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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 125   IZO 118 100 246 
 školní klub   kapacita 500   IZO 150 008 961 
 školní jídelna  kapacita 600   IZO 103 255 761 
 

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

 

Počty tříd a žáků  

 počet tříd počet ročníků počet žáků průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 10 5 242 (+5) 24,2 

2. stupeň 8 4 160 20,0 

celkem 
18 9 402 (+5) 22,33 

 

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:                                                                                         46 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):    16,75        
                                                                                                                                 

Školská rada byla ustanovena v  roce 2011 a nyní má 9 členů. Ve školním roce 2017/18 se 
konaly dvě zasedání školské rady (11. a 25. října 2017) v následujícím složení 

• zástupci zákonných zástupců žáků – Olga Grygarová, Olga Bažantová, Ing. Eva  Živná 

• zástupci pedagogických pracovníků  – Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavla Müllerová, Mgr. 
Ivona Weigelová 

• zástupci zastupitelů města – Slavomír Kafka, Pavel Ševčík, Petr Prosser 

 

Dne 12. 12. 2017 se konala ustanovující zasedání nově svolené školské rady, která pracovala 
v následujícím složení: 
 

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

mailto:zsvop@zsvelkeopatovice.cz
http://www.zsvelkeopatovice.cz/
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• zástupci pedagogických pracovníků  – Jandlová Lenka, Koudelková Petra, Křepelová 
Jana 

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

Další zasedání školské rady v uvedeném složení se konalo 5. 3. 2018. 

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

Část II. 

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

 
Základní vzdělávání probíhalo ve: 
1.roč. podle Školní vzdělávací program základní školy Velké Opatovice, příspěvková 
organizace, č.j. ZŠVO510/2017 – 1.verze 
2. -4. a 6. až 8 roč. podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, 
příspěvková organizace č. j. ZŠVO670/2015 – 3. verze 

 5. roč. a 9. roč. podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Velké Opatovice, okres 
Blansko č. j. ZŠ 706/2007–700/2013 - verze 2016. 

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

V osmém a devátém ročníku jsou do učebního plánu zařazeny volitelné předměty:  
8. ročník:      Užité výtvarné činnosti a Sportovní výchova (jednohodinové) 
9. ročník:      Seminář a praktikum z přírodopisu a Sportovní výchova (dvouhodinové) 
                     Cvičení z českého jazyka, Konverzace v anglickém jazyce (jednohodinové) 
 

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.roč. 

Školní vzdělávací program základní školy Velké 
Opatovice, příspěvková organizace 

ZŠVO670/2015 – 3. 
verze 

2. až 4. a 6. až 
8. roč. 

Školní vzdělávací program Základní školy Velké 
Opatovice, příspěvková organizace 

ZŠVO 706/2007-
700/2013-verze 2016 

5. roč. 
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   369 45 42 

922  ŠJ – vývařovna     

923  ŠJ – výdejna     

náhradní stravování     
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Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2017 

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 5 145  fyz./ přepoč. 6/2,94 
 

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

Školní klub 

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 

celkem 0 152  fyz. / přepoč.     4/0,22 

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

Část III.     

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

V průběhu školního roku pracovalo ve škole 30 pedagogických pracovníků (24 učitelů  
a učitelek, 6 vychovatelek školní družiny či školního klubu a 3 asistentky pedagoga, přičemž 
někteří zaměstnanci pracovali na více pozicích současně). Nezbytný chod školy zajišťovali 
rovněž provozní zaměstnanci – mzdová účetní, ekonomka, školník - údržbář, pracovnice školní 
jídelny a úseku úklidu. 
 

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

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

 34/30,38 
 

25/24,00 

100% 
 

73,5/78,9 

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

 34/30,38 
 

25/24,00 

100% 
 

73,5/78,9 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2017/18 pracovali ve škole       0 

  

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2017/18 nastoupili na školu:            0                                                                                                                         

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2017/18 odešli ze školy:                  2                                                                                                                              

 

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

6. Nepedagogičtí pracovníci  - počet:                                                                                   13 

 

Věkové složení pedagogů  

Věk Učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga 

muži ženy 

do 35 let - 4 

35-50 let 2 19 

nad 50 let 1 8 

pracující důchodci pobírající důchod - - 

celkem 3 31 

rodičovská dovolená - 2 
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Vedení školy 

Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková 

Zástupce ředitele Mgr. Marie Šimáčková 

Výchovný poradce Mgr. Libuše Mikulášková 

Školní metodik prevence Mgr. Markéta Illová 

Pověřená učitelka pro 1. stupeň Mgr. Jarmila Havlíčková 

Vedoucí asistentek pedagoga Mgr. Jana Šmídová 

Vedoucí vychovatelka Jana Křepelová 

 
Třídní učitelé 

třída třídní učitel(ka) 

1.A Mgr. Jana Šafářová 

1.B Mgr. Radka Jelínková 

2.A Mgr. Jarmila Havlíčková 

2.B Jiří Luňáček 

3.A Mgr. Lenka Zemánková 

3.B Mgr. Ivona Weigelová 

4.A Mgr. Petra Dostálová 

4.B Mgr. Jitka Čadová 

5.A Mgr. Pavel Kuda 

5.B Mgr. Ivana Veselá 

6.A Mgr. Pavlína Rotalová 

6.B Mgr. Markéta Illová 

7.A Mgr. Petra Koudelková 

7.B Mgr. Libuše Mikulášková 

8.A Mgr. Pavla Müllerová 

8.B Mgr. Zuzana Kouřilová 

9.A Mgr. Jaroslava Schichová 

9.B Mgr. Veronika Beranová 

 
Ostatní pedagogičtí pracovníci - učitelé 
Mgr. Lenka Jandlová, Mgr. David Ševčík, Mgr. Kamila Korbelová, Mgr. Romana Krejčířová, 
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jana Foretová 
 
Speciální pedagogové: 
Mgr. Jitka Čadová, Mgr. Jana Šmídová 
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Pracovníci školní družiny a školního klubu 
Vedoucí vychovatelka – Jana Křepelová 
Vychovatelky – Ing. Zita Rozmánková, Andrea Tlamková, Lucie Novotná, Mgr. Markéta Bártová 
 
Asistentky pedagoga 
Lucie Novotná, Bc. Žaneta Beserlová, DiS. Jana Jandová, Mgr. Šárka Bubeníková 
 
Metodické orgány  
Metodické sdružení 1. stupně  
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – Mgr. Veronika Beranová, Mgr. Jitka Čadová, 
Mgr. Petra Dostálová, Mgr. Radka Jelínková, Mgr. Petra Koudelková, Jana Křepelová, Mgr. 
Pavel Kuda, Jiří Luňáček, Lucie Novotná, Mgr Jana Šafářová, Mgr. Ivana Veselá, Mgr. Ivona 
Weigelová, Mgr. Lenka Zemánková 
 
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.Lenka Jandlová 

 členové - Mgr.Lenka Jandlová  
  

Český jazyk a literatura předseda - Mgr.Zuzana Kouřilová 

 členové -  Mgr.Markéta Illová, Mgr.Pavlína Rotalová                  
  

Člověk a svět práce předseda - Mgr.Kamila Korbelová 

 členové -  Mgr.M. Illovává, Mgr. Pavla Müllerová, J. Luňáček, 
Mgr.David Ševčík 

  

Matematika a její aplikace předseda - Mgr.Pavla Müllerová 

 členové - Mgr. Lenka Jandlová, Mgr.Karin Petrželková, Mgr. 
Marie Šimáčková 

Cizí jazyky předseda - Mgr.Veronika Beranová 

 členové - Mgr.Jitka Čadová, Mgr.Petra Koudelková,  Mgr. 
Pavel Kuda, Mgr. Jana Šafářová, Mgr.Jaroslava Schichová,  
Mgr.Zdena Seidlová 

  

Umění a kultura předseda - Mgr.Pavla Rotalová 

 členové - Mgr.K.Korbelová, Mgr. Z. Seidlová  
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 
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Provoz školník - Jaromír Karský 
vedoucí uklízečka - Miroslava Klegerová 
uklízečky - Renata Benešová, Vladimíra Švancarová,   
 

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 2017/2018 46 žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. 
K zápisu na příští školní rok 2018/2019, který se konal  24.4.2018, se dostavilo 36 předškoláků. 
Čtyři předškoláci podali žádost k přijetí v jiném termínu.  Ve školním roce 2017/18 byl 10 dětem  
na základě žádosti jejich zákonných zástupců udělen odklad školní docházky. 
 
