérové poradenství 1 

Podpora kompetencí školního metodika prevence 1 

Setkání výchovných poradců 1 

Setkání ŠMP - Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence 1 

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 1 

Sociálně právní aspekty pedagogické praxe 1 

 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Vzdělávání školního managementu 2 

Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 

Zástupce na cestě k úspěchu 1 

Místní konference projektu SRP 1 

Právní poradna 1 

Workshop k profesnímu rozvoji 1 

Platové předpisy 2020 1 

Společné setkání pracovních skupin MAP II 1 

Kolokvium ředitelů I 1 

Kolokvium ředitelů II 1 

Kolokvium ředitelů III 1 

Kolokvium ředitelů IV 1 

Praktické příklady pracovního práva ve školství 1 

Právní předpisy od 1.1.2020 2 

Legislativní změny ve společném vzdělávání od 1.1.2020 v souvislostech 1 

Financování regionálního školství 1 

Správní právo ve škole a školském zařízení 1 

Tvorba rozvrhu 1 

Oživení informací k GDPR - webinář 1 

Jak postupovat v přijímání a začleňování žáků cizinců do škol 1 

Skupinové konzultace Proces uvádění nových učitelů 1 

Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků 

Konference pro uč.AJ No limits 2019 1 

Konference Erasmus+, eTwinning 2 

Anglický jazyk činnostně ve 3.roč. 1 

The P.A.R.K. Conference 2 

Správná výslovnost v AJ II 1 
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eTwinning II 2 

Inspiromat s Matt the Bat aneb jak na tandemové vyučování v hodině 
angličtiny 2 

Hry a aktivity pro rozdělení třídního kolektivu ve výuce cizího 10 

Jak efektivně na cizí jazyk na 1.st.ZŠ 1 

English for Work (UK) 1 

Vzdělávání v oblasti ICT 

Bakalářská konference 1 

Scrapbooky 2 

3D akademie 2 

Vzdělávání zaměřené na práci se žáky se SVP, budování pozitivního klimatu ve škole 

Řešení problémů ve třídě 1 

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 5 

Zásady komunikace a spolupráce mezi školou a rodinou dítěte s PAS 5 

Konflikty-řešení modelových situací z praxe 3 

Jak stanovovat hranice dětem i rodičům 4 

Setkání VP  a SP v PPP 2 

Sociálně právní aspekty pedagogické praxe 3 

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 1 

Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice 1 

Kolegiální podpora 1 

Práce pedagoga s heterogenní skupinou 1 

Kariérové poradenství 1 

Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace 

Tradiční setkání s učiteli v muzeu 2 

Čtení a podpora fantazie 4 

Čtenářská dílna 1 

Matematika a zeměpis, dějepis, přírodopis 1 

Matematika nás baví 2 

Práce s knihou 1 

Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti 1 

Léčivé byliny a jedlé plevele 1 

SYPO-oblastní kabinet ČJ 2 

Další školení 

Schůzka předsedů AŠSK 1 

Družina, platby, GDPR 2 

Google Classroom 1 

Když zem dá hlínu-Socha z keramiky a hlíny, točení kruhem 1 

Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma 2 
 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

A/ Mimoškolní aktivity 
 

Školní družina a školní klub   
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
 
6 oddělení 
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- k pravidelné denní docházce přihlášeno 135 účastníků (71 chlapců, 64 dívek) 
 
I.oddělení: vych. Andrea TLAMKOVÁ 
- 26 účastníků (15 chlapců, 11 dívek) – žáci 4.A a 4.B 
- provoz oddělení: pondělí –po., st. a pá. 12,30 – 14,30, út. 13,25-14,30, čt. 13,00-14,30 
V tomto oddělení probíhá denně ranní provoz 6,15-7,35 a odpolední provoz od 14,30 do 
17,00 hodin, v pátek do 16,30 hodin.  
 
II.oddělení: vych. Jana KŘEPELOVÁ 
- 27 účastníků (13 chlapců, 14 dívek) – žáci 1.B, 5.A a 5.B 
- provoz oddělení: pondělí, středa a pátek 11,35 – 14,30, úterý a čtvrtek 11,50 – 14,30 hodin. 
V tomto oddělení probíhá ranní provoz a to od 6,00 do 7,35 hodin a odpolední provoz 14,30 - 
15,30 hodin. 
 
III.oddělení: vych. Markéta BÁRTOVÁ 
- 15 účastníků (8 chlapců, 7dívek) – 2.A, 3.A a 3.B 
- provoz v tomto oddělení je v po. a v pá. 11,35 – 14,30 a út.-čt. 12,30-14,30 hodin 
 
IV.oddělení: vych. Zita ROZMÁNKOVÁ 
- 25 účastníků (15 chlapců, 10 dívek) – 2.B, 3.A 
- provoz oddělení je denně od 11,35 do 14,30 hodin 
 
V.oddělení: vych. Lucie NOVOTNÁ 
- 27 účastníků (13 chlapců, 14dívek) – 2.A, 3.B a 4.A 
- provoz v tomto oddělení je v po. a v pá. 11,35 – 14,30 a út.-čt. 12,30-14,30 hodin, 
odpolední provoz 14,30-15,00 hodin 
 
VI.oddělení: vych. Jana JANDOVÁ 
- 15 účastníků (7 chlapců, 8 dívek) – 2.A, 3.A  
- provoz v tomto oddělení je v po. a v pá. 11,35 – 14,30 a út.-čt. 12,30-14,30 hodin 
 
Ve školní družině pracují asistentky pedagoga. Od 1.9.2019 p. Dana Musilová ve 3.ŠD, 
úvazek 0,1 a od 9.12.2020 p. Andrea Kuchařová ve 4.ŠD, úvazek 0,215. 
 
