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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 
 

IČO: 62073591 
 

telefon:             516 498 913 (ředitelka)                                     reditel@zsvelkeopatovice.cz    
                         516 498 911 (sekretariát)                                      
                         516 498 929 (zástupkyně ředitelky pro 1.st.)       zastupce1st@zsvelkeopatovice.cz    
                         516 498 912 (zástupkyně ředitelky pro 2.st.)       zastupce2st@zsvelkeopatovice.cz                              
 
e-mail:              zsvop@zsvelkeopatovice.cz     
  
web školy:       www.zsvelkeopatovice.cz 
 
ID DS: 2gxqtyp 

 

Počty tříd a žáků  

 počet tříd počet 
ročníků 

počet žáků průměrný počet žáků na 
třídu 

1. stupeň 10 5 198* 19,8 

2. stupeň 8 4 208* 25,5 

celkem 
18 9   

*v tomto počtu jsou zahrnuti 7 žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí (§38a školského zákona) a 5 
žáků s individuálním vzděláváním (§41 školského zákona) 

 

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:                                                                                      42  
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):    
12,92  
                                                                                                                                 

mailto:reditel@zsvelkeopatovice.cz
mailto:zastupce1st@zsvelkeopatovice.cz
mailto:zastupce2st@zsvelkeopatovice.cz
mailto:zsvop@zsvelkeopatovice.cz
http://www.zsvelkeopatovice.cz/
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Školská rada byla ustanovena v roce 2011, má 9 členů. Ve školním roce 2021/22 se konala 
7. 10. 2021 a 31. 8. 2022  zasedání školské rady v následujícím složení 

• zástupci zákonných zástupců žáků – Jana Hrdličková, Jana Koutná, Renata Benešová 

• zástupci pedagogických pracovníků  – Mgr. Jana Šmídová, Mgr. Jiří Říha, Mgr. David 
Ševčík 

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

  

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.- 9. roč. podle Školní vzdělávací program základní školy Velké Opatovice, příspěvková 
organizace, č.j. ZŠVO 434/2021 
Ve škole se vyučovaly tři cizí jazyky – angličtina, němčina a ruština. Výuka angličtiny jako 
povinného předmětu probíhala ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3.,4.,5.,7.,8.a 9.ročníku  
3 hodiny týdně a v 6. ročníku v rozsahu 4 hodiny týdně. Další cizí jazyk (německý jazyk/ruský 
jazyk) navštěvovali žáci 7. až 9. roč. (dle výběru, který se uskutečnil v 7. roč.) 2x týdně.  

V sedmém, osmém a devátém ročníku jsou do učebního plánu zařazeny volitelné předměty: 
7. ročník: Seminář a praktikum z přírodopisu, Konverzace v anglickém jazyce, Základy 
administrativy a Sportovní výchova - volitelný předmět byl vyučován 1 hodinu týdně 
8. ročník: Každý žák si zvolil 2 volitelné předměty ze 2 balíčků: 1. balíček zahrnoval 
předměty: Praktická fyzika a chemie, Sportovní výchova, Domácnost a pěstitelství  
a Konverzace v anglickém jazyce, 2. balíček zahrnoval předměty: Seminář a praktikum  
z přírodopisu, Výtvarné techniky, Žurnalistika a Polytechnická výchova. U každého 
volitelného předmětu byla hodinová dotace 1 hodina týdně. 
9. ročník: Každý žák si zvolil 3 volitelné předměty ze 3 balíčků: 1. balíček zahrnoval 
předměty: Sportovní výchova, Seminář a praktikum z přírodopisu a Konverzace v anglickém 
jazyce, 2. balíček zahrnoval předměty: Praktická fyzika a chemie, Cvičení z českého jazyka, 
a Informační technologie, 2. balíček zahrnoval předměty: Cvičení z matematiky  
a Polytechnická výchova. U každého volitelného předmětu byla hodinová dotace 1 hodina 
týdně. 
 
 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací v ročníku 

Školní vzdělávací program základní školy Velké 
Opatovice, příspěvková organizace 

ZŠVO434/2021 1. až 9.roč. 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ----- 

 

http://zsvelkeopatovice.cz/podrobnejsi-informace/skolska-rada/
http://zsvelkeopatovice.cz/podrobnejsi-informace/skolska-rada/
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Zařízení školního stravování 

typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 počet počet strávníků 

děti a žáci zaměstnanci školy  ostatní 

921  ŠJ  - úplná  463 365 53 45 

922  ŠJ – vývařovna  0 0 0 

923  ŠJ – výdejna  0 0 0 

náhradní stravování  0 0 0 

 

Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2021 

fyzické osoby 6 

přepočtení na plně zaměstnané 5,19 
* neuvádí se doplňková činnost 

 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 4 108  fyz./ přepoč. 8/3,43 
 

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

Školní klub 

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 

celkem 0 150  fyz. / přepoč.     2/0,23 

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

Část III.     

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

V průběhu školního roku pracovalo ve škole 43 pedagogických pracovníků (34 učitelů  
a učitelek, 9 vychovatelek školní družiny či školního klubu a 8 asistentek pedagoga, 2 
speciální pedagogové, 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 

43/38,57 
 

34/30,41 

100% 
79,08/78,84 

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

40/35,67 
 

32/29,27 

100% 
 

80/82,06 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2021/22 pracovali ve škole     0 

  

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2021/22 nastoupili na školu:          1                                                                                                                         
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4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk.roce 2021/22 odešli ze školy:                1                                                                                                                              

 

5. Počet pg. s odbornou kvalifikací, kteří dlouhodobě zastupovali za chybějícího pg.           0 
 

6. Nepedagogičtí pracovníci - počet:                                                                                   12 

 

Věkové složení pedagogů  

Věk Učitelé, vychovatelky, asistentky pedagoga, speciální 
pedagog 

muži ženy 

do 35 let 3 3 

35-50 let 1 13 

nad 50 let 0 21 

pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

celkem 4 39 

rodičovská dovolená  3 

 
Vedení školy 

Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková 

Zástupce ředitele pro 2. stupeň Mgr. Marie Šimáčková 

Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Jana Šmídová 

Vedoucí vychovatelka Jana Křepelová 

 
 
Třídní učitelé 

třída třídní učitel(ka) 

1.A Mgr. Tereza Petráková 

1.B Mgr. Jana Šafářová 

2.A Mgr. Lenka Zemánková 

2.B Mgr. Jarmila Havlíčková 

3.A Mgr. Petra Dostálová 

3.B Mgr. Ivona Weigelová 

4.A Mgr. Ivana Veselá 

4.B Mgr. Jiří Říha 

5.A Mgr. Simona Dostálová 

5.B Mgr. Radka Jelínková 

6.A Mgr. Jitka Budigová 

6.B Bc. Marek Řeháček 
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7.A Mgr. Zuzana Kouřilová (Mgr. Markéta Emmer Illová) 

7.B Mgr. Pavla Müllerová 

8.A Mgr. Jaroslava Schichová 

8.B Mgr. Libuše Mikulášková 

9.A Mgr. Romana Krejčířová 

9.B Mgr. Zdena Seidlová 

 
Ostatní pedagogičtí pracovníci - učitelé 
Mgr. David Ševčík, Mgr. Jana Richterová, Mgr. Zdeňka Vymerová, Mgr. Vladimíra 
Svobodová, Mgr. Šárka Bubeníková, Mgr. Petra Koudelková, Zahra Souček, Mgr. Marie 
Karasová, Mgr. Pavlína Rotalová, David Loukota, Mgr. Marie Dürrová, MSc Martin Geršl, 
Mgr. Kamila Korbelová  
 
Speciální pedagog: 
Mgr. Jana Šmídová, Mgr. Hana Kolářová 
 

Pracovníci školní družiny a školního klubu 
Vedoucí vychovatelka – Jana Křepelová 
Vychovatelky – Ing. Zita Rozmánková, Andrea Tlamková, Jana Jandová, DiS., Mgr. Petra 
Koudelková, Dana Musilová, Petra Fadrná, Renata Benešová, Mgr. Vladimíra Svobodová 
 