 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků   

ročník počet 
žáků 

prospělo  
s vyznamenáním 

bez (**) 

prospělo        
bez (**) 

neprospělo 
bez (**) 

opakují 

1. 44(**2) 44  0 0 0 

2. 50(**1) 37  13 0 0 

3. 57(**2) 45  12 0 0 

4. 48 36 12 0 0 

5. 43 27 15 1 1 

celkem za I. stupeň 242(**5) 189  52 1 1 

6. 35 16 19 0 0 

7. 42 17 24 1 0 

8. 43 18 25 0 0 

9. 40 11 29 0 0 

celkem za II. stupeň 160 62 97 1 0 

celkem za školu 402(**5) 251 149 2 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 1 0,24 % 

3-tí stupeň - 0,0 % 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017:                21                                      

       průměr na jednoho žáka:                                                                                       0,054                                                                                                     

 

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

9 0 0 19 11 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 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 žáky se SVP 
V letošním roce bylo v evidenci PPP Boskovice, Blansko, Svitavy, SPC Brno a SPC Blansko 
celkem 73 žáků (z toho na 1. stupni 46 žáků, na 2. stupni 27 žáků). 28 žáků bylo v průběhu 
školního roku vzděláváno dle individuálních vzdělávacích plánů, 4 žáci pracovali podle plánů 
pedagogické podpory. Individuální péče vyučujících a asistentek pedagoga byla věnována třem 
žákům s autismem. Na škole byly zavedeny hodiny speciální pedagogické péče pro žáky 1. a 2. 
stupně pod vedením dvou speciálních pedagožek. Pozornost rovněž byla věnována žákům 
s vadami řeci, kterým se věnovala kvalifikovaná logopeda. 
V letošním roce bylo v evidenci PPP Boskovice, Blansko a SPC Brno celkem 53 žáků (z toho 
Žáci, kteří byli vzděláváni podle IVP a PLPP 
 

 IVP počet/ročník PLPP počet/ročník 

1. stupeň ZŠ 19/1r,2r,4r,5r 1/3r 

2. stupeň ZŠ 9/7r,8r,9r 3/6r,9r 

celkem 28 4 
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Část VI. 

Údaje o prevenci rizikového chování 

 

Prevenci rizikového chování zajišťuje na škole školní metodička prevence. Spolupracuje 
zejména s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, pracoviště Boskovice, okresní 
metodičkou prevence a dalšími odbornými institucemi. Poskytuje materiály ostatním 
pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, preventivní programy pro 
žáky školy. 
 
V rámci práce ŠMP proběhly ve školním roce 2017/2018 tyto akce: 
 

Září 

• Zpracování PP pro školní rok 2017/2018 

• Aktualizace - Program proti šikaně a příslušných krizových plánů 

• Seznámení pedagogického sboru se všemi dokumenty k prevenci 

• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy 

• Zavedení konzultačních hodin ŠMP 

• Adaptační program 
 

Říjen 

• krajská konference k prevenci na školách Brno 

• Seznámení pedagogického sboru s PPŠ a aktualizacemi 

• Konzultační hodiny ŠMP 
 
Listopad  

• Pracovní setkání ŠMP – Petrovice, školení lektora Pavla Rampase k řešení 
problematických situací ve škole 

• Konzultační hodiny ŠMP 
 
Prosinec 

• Dílčí hodnocení PP pro potřeby ŠMP 

• Konzultační hodiny ŠMP 
 
Leden 

• Konzultační hodiny ŠMP 

• Konzultace s VP – hodnocení chování 1. pololetí 
 
Únor 

• Den bezpečnějšího internetu (6. února) – beseda pro žáky 6. a 7. ročníku k problematice 
bezpečného pohybu na internetu a ke sociálním sítím – lektor Pavel Kotouček 

• beseda pro rodiče o nástrahách internetu – lektor Pavel Kotouček 

• Den mateřského jazyka 

• Konzultace ŠMP 
 
Březen 

• Konzultace ŠMP 

• Evropský den mozku (11. 3.) 
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Duben 

• Světový den zdraví (7. dubna) 

• Dílčí hodnocení PP pro potřeby ŠMP 
 
Květen  

• XX. ODM 1. ročníků 

• Konzultace ŠMP 
 
Červen 

• Hodnocení PP 

• Evaluace Programu proti šikaně a krizových plánů 
 

 

Průběžně: 

• Řešení případných výskytů rizikového chování, jednání výchovné komise 

• Spolupráce s institucemi (PPP Boskovice, PPP Blansko, Policie, OSPOD, Podané ruce) 

• Konzultace problémů souvisejících s rizikovým chováním 

• Účast na seminářích dle nabídky 

• Aktualizace preventivní nástěnky – chodba C2 

• Aktualizace sekce Prevence na www stránkách školy 
• Sledování problematiky prevence v dokumentech MŠMT 

 

Hodnocení Preventivního programu školy 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali v osvědčených a nastavených aktivitách. 
Zvýšenou pozornost jsme v rámci společného vzdělávání věnovali dětem se SVP, sociálně 
znevýhodněným a s rizikovým chováním, zejména se to týkalo problémového chování, soužití 
v kolektivu, agresivity.  

Pokračovali jsme v posilování osobnostního a sociálního rozvoje, výcviku v sociálně 
komunikativních dovednostech dětí a na vyplnění jejich volného času, podporování aktivit školy, 
které jsou časté u tzv. komunitních škol. 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: agresivita, nevhodné chování, nezdravé vztahy v kolektivu, 
výrazné neplnění povinností.  

Na 2. stupni se vyskytly jevy: 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 byli v péči speciálních pedagogů, PPP, kurátora OSPOD a 
psychologů. V následujícím školním roce bude tato práce pokračovat.  

V rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme v tomto školním roce pořádali besedy pro 
žáky 6. a7. ročníku s tématem Nástrahy na internetu a Pravá tvář facebooku  s lektorem 
Pavlem Kotoučkem. Odpoledne se pak konala na stejná témata beseda pro rodiče. Dále se žáci 
ve výuce věnovali aktivitám, zejména zaměřených na osobní data na internetu (také v rámci 
přijetí GDPR).  

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 byl doplněn školní řád a aktualizovány Krizové plány. 
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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 
 

Významné dny (využití ve výuce, prezentace prací) 
Světový den bezpečnějšího internetu, Světový den proti drogám, Světový den lidských 

práv, Den obětí holocaustu atd. 
 
 

2. přednášky, besedy, projekty 
 
1. stupeň:  
Veselé zoubky – prevence zubního kazu – celoročně 
Beseda se spisovateli Adolfem Dudkem, Šolmesem Srazilem,   
Ovoce a zelenina do škol 
Školní mléko 
protikuřácký program Normální je nekouřit (1. - 5. ročník) 
 
2. stupeň:  
Vzdělávací program Ochrana člověka za mimořádných událostí Pasohlávky výběr žáků    
8. – 9. ročníku      
workshop Mentální anorexie, Anabell, 9. ročník 
beseda pro dívky Čas proměn 7. ročník 
beseda Nástrahy internetu 6. ročník 
beseda Pravá tvář Facebooku 7. ročník 
workshop Prevence násilí 8. ročník 
Ovoce a zelenina do škol 
Školní mléko 
Práce Trestné činy, 9. ročník 
5. - 7. ročník – Den bezpečnějšího internetu – pracovní listy k vybraným jevům 
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Využití volného času dětí  
Žáci 1. stupně měli možnost využívat školní družinu, školní klub a zájmové útvary ŠD. 

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

Letos se nabídka zájmových útvarů opět rozšířila o kroužky pořádané SRPŠ, 
pokračovaly oblíbené kroužky lezení, orientálních tanců, plavání atd. Na škole rovněž působí 
atletická přípravka – Atletika pro děti, která letos pořádala 1. ročník ŠKVÁRA OPEN pro rodiče 
a děti. 

Konaly se sportovní turnaje Florbal CUP a Fotbal CUP, které jsou žáky velmi 
vyhledávané. Obou turnajů se účastní družstva, která si sami sestaví žáci a přihlásí do turnaje. 
Turnaj organizují jak škola, tak také pomáhají externisté, často rodiče žáků. 

V rámci projektu Cesta ke vzdělanosti a spolupráci se žáci také scházeli ve 
volnočasovém čtenářském klubu VOČKO. 

 
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 
2017-2018 a www stránkách školy, kde byla pravidelně doplňována stávající sekce Prevence.  

V rámci podpory společného zapojení dětí a rodičů proběhlo několik akcí: Florbal a 
Fotbal CUP, Atletika pro děti, ŠKVÁRA OPEN, vystoupení kroužků na Vánočním a 
Velikonočním jarmarku, ODM 1. ročníků a řada dalších. 

V rámci tzv. šablon se konala setkání s vybranými rodiči na téma bezpečného internetu, 
finanční gramotnosti, domácí příprava apod.  

S rodiči žáků, u kterých se objevily závažnější přestupky proti školnímu řádu, jsme jednali 
ve výchovných komisích a učinili závěry vůči žákům a ve vztahu k zákonným zástupcům žáků. 
ŠMP také podle potřeby seznámila zákonné zástupce žáků s výsledky dotazníkového šetření a 
poskytovala kontakty pro další odbornou pomoc. 
 