ŠD - 11 zájmových útvarů, zapsáno 133 žáků. 
Taneční kroužek ml. – p. vych. Z. Rozmánková –17 účastníků 
Taneční kroužek ml. – p. vych. Z. Rozmánková –10 účastníků 
Sportovky – p. vych. J.Jandová – 10 účastníků 
Všeumílek ml. – p. vych. M.Bártová– 14 účastníků  
Všeumílek st. – p. vych. M.Bártová– 11 účastníků  
Angličtina pro prvňáčky  – p. uč. P.Koudelková – 14 účastníků 
Šitíčko I.sk. – p. vych. A.Tlamková - 10 účastníků 
Šitíčko I.sk. – p. vych. A.Tlamková - 11 účastníků 
Keramika – p. vych. Z. Rozmánková - 8 účastníků 
Družináček – p. vych. J.Křepelová - 12 účastníků 
Florbal – p. vych. A.Tlamková - 17 účastníků 
 
Využití ŠABLON II. v ŠD 
Školní asistentky: Dana Musilová (úvazek 0,1), Andrea Felnerová (úvazek 0,1), Andrea 
Kuchařová (úvazek 0,3) 
Projektový den v ŠD – 13.1.2020 – společnost Bricks4Kids – „legohrátky“ na téma zvířátka 
(děti 1.-2.tříd) a vesmír (děti 3.-5.tříd) 
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ŠKOLNÍ KLUB: 
 
přihlášeno 113 účastníků (63 chlapců, 50 dívek). 
- žáci osmých a devátých ročníků navštěvují školní klub v době volné hodiny před 
odpoledním vyučováním.  
9.B v úterý čtvrtou vyučovací hodinu - p. vych. J. Křepelová 
8.A v úterý pátou vyučovací hodinu – p. vych. M.Bártová 
9.A ve čtvrtek čtvrtou vyučovací hodinu – p. vych. J. Křepelová 
8.B ve čtvrtek šestou vyučovací hodinu – p. vych. M.Bártová  
- do klubu je také zapsáno 40 účastníků (28 chlapci, 12 dívek), kteří jsou zapsáni v 
zájmových útvarech. 
 
ŠK - 2 zájmové útvary: 
Florbal – p. vych. A.Tlamková - 20 účastníků 
Keramika – p. vych. Z. Rozmánková – 8 účastníků 
 
Využití ŠABLON II. v ŠK 
Školní asistentky: Zita Rozmánková (úvazek 0,1), Renata Benešová (úvazek 0,1), Karin 
Petrželková (úvazek 0,1), Pavla Müllerová (úvazek 0,1) 
Filmový klub: Veronika Beranová (září 2019 – leden 2020) 
ICT v ŠK: Jana Křepelová 
 
Úvazky vychovatelek (5,026 celkem: 4,276 ŠD + 0,75 ŠK): 
Jana Křepelová – 1,0 (0,94 ŠD + 0,06 ŠK) 
Ing. Zita Rozmánková – 0,79 (0,74 ŠD + 0,05 ŠK) 
Markéta Bártová– 0,68 (0,62 ŠD + 0,06 ŠK) 
Lucie Novotná – 0,69 (ŠD) 
Andrea Tlamková – 0,62 (0,58ŠD + 0,04 ŠK) 
Petra Koudelková – 0,03 (ŠD) 
Jana Jandová– 0,68 (ŠD), od 9.12.2020 změna na 0,646 (ŠD) 
Dana Musilová – 0,03 (ŠD) 
 
Aktivity v ŠD a ŠK: 
 
ZÁŘÍ – „POZNÁVÁME NÁŠ KRAJ“  
Zápis dětí do ŠD, ŠK a zájmových útvarů 
Vytváření pravidel v ŠD a ŠK  
Naše škola není bludiště – ŠD 
Zapojení do projektu „Jižní Morava čte 2019“ – spolupráce s Měst. knihovnou – beseda s 
knihovnicí 
Literární a výtvarná soutěž na téma „Tajemství knihovny“ – ŠD, ŠK+MK 
Cestička do školy 
 
ŘÍJEN – „BAREVNÝ PODZIM“ 
Podzim v pohádkách a příbězích - ŠD 
Turnaj ve stolním tenisu – ŠK 
Příroda na podzim 
Výtvarná soutěž „Domeček pro skřítka“ 
Příprava na Vánoční jarmark 
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LISTOPAD – „ ZVÍŘÁTKA, NAŠI KAMARÁDI“ 
Můj plyšový kamarád 
Kvíz o zvířátkách 
Turnaj ve stolním tenisu s DZP Paprsek - ŠK 
Vánoční jarmark v MKC – vystoupení, prodej výrobků  
Halloweenské vyrábění 
 
 
 
PROSINEC – „VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“ 
Mikulášská besídka – ŠD, ŠK 
Vánoční výzdoba prostor školy 
Vánoční stromeček – výtvarná soutěž 
Vánoční nadílka pod stromečkem se zpíváním koled 
Vystoupení kroužků na vánočních akcích organizací 
Dárečky pro nejbližší 
 
LEDEN -  „ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ“ 
Snář, horoskop 
Výtvarná soutěž – ponožky pro Lichožrouta  
Turnaj ve Člověče, nezlob se! 
Kvíz o přírodě 
Návštěva předškoláků z II.MŠ 
 
ÚNOR – „ POHÁDKOVÝ MĚSÍC“ 
Pohádkové leporelo 
Turnaj v pexesu – Pexesový král 
Výroba karnevalových masek 
Pohádkohraní 
Pohádkový kvíz 
Turnaj ve stolním fotbálku - ŠK 
 
BŘEZEN – „JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA“ 
Narodilo se nám jaro – povídání o jaru 
 
Od 11. března 2020 byla z nařízení vlády činnost přerušena. 
 