Asistentky pedagoga 
Jana Jandová, DiS., Andrea Tlamková, Dana Musilová, Andrea Felnerová, Ing. Zita 
Rozmánková, Bc. Kateřina Bačovská, Renata Benešová, Petra Fadrná 
 
 
 
Metodické orgány  
Metodické sdružení 1. stupně  
Předsedkyně - Mgr. Jarmila Havlíčková, členové – Mgr. Petra Dostálová, Jana Jandová, 
DiS., Mgr. Radka Jelínková, Mgr. Petra Koudelková, Jana Křepelová, Dana Musilová,  
Mgr. Tereza Petráková, Mgr. Jiří Říha, Mgr Jana Šafářová, Andrea Tlamková, Mgr. Ivana 
Veselá, Mgr. Ivona Weigelová, Mgr. Lenka Zemánková, Mgr. Simona Dostálová, Mgr. Jana 
Richterová, David Loukota 
 
Předmětové komise 
Člověk a společnost předseda -  Mgr. Markéta Emmer Illová 

 členové -  Mgr. Zuzana Kouřilová (Mgr. Zdeňka Vymerová), 
Mgr. Jitka Budigová 

  

Člověk a zdraví předseda – Mgr. David Ševčík 

 členové -  Mgr. Libuše Mikulášková, Bc. Marek Řeháček,  
Mgr. Vladimíra Svobodová, Mgr. Radka Jelínková, Mgr. Jiří 
Říha, Mgr. P. Müllerová 
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Informatika předseda – Bc. Marek Řeháček 

 členové - Mgr. Jiří Říha, Mgr. Markéta Emmer Illová, David 
Loukota 

  

Český jazyk a literatura předseda - Mgr. Jitka Budigová 

 členové -  Mgr. Markéta Emmer Illová, Mgr. Pavlína Rotalová, 
Mgr. Zuzana Kouřilová (Mgr. Marie Dürrová)                

  

Člověk a svět práce předseda - Mgr. Zdeňka Vymerová (Mgr. Kamila Korbelová) 

 členové -  Mgr. Markéta Emmer Illová,  Mgr, Jana Richterová, 
Mgr. David Ševčík,  

  

Matematika a její aplikace předseda - Mgr. Pavla Müllerová 

 členové - Mgr. Šárka Bubeníková, Mgr. Vladimíra Svobodová, 
Mgr. Marie Šimáčková, Bc. Marek Řeháček 
 

Cizí jazyky předseda - Mgr. Petra Koudelková 

 členové -  Mgr. Simona Dostálová, Mgr. Marie Karasová, Mgr. 
Karin Petrželková, Mgr. Jana Richterová,  Mgr. Jiří Říha, Mgr. 
Jaroslava Schichová, Mgr. Zdena Seidlová, MSc Martin Geršl  
(Zahra Souček) 

  

Umění a kultura předseda - Mgr. Pavla Rotalová 

 členové – Mgr. Marie Karasová, Mgr. Jaroslava Schichová, 
Mgr. Jana Šmídová, Mgr. Zdeňka Vymerová 

  

Člověk a příroda předseda – Mgr. Romana Krejčířová 

 členové -  Mgr. Libuše Mikulášková, Mgr. Zdena Seidlová,                 
Mgr. David Ševčík 

 
Provozní úsek 
Školní stravování vedoucí školního stravování - Jaroslava Kutějová 

 vedoucí kuchařka - Jana Hrdličková 

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

 
Provoz 

školník - Radek Dokoupil 
vedoucí uklízečka – Magdaléna Komárková 
uklízečky - Renata Benešová, Jaroslava Dokoupilová, Martina 
Papoušková 

 

Kancelář školy Marta Kočárová, Věra Petrová 
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Část IV.    

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 
Do 1. ročníku nastoupilo ve školním roce 2021/2022 43 žáků, výuka probíhala ve dvou 
třídách. K zápisu na příští následující školní rok 2022/2023, který se konal 12. 4. 2022, se 
dostavilo 25 předškoláků. Ve školním roce 2021/2022 byl 5 dětem udělen odklad na základě 
žádostí zákonných zástupců.  
 

Část V. 

 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 
 

1. stupeň 
1. ročník 
Žáci se naučili v českém jazyce skládat, číst slova a jednoduché věty, rozumí jejich obsahu. 
Umí rozlišovat tvary psacích a tiskacích písmen, dokáží přepsat jednoduchou větu z tiskací 
podoby do psací. Průběžně si rozšiřují slovní zásobu. 
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V matematice žáci sčítají a odčítají v oboru do 20 (bez přechodu desítky), řeší jednoduché 
slovní úlohy. 
Dokáží se orientovat ve svém okolí, pozorují změny v přírodě, rozlišují základní příbuzenské 
vztahy, poznají základní části lidského těla, chápou potřebu vzájemné pomoci. 
Při práci s drobným materiálem rozvíjí jemnou motoriku, pracují s barvou, voskovkami, 
pastelkami, zobrazují předměty, přírodniny, zážitky… 
V tělesné výchově rozvíjí pohyblivost, obratnost, sílu, zejména formou hry. 
Žáci splnili očekávané výstupy, klíčové kompetence a průřezová témata. 
 
2. ročník 
Výstupy v naukových předmětech ve 2. ročníku byly 
splněny. Rozvíjením klíčových kompetencí si žáci 
postupně vytvářeli předpoklady ke komunikaci, 
k orientaci při vnímání okolního světa i sebe sama, 
prostřednictvím aktivních činností rozvíjeli paměť, 
představivost, tvořivost a logické myšlení. 
Výstupy v předmětech výchovného zaměření byly 
splněny. Rozvíjením klíčových kompetencí byli žáci 
vedeni k rozvoji hudebních, výtvarných, osobnostních 
dovedností, k porozumění umění a jeho využívání 
jako prostředku komunikace. Rozvíjením klíčových 
kompetencí v tělesné výchově byli žáci vedeni k poznávání zdraví, vlastních pohybových 
možností, zájmů, kladnému vztahu k fyzickým aktivitám a zdravému životnímu stylu. 
 
3. ročník 
Ve třetím ročníku byly všechny závazné očekávané výstupy a klíčové kompetence naplněny 
v souladu s cíli a zásadami vzdělávání, s respektováním individuálních potřeb žáků. 
 
4. ročník 
Během školního roku 2021/2022 se oběma třídám čtvrtého ročníku dařilo naplnit výstupy 
ŠVP. U dětí jsou stále rozvíjeny klíčové kompetence. Snažíme se, aby učení děti bavilo  
a bylo co nejvíce zaměřené na praktický život. Stěžejní je rozvoj osobnosti žáka a kladení 
důrazu na individualitu. Tomu pak přizpůsobujeme výuku. 
Kompetence byly rozvíjeny pomocí nejrůznějších pomůcek a také podle projektového 
vyučování. 
 
5. ročník 
V průběhu roku žáci pokračovali v osvojování nových poznatků a zákonitostí. Rozvíjeli 
především logiku, samostatnost a tvořivost. Byli vedeni k aktivnímu přístupu k činnostem 
formou plnění projektů (dějiny ČR). Vedli si předmětová portfolia, která si v průběhu 
vzájemně hodnotili a obhajovali. Aktivně jsme pracovali na sebereflexi a sebehodnocení 
s cílem zvýšení kvality vlastní práce. Všechny dosud získané kompetence žáci uplatnili při 
společných akcích školy – Noc s Andersenem, Den Zdraví a Badatelský den s MŠ v rámci 
spolupráce s místními mateřskými školami. Žáci si připravili program v rámci badatelské 
výuky a samostatně program vedli. Využili k tomu přilehlých venkovních prostor. 
Ve výchovných předmětech s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka úspěšně rozvíjeli 
všeobecnou tělesnou zdatnost a uvědomovali si přínos v péči o vlastní zdraví. Aktivně se 
zapojili do celorepublikových akcí: Běh paměti národa, Běh naděje, Sazka olympijský 
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víceboj. V rámci pracovních činností se zaměřili na zdravou výživu. Připravili chutné 
pomazánky pro svoje spolužáky s využitím zeleniny a bylinek z vlastního školního pozemku. 
Podíleli se na výzdobě třídy a školy a prezentovali své práce na výtvarných soutěžích. 
Žáci pátého ročníku naplnili veškeré výstupy a klíčové kompetence určené pro daný ročník. 
 