DVPP v oblasti rizikového chování 

setkání školních metodiků prevence včetně výjezdního (prosinec 2017) – problematika 
práva v oblasti prevence, certifikované programy, změny na MŠMT, dotace, změny na JmKÚ 
Brno, nebezpeční pornografie, školení Šikana, lektor Pavel Rampas  

konference „Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních“, 
Krajský úřadu Jihomoravského kraje Brno 13. 10. 2017 

školení Cesty spolu - Společně proti šikaně - Primární prevence rizikového chování, 
PaeDr. Zdeněk Martínek, Brno 14. 9. 2017 

školení Poruchy osobnosti II, PhDr. Andrej Drbohlav, Brno 21. 3. 2018 
seminář „Bezpečně na internetu“ a „Kyberšikana a počítačová kriminalita“, Brno, JmKÚ 

16. 4. 2018 
konference Právo a děti v kyberprostoru, Senát Praha 15. 5. 2018 
 

Připravované vzdělávání pro pedagogy v oblasti sociálně patologických jevů 
- schůzka školních metodiků prevence (PPP Blansko, Petrovice) 
- školení pedagogických pracovníků školy   
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A. Výskyt návykových látek, kriminality a dalších sociálně patologických jevů ve škole 
 
 
Tabulka č. 1 – Návykové látky – alkohol 

Vě
k 

řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR 

ano ne 

0 0 0 

 
 
Tabulka č. 2 – Návykové látky 

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

ano ne 

    - 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 

- 0 0 

 
 
Tabulka č. 4 Jiné rizikové chování 

věk  druh  řešeno ve spolupráci s Policií ČR 

ano ne 

1 x 10 agresivita vůči spolužákovi 
(jednorázová), nevhodné chování ke 
spolužákům 

0 x 

1 x 12 nevhodné chování k pedagogům 0 x 

2 x 14, 4 x 12, 
1 x 8 

nevhodné jednání ke spolužákům 0 x 

jeden žák zaveden IVýP, konzultace s kurátorem OSPOD 
 
 
Tabulka č. 5 Záškoláctví 

věk Počet 
neomluvených 
hodin 

řešeno ve spolupráci 
s Městskou policií 

řešeno 
s OSPOD* 

ano ne ano ne 

1 x 82 x 12 celkem 2 X 
(jeden případ) 

0      X  0 

jeden žák po doporučení PPP má AP 
*) Orgán sociálně právní ochrany dětí 
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B. Dlouhodobé programy a projekty primární prevence ve škole: 
 
- Veselé zoubky  
- Normální je nekouřit – 1. stupeň (1. – 5. ročník) 
- Den bezpečnějšího internetu 
- projekty v rámci výuky – drogy, osobní bezpečí, rizika internetu, finanční gramotnost 
 
C. Má škola vytvořen vlastní „scénář – postup“ v rámci legislativních a metodických kroků 

v případě výskytu závažného problému – jevu rizikového chování ve škole? ANO 
 

 

Vyhodnocení Programu proti šikaně a krizových plánů 

 

Od školního roku 2008/2009 má Základní škola Velké Opatovice vypracovaný Program 
proti šikaně a Krizové plány I., II., novelizovány jsou na začátku každého školního roku. 
V průběhu měsíce března 2015 byl podle metodického pokynu dopracován Krizový plán při 
mimořádné události – napadení, vniknutí osoby apod. 
Dále byly doplněny krizové plány pro případnou šikanu pedagoga a pro žáka se SVP – PAS.  
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. Dále se 
věnovala pozornost již dříve sledovaným kolektivům a jednotlivcům. 
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 pak byl od 
ledna 2018 změněn post AP na post druhého pedagoga. To posílilo práci v kolektivu. Ve 2. 
ročníku byla rovněž zavedena pozice AP u žáka s problémovým chováním. Ve 4. ročníku měl 
jeden žák IVýP. 
Na 2. stupni se projevovaly drobné neshody, které pramenily také ze špatného prospěchu 
některých žáků a také sociálního znevýhodnění.  Dále se jako problém objevilo skryté 
záškoláctví. Případy byly řešeny i ve spolupráci s OSPOD. V 6. ročníku proběhl adaptační den. 
V 8. ročníku proběhlo sociometrické šetření ve spolupráci s TU, vyhodnocení přineslo mnohá 
vysvětlení, kolektiv se k tomu postavil zodpovědně. Pro žáky 8. ročníku byl také připraven 
workshop na téma násilí, pro 9. ročník na téma poruchy příjmu potravy. Žáci 6. a 7. ročníku měli 
besedu na téma nebezpečí sociálních sítí. 
Kolektivům se věnovala ŠMP, TU, ŘŠ a další učitelé. Tyto akce měly pozitivní vliv na kolektivy a 
byly uvítány. V této praxi budeme pokračovat 
 

Poradenské služby v základní škole 

   

Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 

a)  počty 

 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 
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 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní 
psycholog  

- - - 

speciální 
pedagog* 

0,71 2 pedagog-učitelství pro základní školy,  
učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ 

 

VŠ, 1.st., a 
spec.ped. 

 

školní speciální 
pedagog** 

0,5 1 pedagog-učitelství pro základní školy,  
učitelství speciální pedagogiky 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 

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 1 - 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Cesty spolu-Společně proti šikaně,Primární prevence rizikového chování 1 

Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních 
- celostátní konference 

1 

Vzdělávání cizinců v JMK 1 

Setkání ŠMP - Primární prevence rizikového chování, agresivita a 
šikana, kyberšikana 

1 

Školení pro výchovné poradce a koordinátory inkluze 1 

Cesty spolu-pedagogická diagnostika a IVP, spolupráce s PPP při 
začleňování dětí, žáků s druhým cizím jazykem 

1 

Poruchy učení II 1 

Právo a děti v kyberprostoru 1 

Bezpečně na internetu, Kyberšikana a počítačová kriminalita 1 

Setkání výchovných poradců 1 

 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Konference GDPR v praxi 2 

Cesty spolu-Společně proti šikaně,Primární prevence rizikového chování 1 

Vzdělávání cizinců v JMK 1 

Legislativa pro ŠD+Inkluze+Problémoví rodiče 2 

Novinky v právních předpisech škola školských zařízeních, Legislativní 
změny v roce 2017/2018 2 

Setkání ŠMP - Primární prevence rizikového chování, agresivita a šikana, 
kyberšikana 

1 
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Seminář k reformě financování regionálního školství 1 

Školení k novému systému evidence soutěží 1 

Jak na Erasmus + v roce 2018 2 

Aktuální stav školské legislativy 2 

GDPR srozumitelně a prakticky 2 

GDPR ve školách od A do Z 2 

Vybrané problémy z aplikace právních předpisů v oblasti řízení školství v 
roce 2018 1 

Změna financování regionálního školství 1 

Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků 

The Conference  call - ELT SIGNPOSTS 2017 2 

Práce s nesourodou skupinou  (NJ) 1 

Konference pro učitele AJ - P.A.R.K.  2 

Anglický jazyk pro učitele, 1.část (začátečníci) ¤ 1 

Anglický jazyk pro učitele, 2.část (začátečníci) ¤ 1 

Specifika výuky formou CLIL ve všeobecně vzdělávacích předmětech s 
využitím sady Labyrich 1 

Join the Journey 1 

Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ I. 1 

Letní dílna e-Twinning 2 

Leading the Way 2 

Erasmus  2 

Vzdělávání v oblasti ICT 

webinář Zápis do 1.tříd - Bakaláři 1 

Bakalářská konference 2 

Bakaláři - webové aplikace, klasifikace 2 

Bakaláři - správa systému 2 

Bakaláři - seminář ke zvládnutí GDPR 2 

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

Cesty spolu-Společně proti šikaně, Primární prevence rizikového chování 2 

Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních - 
celostátní konference 1 

Vzdělávání cizinců v JMK 2 

Školení pro výchovné poradce a koordinátory inkluze 1 

Cesty spolu-pedagogická diagnostika a IVP, spolupráce s PPP při 
začleňování dětí, žáků s druhým cizím jazykem 1 

Práce se žáky se SVP v ŠD 1 

Autismus 33 

Včasná a dobrá diagnostika - prevence školní neúspěšnosti 28 

Poruchy učení II 1 

Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace 

Inspirace pro zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy 1 

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost pro 2.stupeň 1 

Čteme a píšeme s Agátou - pokračování 1 

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 3 

Přechod přes desítku 1 

Rozvíjíme matematickou gramotnost - pro 2.stupeň ZŠ 1 

Letní škola PPUČ 6 

Škola Hejného na 1.stupni ZŠ¤ 1 
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Další školení 

Netradiční techniky s tradičními materiály ve výtvarné výchově: Grafické 
techniky snadno a rychle 1 

Kreativní dílna - Textil a vlna 1 

Aranžmá a dekorace z přírodnin: Inspirace proutím 1 

 
¤Takto označená školení absolvovali pedagogové v rámci projektu Cesta ke vzdělanosti a spolupráci, reg.č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004606 
 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

A/ Mimoškolní aktivity 
 

Školní družina a školní klub   
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
- 5 oddělení 
- k činnosti přihlášeno145 žáků (72 chlapců, 73 dívek) 

a.  
I.oddělení - ŽABKY: vych. Andrea TLAMKOVÁ 
- 30 žáků (12 chlapců, 18 dívek) – žáci 3.A, 3.B a 4.A 
- provoz oddělení: pondělí 12,30 – 14,30 a úterý až pátek 11,45 – 14,30 
V tomto oddělení probíhá denně odpolední provoz a to od 14,30 do 16,00 hodin.   
Střídají se zde vychovatelky: PO – Z.Rozmánková, ÚT a PÁ – J.Křepelová, ST – M.Bártová, ČT 
– A.Tlamková. 
 
II.oddělení - VEVERKY: vych. Jana KŘEPELOVÁ 
- 29 žáků (12 chlapců, 17 dívek) – žáci 1.A, 4.B 
- provoz oddělení: pondělí 12,30 – 14,30 a úterý až  pátek 11,45 – 14,30 
V tomto oddělení probíhá ranní provoz a to od 6,00 do 7,35 hodin. Střídají se zde vychovatelky 
 J. Křepelová a Z. Rozmánková a L.Novotná. 
V pondělí – čtvrtek zajišťuje toto oddělení odpolední provoz od 14,30 do 15,00 hodin. 
Střídají se tady vychovatelky: PO a ČT – L. Novotná, ÚT – A.Tlamková a ve ST – 
Z.Rozmánková. 
 