 
 
Činnost v době uzavření školy 
Šití roušek pro MÚ Velké Opatovice 
Příprava kvízů, aktivit a činností pro účastníky ŠD, ŠK 
Výroba drobností na vánoční jarmark 
On-line doučování některých žáků 
Práce s chromebooky 
On-line schůzky vychovatelek 
 
Zahájení činnosti 25. května 2020: 
Oddělení ŠD přerozdělena do čtyř z důvodu zabezpečení činnosti v době vládních nařízení – 
činnost probíhala ve třídách, kde probíhal dopolední blok, aby nedocházelo ke změně 
prostředí dané skupiny 
Ostatní vychovatelky – zajištění výuky a koordinace a dohledu žáků na chodbách a na obědě 
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B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách a na jiných akcích 
 

Mnoho plánovaných akcí se z důvodu mimořádných opatření ohledně šíření Covid 19 
neuskutečnilo.  

 

 

Kulturní akce, besedy, exkurze a jiné 

 
➢ Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem 
➢ Návštěva Dětského dopravního hřiště v Blansku – (1x) 
➢ Mezinárodní den mateřského jazyka 
➢ Přátelské utkání ve stolním tenisu-Paprsek 
➢ Miniveletrh knihy 
➢ Evropský den jazyků 
➢ Program pro žáky 6. ročníku – Podané ruce-Budování týmu 
➢ Preventivní program pro žáky 6. ročníku – navazující část 
➢ Třídní vánoční besídky 
➢ Projekt PolyGram (spolupráce se SŠ A. Citroëna) 
➢ Návštěva divadelní pohádky Čert nikdy nespí 
➢ Slavnostní předávání slabikáře ve spolupráci s městskou knihovnou 
➢ Adventní dílničky v Boskovicích 
➢ Beseda žáků 9. ročníků se zástupci SŠ Boskovice, Hybešova 
➢ Akce Podpoř správného broučka 
➢ Preventivní workshop pro žáky 8. ročníku – Anabell 
➢ Projektový den – KRAV-MAG 
➢ Projektové dny v ekologickém centru 

Lipka 
➢ Projektový den – Básničková stezka 
➢ Projekt Předškoláček 
➢ Lyžařský výcvikový kurz – Kouty nad 

Desnou 
➢ Vánoční besídka 1.ročníků v MŠ 

➢ Kartografické dny 

➢ Burza středních škol 
➢ První zvonění 
➢ Vystoupení tanečního kroužku v MKC 

(vánoční trhy), v Paprsku 
➢ Návštěvy dětí z MŠ v 1.ročku a ŠD 
➢ Beseda se spisovatelem Danielem Vydrou 
➢ Adaptační odpoledne pro žáky 6. ročníku 
➢ Adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku 
➢ Vánoční dílny pro žáky a rodiče 
➢ Vitamínový den pro žáky 1.a 2. stupně 
➢ Návštěva městské knihovny 
➢ Program v AJ pro žáky - Dr. Klutz (Magical Language Show) 
➢ Čertovsko – mikulášský den 
➢ Sběr použitých baterií 
➢ Den laskavosti 
➢ Anglické divadlo - Dr. Klutz ( Bilby’s Bush Adventures) 
➢ Čertovsko – mikulášský den 
➢ Divadelní představení Louskáček 
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Soutěže 

➢ Recitační soutěž pro žáky 2.stupně 
➢ Oblastní přebor ve florbalu-ml. žákyně, Letovice 
➢ Oblastní přebor ve florbalu – mladší žáci, Letovice 
➢ Oblastní přebor ve florbalu – mladší žáci, Velké Opatovice 
➢ Školní turnaj – Florbal Cup 
➢ Jáma lvová – matematická soutěž 
➢ KOKOS – matematická soutěž 
➢ KoMáR- matematická soutěž, přerušena po 3. kole – Covid 19 
➢ Přespolní běh 
➢ Oblastní přebor ve stolním tenisu 
➢ Vánoční vybíjená 
➢ Soutěž Dřevo, materiál budoucnosti 
➢ Školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce 
➢ Školní kolo a okresní kolo dějepisné olympiády 
➢ Školní kolo zeměpisné olympiády 

➢ Školní a okresní kolo matematické olympiády 

➢ Školní kolo biologické olympiády 

➢ Soutěž Angliáda – gymnázium Jevíčko 
➢ Výtvarná soutěž Novoročenka 
➢ Výtvarná soutěž Vytvoř si svůj komiks 
➢ Přírodovědná olympiáda pro žáky 5. ročníků 

 
 Školní výlety se v tomto roce z důvodu vládních opatření nekonaly. 
 
 

Umístění žáků v soutěžích (1. – 11. místo)  

Mnoho mimoškolních soutěží se z důvodu mimořádných opatření ohledně šíření Covid 19 
neuskutečnilo.  

 

Naukové soutěže 
4. místo Angliáda 
10. místo Angliáda 

 
Sportovní soutěže 
1. místo v okresním kole lezení, v kategorii obtížnosti - dívky 8.-9.r. 
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2. místo v okresním kole lezení, v kategorii obtížnosti - dívky 8.-9.r. 
2. místo v okresním kole lezení, v kategorii rychlosti - dívky 8.-9.r. 
3. místo v okresním kole lezení, v kategorii obtížnosti - dívky 1.-5.r.,dívky 6.-7.r.,dívky 8.-9.r.,   
    chlapci 8.-9.r. 
3. místo v okresním kole lezení, v kategorii rychlosti  -  dívky 8.-9.r., chlapci 8.-9.r. 
4. místo v okresním kole lezení, v kategorii rychlosti - dívky 1.-5.r., dívky 6.-7.r.,chlapci 6.-7.r. 
4. místo v okresním kole lezení, v kategorii obtížnosti - dívky 6.-7.r., chlapci 6.-7.r. 
5. místo okresní finále ve florbalu - dívky 8. a 9.r. 
6. místo v okresním kole lezení, v kategorii rychlosti - dívky 8.-9.r. 
6. místo v okresním kole lezení, v kategorii obtížnosti - dívky 6.-7.r., dívky 8.-9.r. 
7. místo v okresním kole lezení, v kategorii rychlosti - dívky 6.-7.r. 
 