Matematické soutěže 
- matematické olympiády se zúčastnili žáci 5. ročníku 
- 2. – 5. ročník se zúčastnil soutěže Cvrček a Klokan 
 

2. Stupeň 
 

Jazyk a jazyková komunikace 

 
Český jazyk a literatura 
V českém jazyce a literatuře na 2. stupni byla 
rozvíjena čtenářská a pisatelská gramotnost 
formou čtenářských dílen, které byly pravidelně 
zařazovány. Dále byli žáci vedeni k práci s různými 
zdroji při přípravě referátů o přečtené knize či 
tvorbě medailonů o autorech. Porozumění textu a 
technika čtení činila některým velké potíže, 
zejména žákům s individuálními vzdělávacími 
potřebami, byly zpracovány příslušné IVP a 
spolupracovali jsme se speciální pedagožkou. Velký důraz byl kladen na pohodovou 
pracovní atmosféru a zdravé vztahy ve třídě, vždy byl poskytnut dostatek času  
na vypracování úkolů. 
 

 
Cizí jazyky 
 

Anglický jazyk  
V hodinách anglického jazyka bylo cílů dosaženo několika způsoby. Byl kladen důraz na 
komunikační schopnosti žáků, na schopnost dorozumět se v běžných situacích a hovořit 
jednoduchou formou o běžných tématech, porozumění čtenému textu i poslechu. 
Zdůrazněno bylo poznávání reálií dle témat v učebnicích a besedou s vyučující o zážitcích  
z pobytu v anglicky mluvících zemích. K tomu bylo využito různých nástrojů. Videa, zvukové 
nahrávky, využití časopisů a knih v anglickém jazyce, konverzační hry. Také jsme se 
soustředili na formativní hodnocení, a to bylo velmi motivující pro většinu žáků.  
U žáků se SPU byl kladen důraz na mluvený projev a schopnost dorozumět se,   
u písemného projevu byl tolerován fonetický zápis. 
Žáci se nebojí mluvit, ale tvoření otázek jim činí problémy, které se snažíme odstranit právě 
konverzačními hrami. 
Žáci byli součástí několika projektových dnů, při kterých došlo k propojení několika předmětů.  
Čtyři žákyně si vybraly ke své absolventské ročníkové práci témata z anglického jazyka. 
Celou práci prezentovaly v anglickém jazyce s velkým úspěchem. 
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Německý jazyk 
V německém jazyce se žáci rozvíjeli v oblasti mluvení, čtení, psaní a poslechu. Důraz byl 
kladen hlavně na komunikační schopnosti žáků propojené s praktickým životem. Žáci se učili 
reagovat na běžné situace, rozvíjeli základní témata. Seznámili se s reáliemi německy 
mluvících zemí, pracovali úspěšně na ročníkových miniprojektech.  Proběhly společné 
projekty s ruštináři -- Evropský den jazyků v 9. ročníku, kde žáci prezentovali své práce  
a projektové hodiny v 7. ročníku na téma Já a moje rodina. 
U žáků se SPU byl kladen důraz na osvojení základních praktických okruhů s převahou 
mluveného projevu, byly tolerovány specifické chyby. 
 
Ruský jazyk 
Ruský jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. V hodinách byl 
kladen důraz na komunikační schopnosti žáků tak, aby byli schopni se dorozumět s cizincem 
v běžných situacích. Žáci se naučili komunikovat a hovořit o praktických tématech (rodina, 
zájmy a záliby, škola, nákupy,..). Naučili se také spoustu slovíček, psací azbuka však 
některým žákům dělala obtíže. Žáci byli vedeni k pochopení cizojazyčných kultur. 
Spolupracovali jsme také s němčináři při realizaci Evropského dne jazyků a projektové 
hodiny Já a moje rodina. 
Jedna žákyně 9. ročníku si vybrala ke své absolventské ročníkové práci téma z ruského 
jazyka. Úvodní část byla prezentována v ruštině a  práce byla vyhodnocena mezi nejlepšími.  
 
Matematika a její aplikace 

V matematice jsme se snažili rozvíjet paměť, představivost, abstraktní i logické myšlení žáků 
a získávání vědomostí a dovedností pro praktický život. Žáci si postupně osvojovali pojmy, 
algoritmy i matematickou symboliku a způsoby jejich použití. 

Žáci 6. ročníku se velmi aktivně účastnili skupinové i jiné tvořivé práce v hodinách  
a nabízených soutěží. Podchycení jejich zájmu může být dobrým odrazovým můstkem pro 
práci v dalších ročnících. 
Cílem výuky matematiky v 7. ročníku bylo pokud možno trvalé osvojení vědomostí  
a dovedností vztahujících se k učivu. Žáci sedmého ročníku splnili výstupy ŠVP podle svých 
schopností. Při dosahování cílů si osvojovali různé kompetence, aktivně se účastnili soutěží. 
Pracovat budeme dále na schopnosti aplikovat a kombinovat poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí.  
V 8. ročníku probírané slovní úlohy, pro žáky tradičně náročnější na kombinaci různých 
poznatků a dovedností s důrazem na logické myšlení, budou procvičovány ještě  
v následujícím ročníku. 
Žáci 9. ročníku se s úspěchem zhostili souhrnného opakování učiva matematiky včetně 
témat probíraných distančně. Své čerstvě nabyté vědomosti z geometrie si ověřili a rozšířili 
při plnění praktických úkolů v terénu ve výuce geodézie s odborným pracovníkem. 

 
Informatika 
Od školního roku 2021/2022 zahájení výuky dle revidovaného RVP s novou informatikou. 
Výuka probíhala od 4. - 9. ročníku s hodinovou dotací v ročníku. Školní rok byl zkušební. 
Dokázali jsme nastavit potřebné podmínky k naplnění  
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stanovených cílů. Žáci 9. ročníků dovršili svou 
povinnou školní docházku závěrečným 
projektem. Výuka ve všech ročnících se 
zaměřuje na práci s robotickými pomůckami. 
Žáci sestavují programy, které následně ověřují. 
Do výuky stále okrajově zařazujeme textové  
a tabulkové editory, které propojujeme s novou 
informatikou. Při výuce  je velký důraz kladen na 
rozvoj kompetencí u žáků. Do nového školního 
roku škola zakoupí potřebné pomůcky, aby 
výuka mohla být ještě více individuální. Zejména 
při programovacích úkolech lpíme na individualitě a rychlosti každého žáka. 

 
 

Člověk a společnost 
Ve školním roce 2021/2022 se do výuky opět promítla covidová pandemie. Z tohoto důvodu 
se neuskutečnily plánované exkurze a návštěvy muzeí. 
Výuka se odehrávala dle výsledků testování prezenčně, distančně nebo kombinovaně. Pro 
další práci byly vytvořeny virtuální učebny na platformě Google Classroom.  
V hodinách byly zařazovány aktivity pro žáky, pracovalo se různými zdroji informací,byly 
rozvíjeny klíčové kompetence včetně digitální, využívaly se online i offline nástroje. 
V devátém ročníku v rámci projektu Dějepis+ probíhala výuka dějin badatelskou formou, žáci 
pracovali se zdroji ÚSTRu. Vyučující jedenkrát měsíčně zařazovali badatelskou lekci, kde 
žáci pracovali s různými zdroji – fotografie, videa, zvukové záznamy a na základě zpracování 
těchto zdrojů pak vyvozovali odpověď na badatelskou otázku. Témata byla úzce propojena 
s historií a životními osudy lidí, např. pozice kolaboranta, odsun německého obyvatelstva, jak 
se slavily svátky v době totality a normalizace. V badatelské výuce budeme pokračovat 
v následujícím školním roce. 
Jitka Budigová se společně s žáky z 8. A zapojila do projektu Post Bellum Příběhy našich 
sousedů, kdy žáci nahrávali příběh občana Velkých Opatovic a výsledky své práce 
prezentovali na setkání v Brně. Jednalo se o vzpomínky na události roku 1989 očima horníka 
v tehdejších MŠLZ. V podobných projektech budeme pokračovat. Žáci se tak setkávají 
s pamětníky, učí se zpracovávat informace a účelně využívat digitální techniku. 
 