III.oddělení - BROUČCI: vych. Markéta BÁRTOVÁ 
- 23 žáků (13 chlapců, 10 dívek) – 2.A, 4.B 
- začátek provozu se řídí rozvrhem třídy 2.A a končí ve 14,30 
 
IV.oddělení: vych. Zita ROZMÁNKOVÁ 
- 29 žáků (15 chlapců, 14 dívek) – 1.B, 3.B 
- začátek provozu se řídí rozvrhem třídy 1.B a končí ve 14,30 
 
V.oddělení: vych. Lucie NOVOTNÁ 
- 29 žáků (18 chlapců, 11 dívek) – 2.B, 3.B,4.A,4.B 
- začátek provozu se řídí rozvrhem 2.B a končí ve 14,30 
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Do školní družiny je zapsáno také 5 žáků (2 chlapci a 3 dívky), kteří využívají provoz 
pouze 1x týdně z důvodu čekání na výuku v ZUŠ, zájmové útvary. Tito žáci čekají v odděleních 
rozmístěni tak, aby v daný okamžik nebyl převýšen počet 30 dětí.  

Ve školní družině pracovaly 2 asistentky pedagoga - p. J.Foretová a p. J. Jandová, 
chlapec s autismem byl umístěn ve 4.oddělení a pobýval tady od pondělí do středy.  
 
Při školní družině pracovalo 7 zájmových útvarů (zapsáno113 žáků) 
Florbal ml. žáci – p. vych. A.Tlamková –24 žáků 
Taneční kroužek  – p. vych. Z. Rozmánková – 20 žáků 
Sportovky – p. vych. L.Novotná – 11 žáků 
Všeumílek I. – p. vych. M.Bártová– 12 žáků 
Všeumílek II. – p. vych. A.Tlamkováí– 10 žáků 
Angličtina pro prvňáčky I. – p. uč. P.Koudelková – 15 žáků 
Angličtina pro prvňáčky II. – p. uč. P.Koudelková – 12 žáků 
 
ŠKOLNÍ KLUB: 
- k činnosti přihlášeno 152 žáků (76 chlapců, 76 dívek) 
- žáci sedmých, osmých a devátých ročníků navštěvují školní klub v době volné hodiny před 
odpoledním vyučováním.  
9.A v úterý, 7.A ve čtvrtek čtvrtou vyučovací hodinu - p. vych. J. Křepelová 
7.B v úterý, 9.B ve čtvrtek pátou vyučovací hodinu – p. vych. M.Bártová 
8.A a 8.B se střídají šestou vyučovací hodinu ve čtvrtek – p. Š.Bubeníková 
 
- do klubu je také zapsáno 31 žáků (19 chlapců, 12 dívek), kteří jsou zapsáni v 
zájmových útvarech školního klubu. 
 
Při školním klubu pracoval1 zájmový útvar (zapsáno19 žáků) 
Florbal st. žáci – p. vych. A.Tlamková – 19 žáků 
 
Aktivity v ŠD a ŠK: 
 
ZÁŘÍ – „POZNÁVÁME NÁŠ KRAJ“  

• Zápis dětí do ŠD, ŠK a zájmových útvarů 

• Vytváření pravidel v ŠD a ŠK  

• Poznávání prostředí školy a jejího okolí – ŠD 

• Zapojení do projektu „Jižní Morava čte v roce 2017“ – spolupráce s Měst. knihovnou 

• Četba regionálních povídek a pověstí - ŠD 

• Literární a výtvarná soutěž na téma „Náš kraj“ – ŠD, ŠK 

• Beseda s rodákem p. J. Pospíšilem 
 
ŘÍJEN – „BAREVNÝ PODZIM“ 

• Kvíz o našem kraji 

• Turnaj ve stolním tenisu – ŠK 

• Tajemství podzimní přírody 

• Výtvarná soutěž „Kouzelný strom“ 

• Příprava na Vánoční jarmark 

• Zvířátka se připravují na zimu 
 
LISTOPAD – „ ZVÍŘÁTKA, NAŠI KAMARÁDI“ 

• Můj zvířecí plyšáček 
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• Zvířátka a my 

• Turnaj ve stolním tenisu s DZP Paprsek - ŠK 

• Halloweenská strašidla 
 
PROSINEC – „VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“ 

• Mikulášská besídka – ŠD, ŠK 

• Vánoční jarmark v MKC – vystoupení tan. kroužku a dětí ze ŠD, prodej výrobků 

• Vystoupení tanečního kroužku v Paprsku 

• Vystoupení tanečního kroužku na plese Paparsku 

• Stromečku, splň mi přání 

• Vánoční výzdoba prostor školy 

• Mrazíci a sněhové víly – výtvarná soutěž 

• Vánoční a novoroční přání 

• Vánoční nadílka pod stromečkem se zpíváním koled 
 
LEDEN -  „ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ“ 

• Přírodovědný kvíz 

• Zimní království – fantazijní představa paláce Sněhové královny  

• Největší sněhulák  

• Turnaj ve Člověče, nezlob se! 

• Modrotisk  

• Návštěva předškoláků z II.MŠ 
 
ÚNOR – „ POHÁDKOVÝ MĚSÍC“ 

• Ilustrace k pohádce – hra na malíře 

• Turnaj v pexesu – Pexesový král 

• Výroba masek – Masopustní karneval 

• Divadlo – dramatizace pohádky 

• Pohádkový kvíz 

• Turnaj ve stolním fotbálku – ŠK 
 
BŘEZEN – „JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA“ 

• Velikonoční výzdoba školy 

• Výroba dárečků k zápisu 

• Narodilo se nám jaro – výtvarná soutěž 

• Hudební kvíz 

• Velikonoční pohlednice 

• Praxe Šárky Zemánkové ve školní družině, klubu a zájmových útvarech 
 
DUBEN – „TOULAVÝ DUBEN“ 

• Toulavá kamera – poznáváme ČR 

• Vystoupení tanečního kroužku na velikonočních trzích města 

• Vystoupení tanečního kroužku na večírku mladých důchodců 

• „Talentmánie“ – talentová soutěž 

• Tvorba vlastní křížovky 

• Vlastivědné hádanky 

• Turnaj v šipkách – ŠK 
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KVĚTEN – „NAŠE RODINA“ 

• Den matek – výroba dárečků 

• Rodinné vztahy a vazby – tvorba rodokmenu 

• Rodinné výlety  

• Náš dům, náš hrad – výtvarná soutěž 

• Pohádkový les na ODM 
 
SPORTOVNÍ ČERVEN 

• Den dětí – stezka poznání 

• Sportujeme – zachycení pohybu kresbou 

• Hrajeme si s petlahvemi 

• Pomoc na Dni dětí (poř. SRPŠ A RC Motýlek) 

• Návštěva předškoláků z 1. MŠ 

• Pedagogická praxe21.5. – 8.6.2018 - M.Pospíšil, B.Vybralová 

• Rozloučení deváťáků se základní školou 
 
ČERVENEC – prázdninový provoz ŠD 

• 2. – 4.7. – přihlášeno 10 žáků 

• 9. – 13.7. – přihlášeno 10 žáků 
 

V družině jsme se setkávali s drobnými kázeňskými přestupky, které byly průběžně řešeny. 
V srpnu budou doplněny 3. a 4. oddělení ŠD novým nábytkem. Činnost školní družiny a klubu je 
průběžně prezentována na www stránkách ŠD a ŠK. 
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B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách 

Kulturní akce, besedy, exkurze a jiné 

➢ Projekt Jižní Morava čte 
➢ Projekt Edison 
➢ Den jazyků  
➢ Vystoupení hudební skupiny MARBO 
➢ Workshop – Mentální anorexie (9.ročník) 
➢ Exkurze žáku v Czech Blades Jevíčk 
➢ Návštěva Planetária v Brně – žáci 5. ročníku 
➢ Projekt Veselé zoubky 
➢ Návštěva Dětského dopravního hřiště v Blansku – (2x) 
➢ Den mateřského jazyka 
➢ Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou 
➢ Čarodějnický den 
➢ Den otevřených dveří v 1.třídách 
➢ Beseda pro dívky 7. ročníku – Čas proměn 
➢ Vystoupení tanečního kroužku ze školní družiny v Paprsku – Koledování v Paprsku 
➢ Vystoupení pěveckého sboru v Paprsku – Koledování v Paprsku 
➢ Vystoupení tanečního kroužku školní družiny na plese Paprsku 
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➢ Beseda s A. Dudkem 
➢ Beseda s cestovatelem - Austrálie 
➢ Exkurze – Vánoční výstava Rajhrad 
➢ Preventivní program pro žáky 8.ročníku 
➢ Divadelní představení Mary Poppins 
➢ Vánoční besídka třídy 1.B a jejich zákonných zástupců 
➢ Exkurze na farmě v Biskupicích 
➢ Divadelní představení Krkonošské pohádky 
➢ Projekt PolyGram (spolupráce se SŠ A. Citroëna) 
➢ Návštěva divadelního představení Ať žijí duchové 
➢ Projekt Voda a my ve spolupráci s firmou VAS 
➢ Program Hasík 

➢ beseda se zástupci firmy Baumüller 

➢ Běh naděje 
➢ Akce „Pod širákem“ 
➢ Den otevřených dveří na SŠ v Boskovicích 
➢ Dem bezpečného internetu 
➢ Předškoláček 
➢ lyžařský výcvikový kurz – Kouty nad Desnou 
➢ pasování na čtenáře projektová akce ve spolupráci s městkou knihovnou 
➢ Bruslení – žáci 7. ročníku 

➢ Vánoční besídka 1.ročníků v MŠ 

➢ Hodina kódu 

➢ beseda se zástupcem SŠ gastronomické Blansko 

➢ beseda se zástupce SŠ ekonomické a zdravotnické Boskovice 

➢ burza středních škol 
➢ zápis do 1.tříd 

➢ vystoupení LDD ZUŠ pro žáky ZŠ 

➢ beseda žáků 9.ročníku se zástupci ze středních škol Blansko 

➢ Terezínská tryzna – exkurze pevnosti 
➢ První zvonění 
➢ Návštěva Vyšehradu v Praze 