 
 
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 je 
nám zasílán časopis Bedrník (každé číslo je zaměřeno na jiné téma, např. Město, 
Obchod, Hluk, …) a jiné praktické náměty, ekologická konference Konev proběhla 
v říjnu v Brně (bez naší účasti)  
 

• 3. až 5. ročník se zapojil do výukového programu Lipka Brno (září 2019) 
 

• byli jsme také zapojeni do projektu Recyklohraní, třídíme především papír , plasty a 
použité baterie 
 

• opět jsme se zapojili pod vedením SRPŠ do sběrové soutěže 
 

• od října roku 2019 do poloviny března 2020 žáci 8. ročníku Vp SPZ  pracovali na projektu 
Globe, který se zabývá problematikou meteorologie  

 

• v rámci výuky jednotlivé třídy jako každoročně využívaly (především podzim 2019)  
příhodného umístění školy (les, zahrada, skleník, hřiště, naučná stezka) 
 

• se žáky 9. roč. jsme stihli pracovat na vlastním projektu „Globální problémy Země“. Žáci 
se tak naučili pojmenovávat globální problémy a hlavně o nich hovořit a diskutovat. 
Vzhledem k nařízené distanční výuce jsme se nedostali k plánování dovolené nebo 
k tématu ohniska světového napětí (miniprojekty) 
 

• žáci především 1. stupně se opět zapojili do programu Zdravé zuby. Téma Normální je 
nekouřit je zapracováno do předmětů v 1. až 5. ročníku.  
 

• mnoho dalších zajímavých akcí s tématikou environmentální výchovy pořádala také školní 
družina a ŠK (viz plán ŠD a ŠK) 
 

• ŠD po celý rok (do března 2020) třídila papír a plasty, pečovala o květiny ve třídách, 
využívala školní bazén při plavání, využívala také některých obalů od potravin 
v pracovních dílnách (využití neekologického odpadu pro výtvarné zpracování) 
 

• v měsíci červnu 2020 se nám vrátila do škol většina žáků prvního stupně, někteří deváťáci 
a nakonec i zájemci z ostatních tříd druhého stupně. Vyučující se snažili nejen 
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procvičovat učivo z období distanční výuky, ale také žáky vedli ke zvýšené hygieně a 
ohleduplnosti v kolektivu 
 

• v průběhu prázdnin se někteří pedagogičtí pracovníci zúčastnili výukových programů, 
které připravili pro žáky naší školy. Programy byly zaměřeny na různá témata a určitě 
se při tom nezapomnělo na přírodu a environmentální výchovu 
 

 

C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty 
 
Spolupráce s Úřadem práce Blansko 

- během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro volbu povolání 
zaslalo  „Atlasy školství 2020/2021 pro Jihomoravský kraj“ určené pro žáky 9. ročníku 

- proběhla beseda pro žáky 8. ročníků s pracovnicí ÚP zaměřená na volbu povolání 
neproběhla  z důvodu vládních opatření. 

 
Spolupráce se SŠ a SOU našeho regionu 
- ve škole proběhla „Burza středních škol našeho regionu“ – pro žáky a rodiče 8. a 9. 

ročníků, zúčastnilo se celkem 13 zástupců středních škol a učilišť 
- jednání s náboráři jiných regionů 
- individuální jednání s řediteli škol v rámci přijímacího a odvolacího řízení 
- „Burza středních škol“ v Boskovicích spojená se Dnem otevřených dveří na SŠ a SOU 

se v tomto školním roce neuskutečnila z důvodu vládních opatření 
-  
-  

Spolupráce s PPP Boskovice, PPP Blansko a PPP Svitavy 
- individuální konzultace s odbornými pracovnicemi PPP – stupně podpory, individuální 

vzdělávací plány, plány pedagogické podpory, účast na schůzkách pro výchovné 
poradce-zaměřené na inkluzi 

- vyšetření žáků v PPP – zprávy, zařazení žáků do předmětu speciálně pedagogické 
péče, pedagogická intervence (podpora přípravy na školu), projednání s rodiči 

 
Spolupráce se SPC a SVP Brno 

- konzultace s pracovnicemi SPC zaměřené na autistické žáky naší školy a žáky 
s logopedickými vadami 

 
Spolupráce s Policií ČR a OSPOD 

- zprávy třídních učitelů o žácích, které si vyžádala Policie ČR a OSPOD 
- aktuální jednání zaměstnanců OSPOD a Policie ČR v prostorách školy 
 

 
Spolupráce školy se SRPŠ 
 

 
 
Ve školním roce 2019-20 navštěvovaly děti kroužky Vařeníčko, Orientální tanec, Jóga pro 
děti, Street dance, Mladý zdravotník , Lezení na umělé stěně, Plavání, Florbal a nově 
Thajský box. 
Kroužky navštěvovalo 200 dětí. Kroužky probíhaly od 1.10. do 11.3., vzhledem k vyhlášení 
nouzového stavu a následně pro špatnou epidemiologickou situaci jsme kroužky do konce 
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školního roku již neotevřeli. Platby za kroužky byly rodičům vráceny na bankovní účty. 
Kroužek Thajský box jsme vybavili ochrannými pomůckami za 5 750 Kč, částečně placené 
dotací města Velké Opatovice.   
18.1.2020 jsme pořádali ples v sokolovně. Přišlo 74 platících návštěvníků. Hrála kapela Nota 
Bene. Vystoupila skupina Street workout Olomouc. 
Náklady na ples byly 39332,50 Kč, příjem z plesu 37418,00 Kč.  
Sběr druhotných surovin byl ukončen v prosinci 2019 z důvodu uzavření sběrny.  
Příjem ze sběru byl 2322,30 Kč. 
Dětský den se nekonal.  Důvodem byl zákaz pořádání akcí, který vydala Vláda ČR. 
Pro tento školní rok byl schválen roční  příspěvek ve výši 200 Kč. Peníze byly použity na 
nákup odměn za soutěže, dopravu žáků na reprezentaci školy, většinou závody, doprava 4. 
ročníku na dopravní hřiště Blansko, zápis dětí do 1. tříd, preventivní program, nákup knih do 
školní knihovny a  
nákup materiálů na dílničky pro rodiče a děti. Jelikož byla škola předčasně uzavřena, 
nemohla vyčerpat všechny příspěvky vybrané od rodičů, proto částku 32 700 Kč převádíme 
do dalšího školního roku. 
  