Člověk a příroda 
Přírodopis, Seminář a praktikum z přírodopisu 
Žáci byli v hodinách motivováni k zájmu  
o přírodu, jednotlivé ekosystémy i organismy  
a jejich neživé prostředí. Učili se na konkrétních 
příkladech ukázat negativní vliv člověka  
na přírodu, aplikovat získané poznatky v praxi, 
při verbální komunikaci užívat správně 
biologickou terminologii, aplikovat zásady první 
pomoci v praxi, respektovat hygienická  
a bezpečnostní pravidla. Dále byli vedeni k úctě 
k životu v jakékoliv formě, k dodržování 
základních pravidel pro ochranu životního 
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prostředí. Učili se vyvozovat obecné závěry a na základě svých zkušenosti hledali nová 
řešení zadaných problémů. 
Důraz byl kladen na uvědomění si užitečnosti získaných dovedností a poznatků v praktickém 
životě. Vše bylo plněno na úrovni individuálních potřeb žáků s využitím odborné učebny, 
výpočetní a projekční techniky, laboratorních pomůcek.  
Žáci se SVP měli k dispozici kompenzační pomůcky a individuální přístup. Nadanější žáci 
měli možnost pomáhat při laboratorních pracích slabším nebo pomalejším, účastnit se 
školního kola biologické olympiády, případně okresního kola. Žáci 9. ročníků si také vybírali 
ke své absolventské práci témata z Př, některé byly na velmi dobré úrovni. V rámci semináře 
a praktika se žáci zúčastnili výukového programu Stolístek Moravská Třebová (ekocentrum) 
zaměřeného na badatelskou činnost, dále výsadby stromků (firma Lescus). 
Obecně žákům dělá problémy formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém 
sledu, vyjadřovat se souvisle a používat správnou biologickou terminologii. 

 
Zeměpis 
Předmět zeměpis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda a v rámci jeho výuky žáci 
postupně odhalovali souvislosti přírodních podmínek a života lidí v blízkém okolí, 
v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Uvědomovali si závislost člověka na 
přírodních zdrojích a zároveň i vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí. Diskutovali 
jsme často o ochraně životního prostředí a o principech udržitelného rozvoje, o třídění  
a recyklaci odpadů, do kterého je naše škola aktivně zapojena. 
V průběhu školního roku jsme připravili školní kolo zeměpisné olympiády, nejlepší žáci naši 
školu úspěšně reprezentovali v okresním kole. V rámci výuky jsme realizovali skupinové 
práce a miniprojekty např. Globální problémy Země, Plánujeme zahraniční dovolenou, Den 
Země, Den vody,.. Pokračovali jsme v mezinárodním projektu Globe. 
Několik žáků 9. ročníku si pro svou ročníkovou práci vybralo téma právě ze zeměpisu a tyto 
práce patřily k těm nejlepším. 
 
 

Fyzika, Chemie, Praktická fyzika a chemie 
Žáci si osvojovali dovednosti pracovat s fyzikálními veličinami, vytvářeli a ověřovali hypotézy 
o podstatě jevů a vyvozovali z nich závěry. Učili se 
zkoumat příčiny jevů a hledat souvislosti mezi nimi, 
kladli si otázky a hledali odpovědi, vysvětlovali a 
popisovali pozorované jevy. Důraz byl kladen na 
využití získaných dovedností a poznatků v praxi. 
Vše probíhalo s ohledem na individuální potřeby 
žáků s využitím odborných učeben, projektů, 
výpočetní a projekční techniky, pomůcek, 
experimentů. 
Žáci s SVP měli k dispozici kompenzační pomůcky 
a individuální přístup dle pokynů PPP. Nadanější 
žáci a žáci, kteří měli zájem, využívali možnosti podílet se na průběhu hodin, přípravě a 
provádění pokusů a prezentovali vlastní projekty. Žáci 9. ročníku si hojně volili ke své 
absolventské práci témata z F a CH a jejich zpracování bylo v některých případech na 
vysoké úrovni. 
Obecně žákům činily potíže čtení s porozuměním, převody jednotek a pravidelná a důsledná 
příprava. 
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Umění a kultura 
 

Hudební výchova 
V hudební výchově (HV) žáci využívali své individuální hudební schopnosti a dovednosti při 
hudebních aktivitách. Získané dovednosti používali i v mluvním projevu. Žáci rozvíjeli 
porozumění, reprodukování a rozpoznávání jednotlivých motivů skladeb, písní a tanců. Důraz 
byl kladen na vyhledávání souvislostí mezi hudbou a dalšími druhy umění, dále na kreativitu, 
možnost individuálního vyjádření názoru a vzájemnou toleranci a respekt. Ve všech hodinách 
HV byla využívána odborná učebna HV s dostupným vybavením. Žáci 9. ročníku si vybrali 
témata z HV pro své závěrečné práce, které úspěšně prezentovali. 

 
Výtvarná výchova 
Ve výtvarné výchově se žáci seznamovali s různými etapami dějin umění, své poznatky 
implementovali do svých výtvarných prací. Každý žák mohl ve svých pracích uplatnit své 
individuální schopnosti a prožitky. V hodinách probíhalo sebehodnocení a 
vrstevnické hodnocení výtvarných prací. Žáci pracovali individuálně i ve skupinách, 
upřednostňovali jsme přátelskou atmosféru ve třídě. 

 
Člověk a zdraví 

 
Tělesná výchova 
Žáci se učili aktivně organizovat svůj pohybový režim a snažili se o zlepšení své tělesné 
zdatnosti vhodně zvoleným pohybovým programem. Ten byl rozvíjen nejen ve školním 
prostředí, ale i mimo něj a to za podpory projektu Pomáhej pohybem. Osvojovali si pohybové 
dovednosti, které využívali při hrách a dalších sportovních činnostech. V družstvech společně 
volili taktiku týmu a tu aplikovali při hrách a soutěžích.  
V maximální možné míře bylo přihlíženo k psychické a fyzické individualitě žáka a ta byla 
nadále rozvíjena.  
 

Výchova ke zdraví 
Žáci byli vedeni k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v pojetí všech jeho složek (sociální, 
psychické i fyzické) a učili se být za ně odpovědní. Důraz byl kladen na motivaci ke 
zdravému životnímu stylu. Učili se rozpoznat různé rizikové faktory, které ohrožují zdraví 
v běžných i mimořádných situacích. Osvojili si dovednosti a způsoby chování, které vedou 
k zachování či posílení zdraví, získali potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví 
jiných. Vše bylo plněno s ohledem a na úrovni individuálních potřeb žáků. Žáci měli možnost 
realizovat vlastní nápady, hledat netradiční řešení, byli vedeni k sebehodnocení, 
k respektování individuálních rozdílů, k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a 
vulgárního vyjadřování. V hodinách měli možnost pracovat jak individuálně, tak také  
ve dvojicích nebo ve skupinách. Shlédli motivační filmy se zaměřením na šikanu, domácí 
násilí, drogovou problematiku a pohlavní nemoci. 

 
Člověk a svět práce 
V pracovních činnostech se žáci zaměřovali na získání praktických dovedností a návyků. 
Učili se plánovat a organizovat práci, zhodnotit splnění přiděleného úkolu. Pracovali 
samostatně i v týmu, dodržovali zásady bezpečnosti a hygieny při práci.  
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Environmentální výchova  
 

• Naše škola byla nadále 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, dle možností se 
zúčastníme ekologické konference Konev v Brně.  
 