➢ vystoupení tanečního kroužku v MKC (vánoční a velikonoční trhy) 
➢ dětský den 
➢ exkurze do židovského muzea v Boskovicích 
➢ přijetí nejúspěšnějších žáků starostkou města 
➢ přijetí nejúspěšnějších žáků 9. ročníku SPOZ 
➢ slavnostní rozloučení s žáky 9.ročníku 
➢ návštěvy dětí z MŠ v 1.ročku a ŠD 
➢ preventivní program pro žáky Nástrahy internetu a sociálních sítí 
➢ adaptační odpoledne pro žáky 6.ročníku 
➢ adaptační dopoledne pro žáky 1.ročníku 
➢ vánoční besídky ve třídách 
➢ Vitamínový den pro žáky 1.a 2. stupně 
➢ návštěva městské knihovny 
➢ Dopoledne s Andersenem 
➢ Noc s Andersenem 
➢ Beseda s umělcem Šolmesem - Srazilem 
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Soutěže 

➢ miniolympiáda z přírodovědy pro žáky 5.ročníku 
➢ plavecké závody o pohár starosty Prahy IV – Podolí 
➢ turnaj ve stolním tenisu v Paprsku 
➢ recitační soutěž pro žáky 2.stupně 
➢ Oblastní přebor ve florbalu-ml. Žákyně, Velké Opatovice 
➢ Oblastní přebor ve florbalu – mladší žáci, Letovice 
➢ okresní přebor ve vybíjené – starší dívky, Adamov 

➢ oblastní přebor ve florbalu – starší žákyně, Letovice 
➢ školní turnaj - Florbal Cup 
➢ školní turnaj - fotbalový pohár  
➢ ODM 1. ročníků 

➢ lezecké závody – Polička 
➢ lezecké závody, ZŠ Velké Opatovice 

➢ vánoční vybíjená 
➢ soutěž Dřevo, materiál budoucnosti 
➢ školní a okresní kolo Pythagoriáda 
➢ matematická soutěž Klokan 

➢ školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce 

➢ krajské kolo v českém jazyce 

➢ školní kolo dějepisné olympiády  
➢ školní a okresní kolo zeměpisné olympiády 

➢ školní a okresní kolo matematické olympiády 

➢ školní a okresní kolo chemické olympiády 

➢ Memoriál Vladimíra Kotrhonze – žáci 2.stupně 

➢ školní kolo biologické olympiády 

➢ Švára Open 

➢ netradiční sportovní disciplíny  
➢ soutěž Angliáda – gymnázium Jevíčko 

➢ výtvarná soutěž k ODM 

➢ soutěž Vytvoř si svůj komiks 
➢ výtvarná soutěž - Novoročenka 

➢ Bobřík informatiky 
  

 

 Školní výlety  
 

1.A, 1.B Pekla Čertovina 

2.A, 2.B Dinopark Vyškov 

3.A, 3.B, 4.B Vida centrum Brno 

4.B Vycházka do okolí školy 

5.A, 5.B Permonium, Oslavany u Brna 

6.A, 6.B Baťův kanál, archeopark 

7.A, 7.B Březová 

8.A, 8. B Olomouc 

9.A, 9.B 
 

Vídeň 
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Umístění žáků v soutěžích (1. – 10. místo)   
 

Naukové soutěže 
3. místo v okresním kole matematické olympiády 
8. místo v okresním kole matematické olympiády 
2. místo v okresním kole českého jazyka 
5. místo v okresním kole matematické olympiády (3 žáci) 
3. místo v oblastní soutěži Angliáda 
4. místo v oblastní soutěži Angliáda 
4. místo v okresním kole matematické olympiády 
5. místo v okresním kole Pythagoriády 
7. místo v okresním kole Pythagoriády (2 žáci) 
7. místo v oblastní soutěži Angliáda 
4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády (2 žáci) 
6. místo v okresním kole Pythagoriády 
 

Sportovní soutěže 
2. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti (2 žáci) 
2. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti 
3. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti 
4. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti – 2 žáci) 
5. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti 
6. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti  
7. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v rychlosti (2 žáci) 
3. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti (2 žáci) 
4. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti 
5. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti 
6. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti 
7. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti 
8. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti 
9. místo v okresním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti 
1. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti  
2. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti (3 žáci) 
3. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti  
4. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti  
5. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti (2 žáci) 
2. místo v oblastním přeboru lezeckých závodů v obtížnosti 
6. místo – Plavecké  závody o pohár starosty (Praha) – 100m volným způsoben 
5. místo plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50 m volným způsobem 
9. místo plavecké závody o pohár starosty (Praha) – 50 m volným způsobem (2 žáci) 
2. místo v oblastním kole florbalu 
5. místo v ODM 1. ročníku (v umístění škol) 
 
Olympijská výprava XIX .ODM 1. ročníků  (1. – 10. místo) 
6. místo běh na 50 m (2 žáci) 
1. místo – skok z místa 
5. místo skok z místa (2 žáci) 
8. místo hod kriketovým míčkem 
4. místo atletický čtyřboj 
7. místo atletický čtyřboj 
5. místo: Marek Bačovský - atletický čtyřboj 
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Výtvarné a jiné soutěže 
 
3. místo v oblastní soutěži vytvoř si svůj komiks 
1. místo v doprovodné výtvarné soutěži k ODM 
Cena dětské poroty v doprovodné výtvarné soutěži k ODM (2 žáci) 
 
Environmentální výchova  

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

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

• opět jsme se zapojili pod vedením SRPŠ do sběrové soutěže 

• od října roku 2017 do května 2018 žáci 8. ročníku Vp SPZ pracovali na projektu Globe, který 
se zabývá problematikou meteorologie  

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

• se žáky 9. ročníku jsme pracovali na vlastním projektu „Globální problémy Země“, 
„Plánujeme zahraniční dovolenou“. Žáci si tak vyzkoušeli, zda by byli schopni zajistit pro 
své blízké zajímavou dovolenou nebo se naučili pojmenovávat globální problémy a hlavně 
o nich hovořit a diskutovat. V závěru školního roku jsme ještě doplnili jeden menší projekt 
„Ohniska světového napětí“. I žáci 6. ročníků si vyzkoušeli v rámci hodin zeměpisu vlastní 
miniprojekt  „Živelní pohromy“ a „Globální problémy Země.“ 

• žáci především 1. stupně se opět zapojili do programu Zdravé zuby. Téma Normální je 
nekouřit je zapracováno do předmětů v 1. až 5. ročníku. Stejně tak téma Ochrana člověka 
za mimořádných situací je zapracována ve všech ročnících příslušných předmětů  

• v měsících březen a duben jsme v učebně zeměpisu vystavovali tradičně materiály ke Dni 
vody, Země a Meteorologickému dni, spolupracovala skupina žáků Vp SPZ a SPPř (8.roč.) 

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

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

• ŠD po celý rok 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), pořádala sběr léčivých bylin 

• naše škola také podpořila svou účastí  například akci Ukliďme Česko, Strom roku, Běh 
naděje 

• žáci osmých ročníků navštívili v Jevíčku firmu Czech Blades, deváťáci v rámci Pč poznávali 
místní firmy (Gerbrich, „šamotka“) 

• pro žáky devátých tříd jsem se slečnou Šárkou Zemánkovou uspořádala besedu o Islandu a 
o životě na tomto vzdáleném ostrově   

• v rámci hodin zeměpisu byly využívány prezentace vyučující učitelky o Norsku, alpských 
zemích, Velké Británii, Beneluxu, Francii,.. 
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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 2018/2019 pro Jihomoravský kraj“ určené pro žáky 9. ročníku 

- proběhla beseda pro žáky 8. ročníků s pracovnicí ÚP zaměřená na volbu povolání  
 
Spolupráce se SŠ a SOU našeho regionu 

- ve škole proběhla „ Burza středních škol našeho regionu“ – pro žáky a rodiče 8. a 9. 
ročníků, zúčastnilo se celkem 12 zástupců středních škol a učilišť 

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

 
Spolupráce s PPP Boskovice,  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 

- jeden žák 2. stupně je v ambulantní péči SVP v Brně 
 
 
Spolupráce s Policií ČR a OSPOD 

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

 
Spolupráce školy se SRPŠ 
 

 
 