 Hospodaření SRPŠ za školní rok 2019/20: 
Příjem: 258 802,93 Kč 
Výdej: 185 863,50 Kč 
 
 
Spolupráce s mateřskými školami 
V listopadu 2019 proběhla mezi učitelkami ZŠ a 1 .MŠ  konzultace a sdílení zkušeností. 
V prosinci 2019 byli žáci 1. tříd pozváni na předvánoční besídku v 1. MŠ. Prvňáčci zhlédli 
pásmo básniček a písniček o blížících se Vánocích. 
V rámci projekt Předškoláček proběhla dvě setkání předškoláků na ZŠ  

Neuskutečnily se další plánované akce z důvodu vládních opatření v souvislosti s  Covidem – 

19.  

Spolupráce školy s městskou knihovnou 
I v letošním školním roce pokračovala pravidelná spolupráce s Městskou knihovnou ve 
Velkých Opatovicích.  
Pro žáky 1. stupně proběhla v březnu beseda s J. Opatřilem nad knihou Kapřík Metlík. 
V prosinci v rámci projektu Cesta ke vzdělanosti a spolupráci proběhl workshop pro žáky 4. a  
5. tříd se scénáristou Danielem Vydrou, který vtáhl děti do tvorby komiksu a přehrávání 
scének s využitím rekvizit. 
Pro žáky 5. A proběhlo projektové dopoledne, opět ve spolupráci s knihovnou s názvem 
Básničková stezka. Její náplní byly kvízy, luštěnky a pohybové aktivity v přírodě s plněním 
básničkových úkolů. 
V 1. ročníku proběhla beseda – Krkonošské pohádky. 
 

 
.Účast žáků a pedagogů na životě v obci, další akce školy 

 

První zvonění 
Slavnostní zahájení školního roku začalo pro prvňáčky 2. září 2019 slavností Prvního 
zvonění. V základní škole je přivítali jejich starší kamarádi z devátých ročníků a zavedli je, 
spolu s rodiči, k slavnostnímu uvítání do školy.   
Na slavnosti se v krátkém kulturním programu představili jejich mladší spolužáci 
s básničkami a tanečním vystoupením. Každý prvňáček byl představen paní ředitelce a všem 
přítomným. Od třídní paní učitelky dostal na památku pamětní list a od svých starších 
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kamarádů stužku s označením Prvňáček 2019. Děti pozdravila a přivítala ve škole také paní 
starostka a předala jim malý dáreček na uvítanou.  
 

Projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu 
Letos již tradičně naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt Předškoláček 
anebo Hrajeme si na školu. 
Ve škole je čekal interaktivní pohádkový program s kočičími kluky: Kočičákem, Courkem a 
Mourkem. Na dvou setkáních děti plnily úkoly z jemné motoriky, grafomotoriky, počítaly 
předměty, řešily logické úlohy, zpívaly, cvičily. Každý předškoláček dostal "sešit 
Předškoláka", do kterého si postupně zakládal jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. 
Z důvodu opatřením ohledně koronaviru se další setkání neuskutečnila. 
 

Adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku 
Ráno si děti ve třídách zahrály seznamovací hry a vyprávěly si o svých prvních zážitcích ze 
školy. V parku děti utvořili smíšená družstva (2 děti z 1. A a 2 děti z 1. B). Společně prošli 
šesti stanovišti, na kterých žáci plnili různé vzdělávací, zábavné a sportovní úkoly. Po splnění 
všech úkolů dostali žáci sladkou odměnu. Všechny aktivity spojovala vzájemná spolupráce. 
 
 
Zápis do 1. ročníku   
Z důvodu opatření vlády se v tomto školním roce konal elektronicky. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pasování na čtenáře 
Z důvodu opatření vlády se v tomto školním roce tato tradiční akce neuskutečnila. 
 

 

 

 
 

 
Projekt Edison 
 

 
 

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. 
V tomto školním roce se tato akce neuskutečnila. 
 
 
Noc s Andersenem 
Z důvodu opatření vlády se v tomto školním roce tato tradiční akce neuskutečnila. 
 

 

 
Den evropských jazyků 
Dne 27. 9. 2019 proběhla v rámci výuky druhých cizích jazyků, tzn. ruského a německého 
jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků. 
 
Fotbalový pohár 
Z důvodu opatření vlády se v tomto školním roce tato tradiční akce neuskutečnila 
 
Čarodějnický den 
Z důvodu opatření vlády se v tomto školním roce tato tradiční akce neuskutečnila 

 
Olympiáda žáků 1. ročníků 
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Z důvodu opatření vlády se v tomto školním roce tato tradiční akce neuskutečnila 
 

Projektový den ve škole s instruktory týmu KRAV-MAGA 
Žáci 4. A a 5. A užili den s trenéry týmu KRAV-MAGA. Program byl zaměřen na využití 
obranného systému k prevenci proti šikaně, jehož cílem bylo: BRAŇTE SE CHYTŘE. 
Instruktoři žákům představili moderní, praktickou soustavu sebeobranných technik, vedených 
tak, aby si uměli poradit v nebezpečných situacích. Žáci si pořádně zasportovali, vyzkoušeli 
si skutečnou disciplínu, zahráli hry a soutěže, kde hlavní roli hrála týmová spolupráce. Ve 
dvojicích si vyzkoušeli prakticky řešit některé konfliktní situace. 
 