• proběhl výukový program pro 5. ročník Jak se žije na zahradě Stolístek Linhartice (září 
2021) 

 

• 6. ročník se zapojil do výukového programu Tajemství staré hájenky v Lipce Brno 
(listopad 2021) 

 

• v říjnu 2021 jsme v zámeckém parku zhlédli vystoupení Dravci  
 

• žáci 1. stupně byli zapojeni do přírodovědného programu v rámci spolupráce s 1. a 2. 
MŠ, ZŠ Cetkovice, ZŠ a MŠ Jaroměřice, ZŠ a MŠ Úsobrno (IROP) 

 

• 2. a 3. ročník se v rámci předmětu prvouka účastnil projektu Les ve škole 
 

• v říjnu proběhl výukový program Zvířata na hranici Čech a Moravy pro volitelný 
předmět SPPř 7. a 8. ročník v Linharticích 

 

• byli jsme také zapojeni do projektu Recyklohraní, třídíme především papír, plasty  
a použité baterie, za což jsme dostali ocenění a pochvalu 

 

• od října roku 2021 do května 2022 žáci 9.B pracovali na projektu Globe, který se 
zabývá problematikou meteorologie  

 

• v rámci výuky jednotlivé třídy využívaly příhodného umístění školy (les, zahrada, 
skleník, hřiště, naučná stezka) a nově také venkovní učebnu. Většina těchto prostor je 
nově a moderně zrekonstruovaná, pro žáky tedy velmi atraktivní 

 

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

 

• v měsících březen a duben jsme v učebně zeměpisu vystavovali tradičně materiály ke 
Dni vody, Země a Meteorologickému dni. Tentokrát se ke Dni Země zapojil ve větší 
míře i celý první stupeň 

 

• třída 1.B si vytvořila svůj miniprojekt Od semínka na talíř (práce ve skleníku, pěstování 
salátu, spolupráce se školní jídelnou) 

 

• celý první ročník si připravil a realizoval výlet do firmy Lescus Cetkovice (lesní 
zážitková pedagogika) 
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• jarní měsíce mají žáci nejraději, neboť všechny třídy se zúčastnily buď vlastivědných 
výletů nebo přírodovědných vycházek.  

 

• mnoho dalších zajímavých akcí s tematikou environmentální výchovy pořádala také 
školní družina a ŠK (viz plán ŠD a ŠK): Kouzelný les – obyvatelé lesa, Landart – 
práce s přírodními materiály, příroda v zimě – kvíz, tvorba herbáře, ochutnávka čajů,… 

 

• ŠD po celý rok třídila papír a plasty, pečovala o květiny ve třídách, využívala také 
některých obalů od potravin v pracovních dílnách (využití neekologického odpadu pro 
výtvarné zpracování), pořádala sběr léčivých bylin 

 

• zúčastnili jsme se opět projektu Ovoce do škol 
 
 

Část VI. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků   

ročník počet 
žáků 

prospělo  
s vyznamenáním 

bez (**) 

prospělo        
bez (**) 

neprospělo 
bez (**) 

opakují 

1. 43 43 0 0 0 

2. 38+1** 35 2 1 1 

3. 31+1** 25 6 0 0 

4. 35 30 5 0 0 

5. 47+2** 37 10 0 0 

celkem za I. stupeň 194+4** 170 23 1 1 

6. 54+1** 34 18 2 2 

7. 
56+2** 

 
26 28 2 0 

8. 
53 31 18 4 2 

9. 42 16 26 (1), po opr.zk.0 0 

celkem za II. stupeň 205+3** 107 90 8 4 

celkem za školu 399+7** 277 113 9 5 

 1 žák postupuje, protože již na 2. stupni opakoval ročník, 1 žák ukončil povinnou školní 
docházku 

 2 žáci ukončili povinnou školní docházku 

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

2. Snížený stupeň z chování  

stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 

2. stupeň 5 1,3 

3. stupeň 9 2,3 
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3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2021/2022:         1589 

 (2.st)                                    

       průměr na jednoho žáka:                                                                                         3,98                                                                                        

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 2019/20 
Gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 

4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

   

počty přijatých žáků 
 

10 0 0 21 9 1 

 

Počet absolventů ZŠ 

ročník počet žáků 

9. ročník 42 

nižší ročník 3 

celkem 45 

 
 

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, reflexích z tandemové výuky a vzájemných návštěv. 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 IX. 
 
Péče o žáky se SVP 
Hodiny speciálně pedagogické péče pro žáky 1. a 2. stupně probíhaly pod vedením 
speciálních pedagožek. Tyto hodiny navštěvovalo celkem 31 žáků, z toho bylo zařazeno  
v rámci projektu Cesta ke vzdělanosti III 5 žáků, zbytek žáků docházel v rámci doporučení 
ŠPZ na hodiny PSPP. Náplní hodin byly reedukace vývojových poruch učení, rozvoj 
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oslabené percepce a pozornosti, korekce řečových obtíží, podpora 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.  
Během školního roku nastoupilo do školy 10 žáků z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta 
podpora v podobě Plánu jazykové podpory a také hodiny výuky ČJ navíc (10 hodin/týden) 
 

 IVP – ročník/počet 

1. stupeň ZŠ 3./2, 4./4, 5./8 

2. stupeň ZŠ  6./9, 7./2 8./6, 9./5 

celkem 36 

 

Část VII. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 
zajištění podpory žáků se SVP, nadaných, mimořádně nadaných a 

s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 
 

Hodnocení Preventivního programu školy 2021/2022 
 

Ve školním roce 2021/2022 došlo na konci 1. pololetí ke změně na pozici metodika 
prevence, kterého vykonávala Mgr. Markéta Emmer Illová.  Metodikem pro 1. stupeň se stal 
Jiří Říha a pro 2. stupeň Jitka Budigová.  

Chtěli jsme navázat na aktivity, které se nám osvědčily v minulých letech. Bohužel 
opět i tento školní rok výrazně poznamenala pandemie SARS COVID – 19 a přítomnost žáků 
byla opakovaně omezována karanténami. Toto poznamenalo docházku některých žáků, kdy 
byl institut karantény zneužit. Vše řešeno s OSPODem.  

Kontrola práce metodika prevence byla součástí inspekční činnosti ČŠI (říjen 2021), 
byla shledána v pořádku.   

V září se uskutečnily adaptační dny, v říjnu proběhly v 6. ročníku Etické dílny 
zaměřené na kolektiv. Zároveň proběhlo i sociometrické šetření. V měsíci listopadu se 
konečně uskutečnil program Revolution Train – protidrogový vlak. Akce byla určena pro žáky 
7. – 9. ročníku, v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Akce byla velmi úspěšná, v budoucnu 
bychom ji chtěli zopakovat včetně následného programu. 

V době karantén nebyly realizovány preventivní aktivity, pouze se monitoroval 
případný výskyt nějakého rizikového chování vzhledem k zvýšené aktivitě dětí na internetu. 
Vyučujícím a třídním učitelům pak byly k dispozici různé metodické návody a doporučení, 
videa a webináře pro práci s kolektivem, prevenci, zejména z projektu E-bezpečí a řady 
dalších.  

I v letošním roce jsme se zaměřili na žáky se SVP a jejich problémy, např. v soužití 
v kolektivu, podporovali jsme 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 Velké Opatovice. Několik 
žáků bylo opakovaně řešeno kurátory OSPOD. Nadaným žákům je věnována zvýšená péče 
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v konkrétních předmětech. Škola se zapojuje do několika olympiád v různých předmětech, 
kde tito žáci uplatňují svoje nadání.  

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. třídními schůzkami a konzultacemi.  

Na 1. stupni se vyskytly jevy: nevhodné chování ke spolužákům, vulgární vyjadřování, 
krádež, vandalismus.  

Na 2. stupni se vyskytly jevy: agresivita, nevhodné chování ke spolužákům  
i zaměstnancům, výrazné neplnění povinností, záškoláctví (včetně skrytého), kyberšikana, 
vulgární vyjadřování i k zaměstnancům, promyšlená krádež. 

Ve škole se nám podařilo zachytit nošení a distribuci tzv. nikotinových sáčků. Problém 
se týkal jak žáků 1., tak i 2. stupně. Všechny případy byly šetřeny preventivním týmem  
a ve spolupráci s Policií ČR a OSPODem. Školní řád byl na základě této zkušenosti doplněn 
a tato problematika byla řešena i celostátně nařízením vlády, protože se týkala řady škol 
v ČR. 