Ve školním roce 2017/2018 děti navštěvovaly mnoho kroužků – Vařeníčko, Orientální tanec, 
Basketbal, Keramiku, Jógu pro děti, Street dance, Lezení na umělé stěně, Plavání, Gymnastiku. 
Nově jsme otevřeli kroužek Zdravotník a kroužek Matematiky. Dále  pro žáky 9. tříd přípravné 
kurzy k přijímací zkoušce. 
Kroužky navštěvovalo 230 dětí. Byly dovybaveny kroužky: Gymnastika – žíněnky a Zdravotník – 
resuscitační figurína.  Do keramické dílny jsme zakoupili mechanický vál na hlínu. Byly pořízeny 
helmy a lana pro lezení na umělé stěně.  Celkem se investovalo na vybavení  kroužků téměř 
40 000 Kč. 
Děti vystupovaly na mnoha kulturních akcích a soutěžích. 
   V lednu se uskutečnil ples v prostorách sokolovny. Vystoupily děti z tanečních kroužků. Plesu 
se zúčastnilo 120 návštěvníků. Výtěžek z plesu přispěl do rozpočtu SRPŠ. 
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   Opět proběhla soutěž ve sběru druhotných surovin ve spolupráci s panem Leošem 
Zemánkem.  
 Děti nasbíraly suroviny za 20 707 Kč, polovinu peněz dostaly třídy jako odměnu. 
   3. 6. pořádalo SRPŠ spolu s dalšími spolky a ve spolupráci města Velké Opatovice Dětský 
den. Jako každý rok se konal v prostorách parku u letního kina. Divadlení loutkářská společnost 
Říše loutek z Kroměříže se představila pohádkou Povídání o pejskovi a kočičce ve stálém kině.  
V duchu této pohádky byly i soutěže pro děti. Soutěžilo 180 dětí, celkem se akce zúčastnilo cca 
400 návštěvníků. Děti si mohly vyzkoušet skákací boty, 3D trenažer, Aquazorbing, který je 
poslední roky stálou a lákavou atrakcí. Kvůli nepřízni počasí byl odvolán skákací hrad. Dále 
návštěvníci obdivovali velikého hada Matýska, stříleli ze vzduchovky.  RC Motýlek připravilo 
dílničky a SDH předvedli výjezdové auto.  
   Pro školní rok 2017/2018 byl schválen roční příspěvek ve výši 200 Kč. Tyto peníze byly 
použity na školní i mimoškolní aktivity dětí – cestovné náklady žáků na soutěže, vybavení 
kroužků, nákup knih do školní knihovny, nákup pomůcek do školní družiny, pořádání Dětského 
dne, odměny na soutěže, příspěvek na projekt Předškoláček, Program prevence šikany, užívání 
drog…, aj. Byly zakoupeny sedací boxy do odpočinkových zón základní školy v hodnotě 41 315 
Kč. 
 
Spolupráce s mateřskými školami 

• Návštěva učitelů MŠ v ZŠ 

• Návštěva vánoční besídky v 1. MŠ a 2. MŠ 

• Návštěva žáků 1. tříd v 1. MŠ 

• Sportovní dopoledne pro děti z 1. MŠ, 2. MŠ a žáky 1. tříd ve sportovním areálu ZŠ 

• Atletický turnaj „Škvára open“ pro rodiče s dětmi ve sportovním areálu ZŠ 

• Návštěva předškoláků z 1. MŠ v 1. třídách – ukázka čtení, počítání, programu ze Svátku 

Slabikáře 

• Návštěva předškoláků z 1. MŠ a 2. MŠ v ŠD 

• Projekt Předškoláček – čtyři setkání předškoláků na ZŠ  

 
Sportovní den s MŠ 
Dne 7. 6. 2018 proběhl sportovní den s MŠ. Akce se zúčastnilo 35 dětí z MŠ a 40 žáků 1. tříd. 
Děti si vyzkoušely všechny olympijské disciplíny z Olympiády žáků 1. tříd. Dostaly startovní 
čísla a byly rozděleni do skupin. Poté se začalo závodit na příslušných stanovištích. 
Na závěr byla vyhodnocena první tři místa v každé disciplíně. Vítězové obdrželi sladkou 
odměnu. Všechny děti získaly také velkou zlatou medaili a sladkou drobnost, se kterou odešly 
zpět do MŠ 
 

Spolupráce školy s městskou knihovnou 
Po celý rok probíhala ve 3. A a 3. B spolupráce s Městskou knihovnou Velké Opatovice a paní 
Olgou Vykydalovou. 
12. 10. proběhla akční beseda se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem (žáci 1., 2. 3., 4. 
roč.) 
13. 12. beseda s Adolfem Dudkem 
23. 3. proběhla beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Tento den následovala také  
Noc s Andersenem. Večer byl naplněný programem motivovaným pohádkou O pejskovi a 
kočičce, následovalo opékání buřtíků a usínání v knihovně při pohádce.  
Konec školního roku naplnila další akce ve spolupráci s knihovnou - Přespání "Pod širákem"  
z 26. 6. na 27.6. Akce se zúčastnilo 21 dětí z 3. A. Program byl opět motivován dětskou 
literaturou. 
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Kartografické dny – spolupráce s MKC 
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se žáci devátých tříd zúčastnili III. Kartografických a geodetických dnů, 
které uspořádalo Moravské kartografické centrum Velké Opatovice. 
Pro žáky i pro veřejnost byl připraven bohatý program, např. ukázky práce s geodetickými 
přístroji v terénu, s GPS, s drony a s různými druhy map. Deváťáci soutěžili a plnili různé úkoly 
za drobné odměny. 
 
 
Účast žáků a pedagogů na životě v obci, další akce školy 

 

První zvonění 
Pro děti z Velkých Opatovic zazvonil zvoneček v základní škole 4. září 2017. Ve škole je přivítali 
jejich starší kamarádi z devátých ročníků a zavedli je, spolu s rodiči, k slavnostnímu uvítání do 
školy. Než se děti usadily do školních lavic, zhlédly malou slavnost Prvního zvonění. 
Každý prvňáček byl představen paní ředitelce a všem přítomným. Od žáků devátého ročníku 
dostal stužku s logem školy a označením Prvňáček 2017. Třídní učitelky dětem předaly pamětní 
listy.  
Ve školním roce 2017-2018 má naše škola dvě první třídy. Ve třídách bude učit paní učitelka  
Mgr. Jana Šafářová a Mgr. Radka Jelínková.   
 

Projekt Předškoláček anebo Hrajeme si na školu 
Letos již tradičně naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt Předškoláček anebo 
Hrajeme si na školu. 
Projektu se zúčastnilo 37 dětí z Velkých Opatovic a okolí. V projektu děti čekal interaktivní 
pohádkový program S dědečkem Lesoňem.  Na jednotlivých setkáních děti plnily úkoly z jemné 
motoriky, grafomotoriky, počítaly předměty, řešily logické úlohy, zpívaly, cvičily. Každý 
předškoláček dostal "sešit Předškoláka", do kterého si postupně zakládal jednotlivé pracovní 
listy a domácí úkoly. Poslední setkání bylo spojeno se schůzkou pro rodiče. 

 

Adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku 
Adaptační dopoledne proběhlo ve třídách a v parku.  Akci zajišťovali třídní učitelé. Dopoledne 
proběhlo v dobré náladě a s řadou her k rozvoji komunikace, spolupráce  
a poznání se mezi dětmi. Nechybělo ani cvičení, odpočinek a samozřejmě písnička.  
 
Zápis do 1. ročníku   
24. dubna 2018 se konal zápis do 1. tříd.   Zápisem je provázel krteček a jeho kamarádi. 

S krtečkem děti zvonily na zvonečky a vytleskávaly slova, podle počtu sbíraly houby do 
košíku, radily krtečkovi, co si má vzít do školy. Moudrá sova je zkoušela, co je nahoře, 
dole, vlevo, vpravo. Stavěly z kostek, skládaly puzzle. Závodily ve skocích se žabkou. 
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Malovaly s krtečkem dům a učily krtečka zavazovat tkaničku. Zazpívaly si písničku, 
zahrály si na hudební nástroje. Úkoly byly zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání, 
početní představy, logické myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování a logopedii. Děti 
obdržely dárkový balíček a zápisníček se zábavnými úlohami a důležitými informacemi pro 
rodiče. Na památku zápisu do 1. třídy dostaly upomínkový list, papírový dáreček a 
propagační balíček s legem.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Pasování na čtenáře 

Pasování na čtenáře proběhlo 13. června v kmenových třídách za přítomnosti hostů – starostky 
města Velké Opatovice, ředitelky II. MŠ, ředitelky a zástupkyně ZŠ  Velké Opatovice a 
v neposlední řadě paní knihovnice Olgy Nárožné, která tuto akci v rámci spolupráce s městkou 
knihovnou částečně zajišťovala. 

Pasování nám zpestřil pan král Čtenář, který si přijel děti z daleké země Kniholandu 
poslechnout a poté je mohl pasovat na rytíře řádu čtenářského. 

Děti obdržely slavnostní šerpu, záložku se slibem čtenáře a dárek (knihu) od paní knihovnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt Edison 
 

 
 

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network. 
V týdnu od 9. do 13. října 2017 jsme na naší škole přivítali skupinu osmi vysokoškolských 
stážistů z celého světa (Mexiko, Indonésie, Chorvatsko, Irán, Rumunsko, Gruzie, Rusko a 
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Německo). Projekt organizuje nizozemská společnost AIESEC a my jsme jej u nás mohli 
uskutečnit za laskavé podpory ředitelky školy Mgr. Karin Petrželkové a města Velké Opatovice. 
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, 
tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se 
mezikulturní bariéru. 
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a 
národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní 
atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky 
a studenty a učí je nebát se odlišného. 
Celý týden působili stážisté přímo ve vyučování v daných třídách, nevyjímaje první ročník. 
Seznamovali žáky se zvyky, kulturou a tradicemi své země a ochotně odpovídali na všelijaké 
dotazy dětí. Hodiny byly nabité prezentacemi, ale i hrami, písněmi a tancem. Veškerá 
komunikace probíhala v anglickém jazyce. Ohlasy žáků byly vysoce pozitivní, proto pevně 
doufám, že se nám podaří i v následujících letech projekt EDISON u nás ve škole opakovat. 
Nešlo jen o prolomení mezikulturní bariéry, ale také o motivaci a komunikaci. Žáci měli velkou 
příležitost použít smysluplně cizí jazyk, který se učí již od 2. třídy povinně, v přirozeném 
prostředí. 
Uprostřed týdne měli také zájemci z řad rodičů a veřejnosti možnost přijít a setkat se osobně se 
všemi studenty na tzv. Global Village. 
Proto projekty tohoto typu shledávám přínosnými a nezbytnými pro celoživotní vzdělávání nejen 
našich dětí, ale také nás dospělých. 