Projektový den – Lipka – Lesní naučná stezka 
V rámci projektu se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili naučné stezky, pozorovali ekosystém vodního 
prostředí, lesního ptactva, lesních zvířat. Spolupracovali formou didaktických her, vyzkoušeli 
si různá praktická cvičení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Webové stránky školy – www.zsvelkeopatovice.cz 
Základní škola Velké Opatovice se již pravidelně prezentuje www stránkami. Naší snahou je 
zajistit dostupnost informací pro žáky, zákonné zástupce, zaměstnance  
i širokou veřejnost. Vedle www stránek má škola také facebookový profil. Nejčetněji 
navštěvované stránky a příspěvky jsou fotogalerie, rozvrh hodin a suplování, informace o 
projektech, výsledky ODM a jídelníček. V době mimořádného opatření vlády webové stránky 
informovaly rodiče o aktuálních záležitostech. 
 
Žákovský parlament 
Ve školním roce 2019/2020 pokračoval ve své činnosti žákovský parlament. Jeho zasedání 
(1x měsíc) navštěvovali zástupci z řad žáků  4. - 9. roč. Ze strany pedagogů činnost 
parlamentu zajišťovaly zástupkyně ředitelky, školní metodička prevence a pověřená učitelka 
pro 1. stupeň.  
V prvním pololetí a části druhého pololetí školního roku členové žákovského parlamentu 
přicházeli s různými nápady nebo předkládali problémy, které se řešily v jejich třídě.  
Součástí činnosti žákovského parlamentu byly také zajímavé akce. Mezi ně patřily Den 
laskavosti, Vánoční dílny a soutěž O nejlépe vyzdobenou třídu.  
V rámci Dne laskavosti žáci v daném týdnu „konali dobro“ svým spolužákům, vyučujícím, 
kamarádům, členům rodiny a dalším lidem. Akce je celostátní a my jsme ji v rámci naší školy 
pojali také jako školní soutěž. Na 1. místě se umístily třídy 7.B a 8.B, kde se do akce zapojili 
všichni žáci. Druhé místo obsadili žáci 5.B a na třetím místě se umístili žáci 4.A. V rámci 
Laskavce žáci pomáhali spolužákům, dělali radost svým nejbližším. Některé třídy uspořádaly 

http://www.zsvelkeopatovice.cz/
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sbírku pro zvířecí útulek, uklízely areál za školou, pomáhaly paním uklízečkám s úklidem 
šaten nebo připravily zábavný program pro děti z mateřské školy. Do této akce jsme zahrnuli 
také sázení stromečků, které organizoval Lescus. Všichni žáci dostali pochvalu za účast na 
akci a první tři třídní kolektivy si vybrali nehmotné odměny (1.místo - týden bez úkolů a testů, 
2.místo - týden bez úkolů a třetí místo - 1 den bez úkolů a testů).    
Žáky školy rovněž zaujala soutěž O nejlépe vyzdobenou třídu, kterou vyhlásil žákovský 
parlament. Tentokrát bylo téma výzdoby Vesmír. Porota měla opravdu těžkou úlohy při 
určování pořadí tříd. Na prvním stupni byly nakonec na prvním stupni 2 třídy – 5. A a 5.B a 
na druhém místě také 2 třídy – 3.A a 4.A. Na druhém stupni byla také 2 první místa – třídy 
7.B a 8.B a druhá místa patřila třídám 8.A, 6.A a 6.B Odměnou pro třídy, které se umístily na 
1. místě, byl výběr tří obědů, které paní kuchařky připraví na přání tříd ve školní kuchyni. 
Oceňujeme nejen výtvarnou stránku soutěže, ale také spoustu poznatků, které žáci v rámci 
této akce o vesmíru načerpali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velmi vydařenou akcí byly také Vánoční dílny. Tato akce byla určena nejen pro žáky naší 
školy, ale také pro jejich zákonné zástupce. Akci zajišťovaly paní učitelky z 1. stupně, kterým 
pomáhali žáci-dobrovolníci z 2.stupně. Žáci prvního stupně si se svými rodiči mohli vyrobit 
různé vánoční dekorace a ozdoby. Činnost žákovského parlamentu stejně jako provoz školy 
byly násilně přerušeny vyhlášením nouzového stavu a zavřením škol dne 11.3.2020.  
 
 
F/Zapojení školy do celorepublikových projektů  
 

Projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II (1. 2. 2019 – 31. 1. 2021) 

Projekt je zaměřen na: 

• v ZŠ - personální podporu speciálním pedagogem, na osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, 
profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize, CLIL, podporu extrakurikulárních 
aktivit formou doučování a čtenářských a badatelských klubů, klubu zábavné logiky, 
na realizaci projektových dnů ve škole i mimo školy a na využití ITC ve vzdělávání. 

• v ŠD a ŠK - personální podporu školním asistentem, na osobnostně sociální a profesní 
rozvoj pedagogů, na vzdělávání v oblasti inkluze, cizích jazyků, kultury, polytechniky, 
profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností, podporu 
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extrakurikulárních aktivit formou klubu anglického jazyka, na realizaci projektových 
dnů ve ŠD a ŠK, využití ITC ve vzdělávání 

 

     
 
 
 
 
 
Zapojení školy do dalších projektů   
 
Ovoce do škol 
Ve školním roce 2019 – 2020 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. V rámci 
projektu proběhla ochutnávka ovoce. 