U všech výše uvedených případů, které byly řešeny okamžitě (OSPOD, SVP, 
výchovné komise, sociometrické šetření), byla udělena výchovná opatření a hodnoceno 
chování dle školního řádu. Žáci jsou v péči speciálních pedagogů, PPP, kurátora OSPOD, 
SVP. V následujícím školním roce bude tato práce pokračovat.  

V dubnu 2022 se na naší škole vzdělávalo 10 žáků z Ukrajiny. Byla jim poskytována 
speciálně péče a výuka českého jazyka.  

Na začátku školního roku 2022/2023 budeme při práci s žáky vycházet z manuálu 
MŠMT a příslušných metodických doporučení. 

Ve 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. 
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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 

 
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:  

• Ovoce a zelenina do škol 

• Školní mléko 

• Revolution Train 

• Etické dílny 

• 5. - 7. ročník – Den bezpečnějšího internetu – pracovní listy k vybraným 
jevům 

 

a/ využití volného času žáků  
Opět se konaly volnočasové aktivity, kroužky ŠD a ŠK a SRPŠ. Kroužky Vařeníčko a 

Pečeníčko uspěly v celostátním kole soutěže Zdravá 5. 
 

b/ spolupráce s rodinami 
Rodiče byli na 1. schůzce seznámeni s PPŠ a jeho cíli, s konzultačními hodinami VP a 

ŠMP, možnostmi vzájemné spolupráce při řešení rizikového chování. Na webových 
stránkách školy je 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 byla omezena.  
 
c/ DVPP v oblasti rizikového chování 

− Nebylo realizováno 
 
d/ připravované vzdělávání pro pedagogy v oblasti sociálně patologických jevů 
- schůzka školních metodiků prevence (PPP Blansko) 
- školení pedagogických pracovníků školy dle nabídky 
 
 

A. Výskyt návykových látek, kriminality a dalších sociálně patologických jevů ve škole 
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Tabulka č. 1 – Návykové látky – alkohol 

řešeno ve spolupráci s Policií ČR 

ano ne 

0 0 

 
Tabulka č. 2 – Návykové látky 

marihuana heroin pervitin Jiné – tabák (elektronická 
cigareta), nikotinové sáčky 

řešeno ve spolupráci 
s OSPOD, Policií ČR 

ano ne 

0 0 0 x x 0 
 

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

řešeno ve spolupráci s Policií ČR 

ano ne 

x 0 
 
Škola poskytovala součinnost dle zákona Policii ČR k řešení chování žáků školy mimo výuku. 
 

Vyhodnocení Programu proti šikaně a krizových plánů školní rok 2020/2021 
 

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.  
Školní rok 2021/2022 byl opět poznamenán opatřeními proti epidemii Covid 19. V programu 
proti šikaně se podařilo zrealizovat Etické dílny pro 6. ročník. 
Z rizikových jevů byla podchycena kyberšikana mezi žákyněmi 2. stupně, vše bylo řešeno dle 
krizových plánů a ve výchovných komisích. 
V pololetí došlo k změně na pozici ŠMP, vše ostatní zůstalo. 
V dalším školním roce chceme zařadit více preventivních aktivit, které se nepodařilo 
zrealizovat. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Po
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radenské 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 2  1.st., ČJ-OV 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené 
vzdělání 

školní psycholog  - - - 

speciální pedagog* 0,9 1 - speciální pedagogika pro ZŠ 
 

VŠ, spec.ped. 
 

2. speciální  
Pedagog* 

DPP 1 – speciální pedagogika pro ZŠ VŠ, spec. ped. 

školní speciální 
pedagog** 

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

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 
 
 

b)  věková struktura  

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

výchovný poradce -  1 

školní metodik prevence 1 1 2 

školní psycholog - - - 

školní speciální pedagog - 1 1 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Název vzdělávací akce Počet účastníků 

Setkání výchovných poradců 1 

Agresivní a manipulativní rodiče 1 

 

Část VIII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy a a odborného rozvoje nepedagogických 

pracovníků 
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Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Vzdělávání školního managementu  

Finanční řízení škol 1 

Benchlearning jako metoda strategického řízení 1 

Konference pro zástupce ředitele 2 

Bakalářská konference2021 1 

Tematické plány a Plán akcí (Bakaláři) 1 

Práce třídního učitele na konci 1.pololetí (Bakaláři) 1 

Webové aplikace, novinky 22 (Bakaláři) 1 

Program Bakaláři - správa systému 1 

Organizujeme výuku, využíváme modul suplování a výkazy suplování 1 
Odesíláme jarní matriku 1 

ŠD a externí kroužky - přínosy a rizika 1 

Bakaláři - pracujeme se sestavami 1 

Agresivní a manipulativní rodiče 1 

Metodická poradna - podpora ředitelů škol v oblasti řízení 1 

Oblastní kolokvium Matematika a její aplikace 1 

Stravování ukrajinských dětí 1 

Přijímání a začleňování žáků - cizinců 1 

Vzájemně se učit historickou gramotnost 1 

Začlenění dětí z Ukrajiny do ZŠ 1 

Strategický plán rozvoje školy 1 

RVP, ŠVP 

Klub koordinátorů pro ZV 1 

Vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků 

Funkpark-jak pracovat s učebnicí 1 

Hry a aktivity k rozmluvení žáků 1 

Seminář k učebnicím Aj 1 

P.A.R.K konference 1 

AJ činnostně ve 4. roč. 1 

Metodika mezinárodních projektů-elearning1 1 
Výuka češtiny jako druhého jazyka pro nečtenáře - materiály a aktivity pro výuku 
dětí s odlišným mateřským jazykem 2 

Aktivity na konci školního roku 1 

Environmentální výchova v ZŠ (v rámci výuky AJ) 1 

Vzdělávání v oblasti ICT 

Rozvoj digi gramotnosti v českém jazyce a literatuře 1 

Hodnocení žáků 

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení 1 

Učíme formativně 1 

Jak na reflexi a sebereflexi žáků s využitím reflektivních karet 1 

Formativní hodnocení s klidem 3 
Hodnocení žáků - cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol v 
souvislosti s migrací 1 

Motivační objektivní hodnocení, evaluace 33 
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Vzdělávání zaměřené na práci se žáky se SVP, s nadanými žáky a budování 
pozitivního klimatu ve škole, prevence sociálně-patologických jevů 

Šikana, agrese a agresivita u dětí a mládeže 1 

Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice pro učitele 2. stupně ZŠ 1 

Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga 1 

Rizikové chování mládeže 1 

Webinář k podpoře začínajících učitelů - Péče o žáky s podpůrnými opatřeními 1 

Jak tvořit pravidla pro zlobivé žáky? 1 

Vzdělávání – prohlubování odborné kvalifikace 

Rozvoj profesních dovedností 1 

Úvod do Hejného metody v matematice na 2.st. 1 

Kolokvium krajského kabinetu ČJL 1 

Čtenářské dílny III 1 

Praktické ukázky do hodin dějepisu na 2. st. ZŠ 1 

Oblastní workshop ČJL 1 

Vzájemně se učit historickou gramotnost 2 

Hodina literatury versus čtenářská gramotnost 1 

Česká gramotnost v dějepisu…aneb historie jako bonus čtení 1 

Skupinová intervize ČJL (z receptáře češtinářských nápadů) 1 

Čtou? A mají co? O současné literatuře pro mládež… 1 

Výpomůcky v hodinách M a ČJ 1 

Česká moderna a buřiči  1 

Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 1 

AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. roč. 2 

Geometrie, úhel a trojúhelníky v 6. roč. 2 

Hudební výchova 1 

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice 2 

Co je pro žáky v 5.roč. v matematice nejpodstatnější 1 

Nahlížíme na učení z NADHLEDU 1 

Jak se lépe učit a osvojovat si nové dovednosti 33 

Letní škola Občankářů 1 

Další školení 

Uvádějící učitel 1 
Začínající učitel 1 

Jsem spokojená učitelka 1 

Obtížná jednání s rodiči 1 

Setkání v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu 4 

Jak na kariérové poradenství 1 

Jak učit a naučit 1 

Léčivé byliny a jedlé plevele 1 
Když zem dá hlínu - reliéf 1 

Zkušenosti s tandemovou výukou na 1. st. 1 

Specializační studium  

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků počet 

Mzdové a personální aktuality a změny 1 

Účetnictví PO – změny 1 
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Praktický průvodce účetní závěrkou 2021 1 

Změny v ošetřovném a zavedení izolačky 1 

Daň z příjmů ze ZČ 1 

Seminář k novinkám PAM 1 

Archivace a skartace ve školách 2 

Webinář pro školní jídelny 3 

Aktuality z účetnictví a daní 1 

Stravování ukrajinských dětí 2 

Dotace a transfery PO 1 

Důchodové pojištění, vedení ELDP 1 

Strava.cz – Jak na něj, Novinky stravné, Co dělat na konci a začátku školního roku 1 

Cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách 2022 1 

FKSP a další fondy školských a ostatních PO 1 
 

Část IX. 

Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

A/ Mimoškolní aktivity 
 

Školní družina a školní klub   
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
Počet oddělení ŠD – 4  
K pravidelné docházce bylo přihlášeno 118 účastníků. 
Z toho k pravidelné denní docházce 99 účastníků z prvního 
stupně. 
 
1. oddělení – Andrea Tlamková – 29 účastníků (z toho 17 dívek) – žáci 1.B, 4.B, 5.B 
Pondělí – provoz od 12,30 do 17,00, úterý - pátek - provoz od 11,35 do 17,00 
 
2. oddělení – Jana Křepelová – 30 účastníků (z toho 17 dívek) – žáci 2.A, 3.A, 5.B a 5.A 
Pondělí – středa provoz od 12,30 do 15,30,  čtvrtek – pátek - provoz od 11,45 do 15,30,  
Zbylí účastníci přecházeli do 1. oddělení. 
V tomto oddělení probíhal provoz ranní družiny a to od 6,00 do 7,35 hodin. 
 
3. oddělení – Zita Rozmánková – 30 úč. (z toho 16 dívek) – žáci 1.A, 4.A 
Pondělí – provoz 12,30 – 14,30, úterý - pátek - provoz 11,35 – 14,30.  
Zbylí žáci přecházeli ve 14,30 hodin do 2. oddělení. 
 
4. oddělení – Jana Jandová, Dana Musilová  – 29 účastníků (z toho 14 dívek) – žáci 2.B, 
3.B,4.B 
Pondělí - středa – provoz 12,30 – 14,30, čtvrtek - pátek – provoz 11,35 – 14,30.  
Zbylí účastníci přecházeli do 1. oddělení. 
 
Zájmové útvary ŠD:  
Angličtina pro prvňáčky – Petra Koudelková – 20 účastníků 
Florbal – Andrea Tlamková – 16 účastníků 



Výroční zpráva 2021/2022 
Pedagogická rada na svém zasedání dne 26. 9. 2022 projednala Výroční zprávu o činnosti školy 2021/22. 

Školská rada při ZŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace na svém zasedání dne 29. 9. 2022 schválila Výroční zprávu školy 2021/2022. 

 
 
 

 

27 

Keramika 1. skupina – Zita Rozmánková – 10 účastníků 
Keramika 2. skupina – Zita Rozmánková – 10 účastníků 
Taneční kroužek – Zita Rozmánková – 9 účastníků 
Taneční kroužek – Jana Jandová – 13 účastníků 
Šitíčko – Andrea Tlamková – 10 účastníků 
Step – Vladimíra Svobodová – 7 účastníků 
Všeumílek – Petra Fadrná – 19 účastníků 
 
Školní klub: 
K docházce bylo zapsáno 149 účastníků. 
7.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B – Jana Křepelová 
7.B – Zita Rozmánková 
 
Úvazky vychovatelek: 
Jana Křepelová – 1,0 (23 h) – 0,8 ŠD + 0,2 ŠK 
Andrea Tlamková – 0,718 (20,1 h) – vše v ŠD  
Zita Rozmánková – 0,818 (22,9 h) – 0,7857 ŠD + 0,0321 ŠK 
Jana Jandová – 0,506 (14,168 h) – vše v ŠD 
Dana Musilová – 0,52 (14,58 h) – vše v ŠD  
Petra Koudelková – 0,03 (0,75 h) – vše v ŠD 
Petra Fadrná – 0,036 (1 h) – vše v ŠD 
Vladimíra Svobodová – 0,036 (1 h) – vše v ŠD 
Úvazky asistentek: 
Petra Fadrná – 1. oddělení ŠD, úvazek 0,26 (9,36 h) 
Renata Benešová – 2. oddělení ŠK, úvazek 0,08 (2,88 h) 
 
Činnost v ŠD, ŠK: 
 
ZÁŘÍ – „POZNÁVÁME NAŠE OKOLÍ“ / „ROZJEZD“ 

• Zápis dětí do ŠD a zájmových útvarů - od 1.9. - ŠD 

• Vytváření pravidel v ŠD - od 1.9. - ŠD 

• Co je u nás ve škole nového? - 6.-10.9. – ŠD, ŠK 

• Vzpomínáme na prázdniny - 13.-17.9. – ŠD, ŠK 

• Jsme kamarádi - 20.9.-24.9. – ŠD 

• Tvorba kvízu pro ml. spolužáky - 20.-24.9. - ŠK 

• „Kouzelný úsměv“ - 27.9.-1.10. – ŠD 

• Rozesměj mě - 27.9.-1.10. – ŠK 
 
ŘÍJEN – „KOUZELNÝ LES“ / „PODZIM ZAČÍNÁ“ 

• Nej dýně – vyřezávané dýně – 1. 10.-1.11. – ŠD, ŠK 

• Lese, kdo v tobě přebývá? – 4.-8.10. – ŠD 

• Retrohry – 4.-8.10. - ŠK 

• Kvíz „Les a jeho obyvatelé“ – 11.-15.10. – ŠD 

• Výroba draků pro mladší spolužáky – 11.-15.10. - ŠK 

• Výtvarná soutěž „Víla Lesněnka“ – 18.-22.10. – ŠD 

• Výroba lampiónů – 18.-22.10. – ŠK 

• Čteme si o skřítcích a vílách - 25.-26.10. – ŠD 
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• Halloweenská výzdoba - 25.10.-5.11. – ŠD, ŠK 

• 27.10. – podzimní prázdniny – provoz ŠD 8,00-13,00 (10 účastníků) 

• 29.10. – podzimní prázdniny – provoz ŠD přerušen 

• Příprava na Vánoční jarmark – výroba na jarmark, nácvik vystoupení tanečních 
kroužků 

 
LISTOPAD – „PROMĚNY PŘÍRODY“ / „HALLOWEENSKÉ ŘÁDĚNÍ“ 

• Práce s přírodním materiálem – landart – 1.-5.11. – ŠD 

• Strašidelný rej – 8.-12.11. – ŠD 

• Praxe studenta VOŠ ped. Olomouc p. P.Haupta v ŠD, ŠK – 8.11. 

• Beseda o vězeňství s p. P. Hauptem – 7.A, 7.B – ŠK  

• Vyhodnocení halloweenské výzdoby tříd – 11.11. – ŠK 

• Pečení perníčků a jejich zdobení – vytvořeny čtyři skupiny 
 
PROSINEC – „VÁNOČNÍ ČAS“ / „VÁNOČNÍ ČAS“ 

• Tradice a zvyky v období adventu u nás i v cizině –ŠD, ŠK 

• Mikulášská besídka - ŠD  

• Vánoční nadílka pod stromečkem se zpíváním koled - ŠD 

• Vystoupení kroužků na vánočních akcích organizací – proběhlo formou natočení videa 
a umístěno na facebook školy - ŠD 

• Dopis Ježíškovi -ŠD 

• Výroba vánočních přání/ výroba ván. přání pro ty, co jsou sami (předáno na Paprsek) 
– ŠD/ŠK 

• Mikulášská nadílka – proběhla ve vestibulu pro celý první stupeň a třídu 6.B –ŠD, ŠK 

• Výroba adventních kalendářů – ŠK 
 

LEDEN -  „ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ“/   „ZIMNÍ RADOVÁNKY“  

• Rukavice, čepice zahřejí nás nejvíce - ŠD 

• Výtvarná soutěž „Paní Zima čaruje“ - ŠD 

• Soutěž „Nejlepší Člobrďák“ - ŠD 

• Kvíz „Příroda v zimě“ - ŠD 

• Jak bylo o Vánocích - ŠD 

• Tvorba kvízu pro mladší spolužáky „Příroda v zimě“ - ŠK 

• Sbírka krmení pro zvířátka a její odevzdání do lesa - ŠK 

• Jak bylo o Vánocích - ŠK 
 
ÚNOR – „POHÁDKOVÝ MĚSÍC“ - ŠD 

• Výtvarná soutěž „Pohádková postava“ – 31.1. – 4.2. 