 
 
 
Noc s Andersenem 
 
V rámci akce setkávání s Andersenem  proběhlo dopoledne s Andersenem pro žáky 1. ročníku 
a 2.A třídy.  Děti čekaly hry a kvízy inspirované letošními symboly H. Ch. Andersena – Povídání 
o pejskovi a kočičce. Letos měla tato pravidelná akce několik podob. Třeťáci společně se svými 
třídními učitelkami přespali v Městské knihovně. Celkem se jich zúčastnilo 38. Čekaly na ně 
motivační úkoly, pracovní listy, společné čtení, vycházka a také opékání buřtíků 
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Florbal cup 
18. ročník oblíbeného turnaje žáků ZŠ Velké Opatovice začal v sobotu 25. listopadu 2017. 
Přihlásilo se 12 družstev (6 v kategorii mladších a 6 v kategorii starších žáků) a 85 hráčů (z toho 
17 dívek). Hrálo se o sobotách každý tým s každým, což znamenalo 39 zápasů. 
Finálové dopoledne proběhlo v sobotu 27. ledna 2018. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen 
Miroslav Španiel, hráčkou Zuzana Stiblová, střelcem Jan Schich a brankářem Matěj Feder. 
Mezi mladšími se stal nejlepším hráčem David Sedlář, střelcem Michal Pospíšil, brankářem 
Matěj Španiel a talentem roku Karolína Dobešová. Vítězným týmem Florbal Cupu se stal tým 
Last Chance 2 Win (9. ročník), kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo Vitamín C (5. A). 
Součástí finálového programu byla též soutěž pro obecenstvo v samostatných nájezdech a 
exhibiční utkání výběru žáků FC Junioři proti výběru dospělých FC Senioři.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fotbalový pohár 

Letos se odehrál již 11. ročník Fotbalového poháru pro žáky naší školy. Začal již v pondělí 12. 
března. Letos se přihlásilo 12 družstev, což je 81 žáků (z toho 19 dívek). Finálové zápasy se 
hrály 14. května. Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo Kopanina Crew, kategorii mladších 
žáků družstvo Vitamín C. Na turnaji bylo odehráno 35 zápasů a vstřeleno 140 branek. 
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Škvára Open  
Odpoledne přišel na řadu 1. ročník atletických závodů „Škvára Open 2018“. V horkém počasí se  
sešlo nad očekávání hodně závodníků v doprovodu rodičů. Disciplíny byly podobné jako 
dopoledne, vyhodnocovalo se ale podle pravidel atletického svazu (bodovací tabulky)  
ve čtyřech věkových kategoriích. Nejmladší závodník měl teprve 3 roky, nejstarší 12 let. Po asi 
tříhodinovém zápolení přišlo na řadu předávání medailí a cen. Medailí se rozdalo opravdu 
hodně a tak mnoho dětí odcházelo domů unavených, ale spokojených s úsměvem na tváři.  
 
 
Lezecké závody 
V pátek 10. listopadu 2017 proběhl na základní škole ve Velkých Opatovicích závod žáků 
v lezení na umělé stěně. Letošní třetí ročník byl, co do počtu závodníků, rekordní. Zúčastnilo se 
79 žáků z devíti základních škol a organizací volného času. Po počátečním seznámení 
s pravidly se závody rozjely naplno. Lezlo se v sedmi kategoriích a pro každou byli připraveny 
tři závodní cesty od lehké rozlezové po nejtěžší finálovou, kterou topovali (dosáhli posledního 
chytu v závodní cestě) jen ti nejlepší.  Cesty byly bodovány podle dosaženého chytu  
a o vítězství rozhodovalo často jen půl bodu. Závodníci byli neskutečně motivováni a jejich 
výsledky nás neustále překvapovaly. Za naši školu se na stupních vítězů umístili: Alice 
Federová, Petr Bažant, Jana Plachá, Jáchym Varecha, Vojtěch Kalvoda a Martin Dobeš. Všem 
přeji hodně nalezených metrů a úspěchy na dalších závodech.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX. olympiáda žáků 1. ročníků 
V pořadí již XX. ODM 1. ročníků se ve Velkých Opatovicích uskutečnila 30. 5. 2018. ODM 1. 
ročníků se zúčastnilo 227 mladých sportovců z 23 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.  
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 Boskovice - 
Slovákova, na 3. místě ZŠ Blansko - Salmova. 
Naší škole získala zlatou medaili Stela Kovaříková ve skoku do dálky, bronzovou medaili Bára 
Havlišová v hodu kriketovým míčkem. Další umístění našich sportovců: 
 
4. místo: Stela Kovaříková - atletický čtyřboj 
5. místo: Bára Havlišová – atletický čtyřboj 
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5. místo: Sára Šumberová – skok do dálky 
6. místo: Bára Havlišová – skok do dálky 
6. místo: Sára Šumberová – běh na 50 m 
7. místo: Bára Havlišová – běh na 400 m 
7. místo: Sára Šumberová – atletický čtyřboj 
8. místo: Stela Kovaříková - hod kriketovým míčkem 
 
Výtvarná soutěž: 1. místo: Rozálie Jandová a cenu dětské poroty: Honoria Timea Pap, Natálie 
Vlachová. 
 

 
 
Den evropských jazyků – 25. 9. 2017 
 
Dne 25. 9. 2017 proběhla v rámci výuky druhých cizích jazyků, tzn. ruského a německého 
jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků. 
Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o 
 historii, reáliích a slavných osobnostech Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, 
Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu, literaturu a předvedli 
němčinářům ukázku psané azbuky.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, německých 
hercích, hudebních skupinách, sportovcích a vědcích. 
Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, 
suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se 
mohla stát místem výletu či dovolené. 
Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami.  
V rámci tohoto dne si žáci v hodinách českého jazyka mohli vyzkoušet práci se slovenským 
textem. Sledujeme, že i přes dostupnost televizních programů ve slovenštině, se projevuje 
neznalost běžných slovenských slovíček a také i nutnost takto pracovat nejen se slovenským 
textem. Nicméně si žáci mohli přečíst recept na oblíbené bryndzové halušky, poznat krásy 
Slovenska a další. Také v hodinách matematiky se v nových učebnicích najdou příklady, které 
jsou ve slovenštině 
 

 
Mezinárodní den mateřského jazyka 
Na 21. únor připadá Mezinárodní den mateřského jazyka. Pro nás je tím mateřským jazykem 
naše krásná čeština. Každoročně si její krásu i záludnost zkoušíme na 2. stupni netradiční 
soutěží. Na chodbách pavilonu C jsou pro žáky schovány úkoly, které je potřeba nejprve najít. 
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Pak musí ještě zapojit svoje malé šedé mozkové buňky a vyluštit zdánlivě nesmyslné úkoly. A 
jaké? Ve větě je ukryto jedno osobní jméno: Podáte mi lepidlo, prosím? Nebo najít rýmy ke 
slovům, doplnit, co chybí apod. Celkem se zúčastnilo 45 žáků 2. stupně. Všichni dostali záložku 
s citátem, malou sladkou odměnu a ti nejúspěšnější také záložku s tahákem.  
První stupeň si tento den připomněl v rámci výuky různými zábavnými úkoly. Vždyť ta naše 
čeština je opravdu úžasný jazyk. 
 

Ochrana člověka v případě vzniku mimořádných událostí 
29 žáků šestých až devátých ročníků se zúčastnilo ve dnech 19. -20. 9. 2017 akce Ochrana 
člověka v případě vzniku mimořádných událostí, která byla koncipována pro 400 žáků JMK. 
Po příjezdu do ATS Merkur v Pasohlávkách byli žáci označeni páskou, rozděleni do dvou 
skupin a vysláni na jednotlivá stanoviště, u kterých aktivně pracovali. V průběhu dvou dnů se 
vystřídali na 12 stanovištích: 
 Stanoviště KARDIO - masáž kardio - vasculární resustitace - ručně a pomocí rescurepump.  
Stanoviště OŠETŘENÍ - ošetření zlomeniny, zastavení krvácení, ošetření popáleniny, fixaci 
zlomenin pomocí třícípého šátku. 
Stanoviště AED - automatický externí defibrilátor, jeho použití – žáci si vyzkoušeli postup při 
oživování pomoci AED. 
Stanoviště SYSTÉMU IZS - Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), hlavní a vedlejší 
složky IZS, jejich součinnost, práva velitele zásahu u zásahu, osobní a věcná pomoc. 
Stanoviště TEORIE DOPRAVNÍ NEHODY – rozbor jak se správně chovat jako účastníci 
silničního provozu na dálnici, bezpečné místo, rozbor aktivní a pasivní bezpečnosti. Chování 
účastníků dopravní nehody v tunelu, evakuační a nouzové východy, záliv v tunelu pro odstavení 
porouchaného automobilu. 
Stanoviště POŽÁR V BYTĚ - řešení únikového plánu v domácnosti / rozbor s žáky, možná 
rizika vzniku požáru v domácnosti, nejčastější rizika a předcházení vzniku požáru, rozbor 
uhašení požáru v kuchyni a požární hlásič. 
Stanoviště IMPROVIZOVANÁ OCHRANA - diskuze s žáky jak se mohou improvizovaně 
ochránit před chemickou a radiační havárií dostupnými prostředky v domácnosti. Porovnání 
ochranných prostředku HZS a improvizované ochrany. Žáci si vyzkoušeli postup u 
improvizované ochrany. 
Stanoviště EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO -  co má obsahovat evakuační zavazadlo a následný 
postup pří evakuaci. 
Stanoviště DISKUSNÍ STÁNEK  
Stanoviště Policie ČR -  prevence- doprava, brýle alkohol, drogy, únava – žáci si pomocí brýlí 
navodili stav po požití návykových látek. 
Stanoviště GENERALI – OTOČNÝ trenažér  
Stanoviště BESIP - trenažer řízení auta, motorky, testy pro žáky, trenažer nárazu. 
Velmi působivé a poučné byli i dynamické ukázky: 

• ukázka dvou dopravních nehod včetně vyprošťování - pod vedením HZS. 