 
Projekt Školní mléko  
Naše škola nadále pokračovala v projektu Školní mléko. Ve čtrnáctidenních intervalech měli 
žáci 1. až 9. ročníku možnost zdarma odebírat mléčné výrobky – mléčný kravík, neochucený. 
 
Obědy pro děti 
Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a úřadem práce bylo v minulém školním roce 
poskytováno stravování ve školní jídelně zdarma 14 žákům. 
V rámci spolupráce s o.p.s. WOMEN FOR WOMEN bylo hrazeno stravování třem žákům 
školy. 
 
Vzdělávací dny 
Projekt vzdělávací dny umožnil smysluplné a zábavné trávení volného času v době hlavních 
prázdnin. MŠMT prostřednictvím Odboru pro mládež, neformální a další vzdělávání oslovilo 
nestátní neziskové organizace, podpořené v rámci dotačního programu Program státní 
podpory práce s dětmi a mládeží, s návrhem změny aktivit v projektu. S ohledem na 
skutečnost, že v uplynulém období neprobíhalo vzdělávání na školách ve standardním 
rozsahu, MŠMT navrhlo v nových projektech posílení vzdělávací složky. 
Na naší škole se během měsíce srpna uskutečnilo 13 jednodenních akcí – Den v ateliéru, 
Honba za pokladem, Příroda, technika a sport I., Příroda, technika a sport II., Putování za 
Krchomilkou I, Putování za Krchomilkou II. GeoMath Project, Tajemství zámku Boskovice, 
Cesta do pravěku, Robinson ve městě aneb kurz přežití v přírodě, Tik,Tak – Co se nikdy 
nezastaví, Putování za tajemstvím zakletého kočáru, Jevíčko známé a neznáme a jeden 
dvoudenní vzdělávací den s názvem Rozdílné světy. Celkem se zúčastnilo 182 dětí. 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

ČŠI školu ve školním roce 2019/20 nenavštívila.  

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Ve školním roce 2019/2020 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 
 

 

Erasmus+ 
  

                                   
  

Aby cizí jazyk nebyl cizí 
 

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 
Začátek realizace:  1. 6. 2019 
Konec realizace:  31. 5. 2021 – kladně vyřízena žádost o prodloužení termínu z důvodu 
celosvětové pandemie do 31. 5. 2022 
Rozpočet projektu: 37 563 Eur 
Realizované aktivity – jazykové kurzy, metodické kurzy a stínování 
Počet zapojených učitelů/mobilit: 9/12 
 

Cíle projektu: Záměrem našeho projektu je podpořit a zkvalitnit cizojazyčnou výuku u všech 
žáků naší školy. Chceme, aby pedagogové nabyli zkušenosti u svých zahraničních kolegů a 
do našeho vzdělávání tak vnesli inovativní a efektivní metody a postupy na evropské úrovni. 
Chceme, aby se naše škola stala školou prestižní a držela tempo s nejnovějšími 
celosvětovými trendy ve vzdělávání. Chceme, aby naši žáci dostávali co nejkvalitnější 
vzdělání na nadnárodní úrovni a byli tak do budoucna vybaveni schopnostmi, které jim 
pomohou obstát v konkurenci. Důraz klademe na individualitu žáků a na žáky ohrožené 
školním neúspěchem. Připomenutí historie v podobě zařazování slovenského jazyka do 
výuky zvýší povědomí žáků o etapách vývoje našeho státu. Máme za to, že uskutečněním 
tohoto projektu budou naši pedagogové vybaveni novými a kvalitními metodickými postupy a 
budou tak schopni své znalosti předat dál a to jednak svým kolegům, kteří díky tomu získají 
nadnárodní nadhled v oblasti vzdělávání a navazování pracovních kontaktů s evropskými 
školami, ale také především žákům, kterým bude poskytnuto pracovní prostředí, v němž 
budou zapojeni do aktuálních celosvětových trendů v základním vzdělávání. 
Očekáváme, že díky realizaci tohoto projektu se naše škola posune dál k našemu záměru, 
kterým je vytvořit školu s reputací dynamické instituce podporující proevropskou politiku. Je 

http://zsvelkeopatovice.cz/wp-content/uploads/2019/07/ogo.jpg
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zapotřebí, aby naši pedagogové byli neustále v aktuálním dění a srozuměni o všech nových 
dovednostech, které budou žáci požadovat a kterým je budou moci pedagogové naučit. 
V rámci schváleného projektu bude moci v následujícím dvouletém období vycestovat 9 
učitelů školy na individuální stáže v různých evropských zemích za účelem rozvoje 
jazykových a profesních kompetencí s důrazem na metodu CLIL. 
  
„Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“  
„Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise 

a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 
 
Ve školním roce se uskutečnil 1 výjezd  
Mgr. Zuzana Kouřilová – stíňování, SSG Bratislava. Paní učitelka se účastnila náslechů 
v hodinách slovenského jazyka a historie, studovala dokumenty školy, používání učebnic, 
rozvíjela slovní zásobu a komunikační dovednosti ve slovenském jazyce. Velmi pozitivně 
hodnotí spolupráci s kolegyní Mgr. Zuzanou Godálovou. Měla možnost srovnání práce žáků 
SSG s úrovní práce s našimi žáky. Žáci SSG v Bratislavě běžně používají mobilní telefony ve 
výuce a různé zdroje porovnávají, daleko více používají konkrétní texty a vyvozují závěry. 
Naopak naše ZŠ má daleko lepší materiální a technické vybavení, včetně prostor na výuku – 
knihovna školy, knihovna pro čtenářské dílny, sady pracovních listů pro čtenářské dílny, 
vybavenost tříd. 
 
Dále se se mělo realizovat 6 dalších výjezdů – 3 do Velké Británie a 3 do Irska. Z důvodu 
celosvětovým opatřením ohledně Covid 19 se výjezdy nerealizovaly. Škola má národní 
agenturou potvrzeno prodloužení doby realizace. 
 