• ukázka práce s dronem, ukázka vyhledávání, ukázka zásahu, práce policejních psů- pod 
vedení Policie ČR 

• ukázky zásahu na vodě včetně potápěčů - Vodní záchranná služba 

 Celý program byl kromě dynamických ukázek doplněn doprovodným programem v podobě 
surf rodea (trenažér na souši),  ukázky wakeboardingu (mistři ČR) a večerní diskotéka s Party 
Factory. 
Před ukončením akce ukončení akce, byl každé skupině předán Certifikát o úspěšném 
absolvování výuky OČMU (Ochrana člověka v případě vzniku mimořádných událostí).  
Cílem akce bylo připravit žáky na mimořádné události, které nás v životě mohou potkat, aniž 
bychom je čekali. 
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Den bezpečnějšího internetu 
Každoročně se naše škola zúčastňuje různých akcí k prevenci bezpečného užívání internetu. 
Do hodin informatiky jsou pravidelně zařazována témata k ochraně osobních údajů, jak se 
bránit kyberšikaně a dalším jevům Letos jsme pro žáky 6. a 7. ročníku organizovali besedu 
s lektorem Pavlem Kotoučkem o kyberšikaně a nebezpečí sociálních sítí. Na podobné téma se 
konala i beseda pro rodiče. Věříme, že informace byly pro žáky užitečné a připomenou jim, že 
internet stejně jako oheň umí být dobrý sluha, ale také zlý pán. Všechny akce také 
prezentujeme na saferinternet.cz, který je garantem těchto akcí u nás. V rámci dalších aktivit 
vyplňují žáci i dotazníky, které mapují rozsah potřebných informací. 
 

 
 
 
 
Projekt Voda a my 
 

Dozvědět se něco víc o tom, jak je voda cenná a že je důležité s ní šetrně zacházet. To byl cíl 
soutěžního a vzdělávacího projektu nazvaného VODA A MY. Vyhlásila ho Vodárenská akciová 
společnost, a.s., divize Boskovice a zapojila se do něj i naše základní škola. Děti se měly 
zamyslet a výtvarně zpracovat, kde se v domácnosti spotřebuje nejvíce vody. Forma 
zpracování se lišila od schopností dětí, nápadů a možností. Někdo kreslil, jiný vytvářel 
prezentaci, další hledal informace. Fantazii se meze nekladly. 
Společně s dalšími úspěšnými žáky vyhráli vítězové jednodenní výlet do Boskovic – exkurze do 
vodárenské akciové společnosti s vyhlídkou a návštěva plaveckého bazénu nebo městských 
lázní (podle počasí). Výtvarné práce byly vystaveny v MKC spolu se soutěží o nejkrásnější 
obrázek. 
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Adaptační dopoledne pro žáky 
Na začátku každého roku pořádáme adaptační dopoledne pro nové žáky a nově vznikající 
kolektivy, aby se všichni naučili společně pracovat a fungovat jako kolektiv. Prvňáčci měli svoje 
adaptační dopoledne v září, které zajišťovali třídní učitelé a asistentka pedagoga. Děti byly 
zapojeny do her, které rozvíjejí komunikaci a vzájemnou spolupráci. Zabavily se při pohybových 
hrách s písničkou. Dopoledne bylo zakončeno tvorbou dárečků pro kamarády.  
Šesťáci začátkem října v rámci adaptačního dopoledne pracovali ve skupinkách nebo jako 
jeden kolektiv, vytvářeli si vlastní trička a plnili různé úkoly. Činnosti plnili v různých částech 
školy (tělocvična, hřiště, třída, chodby školy) Cílem akce bylo seznámení se s novými 
spolužáky, stmelení kolektivů, vytvoření pravidel třídy.  

 
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. 
 
 
F/Zapojení školy do mezinárodních a celorepublikových projektů  
 
 

Projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci (1. 2. 2017 – 31. 1 2019) 
 

Projekt je zaměřen na následující oblasti 

• na personální podporu speciálním pedagogem 

• na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů zaměřených na čtenářskou  
a matematickou gramotnost, cizí jazyky, inkluzi a vzájemnou spolupráci pedagogů školy 

• na podporu extrakurikulárních aktivit formou doučování a čtenářských klubů 

• na spolupráci s rodiči žáků 

http://www.zsvelkeopatovice.cz/
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Ve školním roce 2017/18 bylo realizována personální podpora – školní speciální pedagog,    
vzdělávání pedagogů, pět čtenářských dílen, doučování žáků, vzájemná spolupráce pedagogů 
základní školy – inkluze, sdílení zkušeností z jiných škol prostřednictvím vzájemných návštěv, 
CLIL ve výuce na ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ. 

 

     
 
 
 
 
 
Zapojení školy do dalších projektů   
 
Projekt Veselé zoubky 
Dm preventivní program „Veselé zoubky“ je určen pro žáky prvního ročníku základní školy. 
V rámci vyučování probíhala edukativní hodina, kdy si žáci osvojili  techniku správného čištění 
chrupu a také zásady správné péče o chrup. Součástí edukační hodiny ve třídě bylo také DVD  
s metodickým programem pro interaktivní tabule, do kterého se děti mohly aktivně zapojit a 
nenásilnou a atraktivní formou byly vtaženy do diskuse. Dále děti  vyplňovaly pracovní listy. 
 
Ovoce do škol 
Ve školním roce 2017 – 2018 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol. Do projektu byli 
zapojeni žáci z 1. – 5. ročníku. V průběhu školního roku přihlášení žáci dostávali bezplatně 
ovoce, zeleninu či ovocné nebo zeleninové šťávy a pracovní listy o dodávaném ovoci a 
zelenině. Projekt podporuje vytváření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí a vede ke 
zvýšené spotřebě ovoce a zeleniny. V rámci projektu proběhla ochutnávka ovoce.  
 
Projekt Školní mléko  
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. 
 
 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

ČŠI školu ve školním roce 2017/18 nenavštívila.  

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými  
ze státního rozpočtu, prostředky z EU a s příspěvky na provoz od zřizovatele. Tabulka  
o hospodaření uložena jako příloha po skončení účetního období. 
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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 2017/2018 škola tento typ vzdělávání nerealizovala. 
 
 

Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

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

 

Část XIV. 

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

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



 

Výroční zpráva 2017/2018 

 

 

Část XV. 

 

Zhodnocení a závěr    
 

Ve školním roce 2017/18  nadále z důvodů posílení komunikačních dovedností v anglickém 
jazyce jsme nadále využívali výstupy projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků  
a uplatňujeme metodu CLIL ve výtvarné výchově ve 4. a 5. ročníku a poprvé se zapojili   
do projektu EDISON, který měl velmi pozitivní ohlas se strany žáků i zákonných zástupců. 
Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na naší ZŠ přineslo využívání materiálů projektu 
Inovativní prvky ve výuce zeměpisu, vlastivědy a prvouky, který škola realizuje od 1. 2. 2011  
do 30.6.2012. V rámci projektu EU peníze školám realizujeme od 1. 9. 2011 do 28.2.2014 
projekt s názvem Efektivní učení – cesta k vědění. Dále jsme pokračovali v realizaci projektu 
OP VVV Cesta ke vzdělanosti a spolupráci (zahájen 1. 2. 2017, bude ukončen 31.1.2019), který 
je zaměřen na následující oblasti: personální podporu speciálním pedagogem, na osobnostně 
sociální a profesní rozvoj pedagogů zaměřených na čtenářskou a matematickou gramotnost, 
cizí jazyky, inkluzi a vzájemnou spolupráci pedagogů školy; na podporu extrakurikulárních 
aktivit formou doučování a čtenářských klubů; na spolupráci s rodiči žáků.  Žáci se pravidelně 
zúčastňovali soutěží na různých úrovních (regionální, oblastní, okresní, krajské). Obzvlášť nás 
potěšil0 2. místo v okresní kole olympiády v českém jazyce s postupem do krajského kola, 
3.místo v jazykové soutěži Angliáda, třetí a čtvrté místo v okresním kole matematické olympiády 
a dvě čtvrtá místa v okresním kole zeměpisné olympiády. Naši žáci již tradičně obsazují místa 
na stupních vítězů v oblastní i okresní soutěži v lezení na umělé lezecké stěně. Pro všestranný 
rozvoj našich žáků jim škola nabízela širokou paletu volnočasových aktivit prostřednictvím 
kroužků ŠD, ŠK a SRPŠ. Našim cílem je, aby žáci získávali kvalitní základy všeobecného 
vzdělání, na kterých budou moci stavět svůj další profesní i osobní rozvoj a smysluplně trávili 
volný čas. 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2017/18 zpracovala Mgr. Karin Petrželková ve spolupráci 
s pedagogy školy a předsedkyní SRPŠ. Íloha 
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