 
 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2019/2020 škola tento typ vzdělávání nerealizovala. 
 
 

Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

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

Projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II (v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP VVV): 
Celkové způsobilé výdaje 2 023 982,00 - Kč (z ESF 1 720 384,68 Kč 85%, z rozpočtu ČR 
303 597,32 Kč, 15%). CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004606 
 

V rámci Erasmus +realizujeme  projekt Aby cizí jazyk nebyl cizí s registračním číslem 2019-
1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074, s rozpočtem 37 563 Eur a dobou realizace 1. 6. 
2019 až 31. 5. 2021 
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Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Odborová organizace v naší škole není. 
Spolupráce se zřizovatelem 
Se zřizovatelem, kterým je město Velké Opatovice, spolupracuje 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, schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (volba povolání) a různých akcí. Vedení 
školy tradičně organizuje také besedy s rodiči budoucích prvňáčků v rámci projektu 
Předškoláček, ale letos vzhledem opatřením ohledně Covidu 19 se setkání neuskutečnilo. 
Třídní schůzky se konaly v září, v listopadu zákonní zástupci a žáci využili konzultační den, 
další plánovaný v dubnu se neuskutečnilo (koronavirus). Zákonní zástupci žáků využívají 
také individuální konzultační hodiny. Vedení školy vyhodnocuje účast zákonných zástupců na 
schůzkách a jejich podněty k práci školy.  
 

 

Část XV. 

Zhodnocení a závěr    
 

Ve školním roce 2019/20 jsme z důvodů posílení komunikačních dovedností v anglickém 
jazyce nadále využívali výstupy projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků  
 a uplatňovali metodu CLIL ve výtvarné výchově jenom v 5. ročníku z personálních důvodů, 
Tuto metodu jsme v předchozích letech využívali ve výtvarně výchově i u žáků 4. ročníků, ale 
s přibývajícími skupinami výuky anglického jazyka se začínáme potýkat s narůstajícím 
počtem hodin Aj na jedné straně a nedostatkem vyučujících na straně druhé. S cílem rozvíjet 
jazykové kompetence a postupně zavádět metodu CLIL i v jiných předmětech se měly 
v tomto školním roce uskutečnit metodické a jazykové kurzy ve Velké Británii a Irsku v rámci 
projektu Erasmus+. Tyto výjezdy se neuskutečnily z důvodu opatřením ohledně pandemie 
Covidu 19. Jedinou zrealizovanou akcí bylo stínování Mgr. Zuzany Kouřilové na SSG 
v Bratislavě. 

Dalším realizovaným projektem je navazující projekt OP VVV Cesta ke vzdělanosti a 
spolupráci II (zahájen 1. 2. 2019). Tento projekt (bude ukončen 31. 1.2021) je zaměřen na 
následující oblasti:  

ZŠ - personální podporu speciálním pedagogem, na osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, cizí jazyky, profesní 
rozvoj pedagogů prostřednictvím mentoringu, CLIL, podporu extrakurikulárních aktivit formou 
doučování a čtenářských a badatelských klubů, klubu zábavné logiky, na realizaci 
projektových dnů ve škole i mimo školy a na využití ITC ve vzdělávání. 
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ŠD a ŠK - personální podporu školním asistentem, na osobnostně sociální a profesní rozvoj 
pedagogů, na vzdělávání v oblasti inkluze, cizích jazyků, kultury, polytechniky, profesní 
rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností, podporu extrakurikulárních aktivit 
formou klubu anglického jazyka, na realizaci projektových dnů ve ŠD a ŠK, využití ITC ve 
vzdělávání. 

Žáci se zúčastňovali soutěží na různých úrovních (regionální, oblastní, okresní), ale z důvodu 
mimořádných opatření a zákazu účasti žáku ve vyučování od 11. 3. 2020 se mnoho 
navazujících soutěží a jiných aktivit neuskutečnilo. Žáci byli vzdělávání distančně, jejich účast 
byla dobrovolná. Část žáku v tomto období nespolupracovala a jejich vzdělávání nebylo 
podporováno ani rodinou.   

Pro všestranný rozvoj našich žáků jim škola nabízela širokou paletu volnočasových aktivit 
prostřednictvím kroužků v rámci šablon I a II, ŠD, ŠK a SRPŠ, vše jenom do 10. 3. 2020. 
Našim cílem je, aby žáci získávali kvalitní základy všeobecného vzdělání, na kterých budou 
moci stavět svůj další profesní i osobní rozvoj, byli motivování k celoživotnímu vzdělávání a 
smysluplně trávili volný čas 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2019/20 zpracovala Mgr. Karin Petrželková ve spolupráci 
s pedagogy školy a předsedkyní SRPŠ. Í 
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Část XVI.     

Příloha 
 
Výroční zpráva za rok 2020 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. 2020 
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 6. 1. 2021                                                                                                    
    
                                                                                    
 
 
                                                                                               Mgr. Karin Petrželková     
                                                                                                     ředitelka ZŠ                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/
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Pedagogická rada na svém zasedání dne 5. 10. 2020 projednala Výroční zprávu o činnosti 
školy 2019/20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Karin Petrželková 
Ředitelka školy 
 
 
 
 
Ve Velkých Opatovicích 5. 10. 2020 
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Školská rada při ZŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace na svém zasedání  

dne 8. 10. 2020 schválila Výroční zprávu o činnosti školy 2019/2020. 

 
 
 
 
 
Členové školské rady: 
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Mgr. Lenka Jandlová 
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Mgr. Petra Koudelková 

 
…………………………………………. 

 
Jana Koutná 

 
…………………………………………. 

 
Jana Křepelová  

 
…………………………………………. 

 
Pavel Ševčík  

 
…………………………………………. 

 
Jiří Špaček 

 
…………………………………………. 

 
Libor Šustek 

 
…………………………………………. 

 
 