• Turnaj v pexesu „Pexesový král“ – 7.2. – 11.2. 

• „Družinová pohádka“ – soutěž (provedení výtvarné, literární nebo dramatické) – 14.2. 
– 18.2. 

• „Večerníčkový kvíz“ – 21.2. – 25.2. 

• Masopustní karnevaly v odděleních ŠD – 22.2. – 2.3. 
„MĚSÍC PLNÝ HER“ - ŠK 

• AZ kvíz junior - 31.1. - 4.2. 

• Pexesový král – 7.2. – 11.2. 
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• Piškvorkový turnaj – 14.2. – 18.2. 

• Celoškolní akce – Valentýnská přání – 14.2. – 18.2. 

• Šachový turnaj – 21.2. – 25.2. 
 
BŘEZEN  - „CESTOMÁNIE“ - ŠD 

• Jak se žije u sousedů za hranicemi – 28.2. – 4.3. 

• Jarní prázdniny – provoz – 7.3. – 10.3. 

• Cizokrajná kuchyně – 14.3. – 18.3. 

• Vlastivědný kvíz – 21.3. – 25.3. 

• Proměny přírody v našem okolí – 28.3. – 1.4. 

• Noc s Andersenem – 1. ročníky 1.4. – 2.4. 

• Výroba dárečků k zápisu 
„POHÁDKUJEME“ - ŠK 

• Písničky z pohádek – kvíz – 28.2. – 4.3. 

• Vyhodnocení valentýnek – 28.2. – 4.3. 

• Kurz kresby tužkou – pro zájemce – 4.3. 

• Pohádkový festival – 14.3. – 18.3. 

• Připravujeme a hrajeme pohádku pro mladší spolužáky – 21.3. -1.4. 
 
DUBEN –„JARNÍ TRADICE“ - ŠD 

• Světové zvyky a tradice – 4.4. – 8.4. 

• Velikonoční říkadla – 11.4. – 13.4. 

• Ředitelské volno – konzultace – provoz – 13.4. 

• Velikonoční prázdniny – provoz - 14.4. 

• Jarní zpívánky – 25.4. – 29.4. 

• Návštěva předškoláků ze II.MŠ 
 „JARNÍ TRADICE“ - ŠK 

• Soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko – 4.4. – 8.4. 

• Světové zvyky a tradice – 4.4. – 8.4. 

• Velikonoční výzdoba školy 

• Soutěž o největší velikonoční vajíčko 

• Soutěž tříd o čarodějnický pohár  

• Malování putovních kamínků 
 
 

KVĚTEN – „NAŠE RODINA“ - ŠD 

• Den matek – výroba dárečků – 2.5. – 6.5. 

• Představení povolání rodičů – hra na řemesla – 9.5. – 13.5. 

• Návštěva předškoláků z I.MŠ – 11.5. 

• Rodinný výlet – vyjádření zážitků pomocí kresby – 16.5. – 20.5. 

• Co s tím? – třídění odpadů, recyklace 23.5. – 27.5. 
„PŘIPRAVUJEME SE NA ŽIVOT“ - ŠK 

• Den matek – výroba dárečků a přáníček – 2.5. – 6.5. 

• Vyhodnocení čarodějnického poháru a čarodějnického kvízu - 2.5. – 6.5. 

• Hrajeme míčovky – 9.5. – 13.5. 

• Venkovní retrohry – 16.5. – 20.5. 
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• Co s tím? – třídění odpadů, recyklace – 23.5. – 27.5. 

• Příprava deváťáků na rozloučení se školou – plánování pohádkového lesa 
 

ČERVEN – „SPORTUJEME RÁDI“ - ŠD 

• Léčivé byliny – poznávání a sběr léčivých bylin - 30.5. – 3.6. 

• Netradiční sportovní disciplíny – 6.6. – 10.6. 

• Výroba dárečků ke Dni otců – 13.6. – 17.6. 

• Moje léto – koláž – 20.6. – 24.6. 

• Zajištění provozu v době ředitelského volna 6:00 – 17:00 – 28.6. – 30.6. 
„SPORTUJEME RÁDI“ - ŠK 

• Léčivé byliny – poznávání a sběr léčivých bylin - 30.5. – 3.6. 

• Netradiční sportovní disciplíny – 6.6. – 10.6. 

• Výroba dárečků ke Dni otců – 13.6. – 17.6. 

• Rozloučení deváťáků se školou – Pohádkový les – 23.6. 
 
ČERVENEC – 1.7. – prázdninový provoz ŠD - 7:30 – 14:00 – pěší výlet na Hradisko + 
výstava Retrohrátky 
 
Praxe ve školní družině: 
14.2. – 18.2., 28.3. - 1.4. – Tereza Parolková 
23.5. – 10.6. – Miroslava Bubeníková (2.ŠD), Adéla Bočková (3.ŠD) 
 
DVPP: 
16.3. – Školní družina a externí kroužky – přínosy a rizika (Seminaria) – J.Křepelová 
31.5. – Léčivé byliny a jedlé plevele (NPI Brno) – Z.Rozmánková 
 
18.10. – 20.10. – kontrolní činnost ČŠI v ŠD a v ŠK – kontrola dokumentace + hospitace 
v ŠK 7.A, 8.A (J.Křepelová), 3. oddělení ŠD (Z.Rozmánková) a ZÚ Step (V.Svobodová). 
 
V dubnu bylo do školní družiny zařazeno 10 žáků z Ukrajiny. 
 
Celý školní rok pracovaly vychovatelky ŠD, ŠK podle ŠVP ŠD/ŠK Základní školy Velké 
Opatovice, příspěvkové organizace, č.j. ZŠVO 432/2021 a  č.j. ZŠVO 433/2021, platnost 
ŠVP ŠD/ŠK od 1.9.2021. Všechny kompetence Školního vzdělávacího programu se dařilo 
naplňovat. Budou provedeny drobné úpravy ŠVP ŠD/ŠK a to v oblasti zájmových útvarů. 
 
Ve školní družině nemusela být řešena žádná závažná porušení vnitřního řádu školní 
družiny.  
Ve školním klubu byla v průběhu roku připomenuta pravidla užívání mobilního telefonu.  
Na základě řešení bezpečného prostředí ve škole byl ve školním klubu proveden průzkum, 
zda by žáci druhého stupně měli zájem o provoz školního klubu v odpoledních hodinách. 
Zájem projevili zejména žáci budoucího šestého, sedmého a osmého ročníku.  
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B/ Účast školy v soutěžích, olympiádách a na jiných akcích 
 
 

Kulturní akce, besedy, exkurze a jiné 

 
➢ První zvonění 
➢ Evropský den jazyků 
➢ Adaptační den pro žáky 6. ročníku 
➢ Adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku 
➢ Beseda se spisovatelkou -- kniha Alenka a Krakonoš 
➢ Vystoupení -- Dravci 
➢ Projektový den na SŠ v Letovicích 
➢ Beseda se spisovatelkou o knize Plamínek 
➢ Beseda se spisovatelem A. Vašíčkem 
➢ Pobytový program v environmentálním centru Lipka – Probádejme svět, 5.ročník 
➢ Pobytový program v environmentálním centru Lipka – Tajemství staré hájenky, 6.ročník 
➢ Program Stolístek – Živočichové a rostliny Moravy 
➢ Autorské čtení se spisovatelkou 
➢ Atletika do škol – tréning s profesionálním trenérem 
➢ Návštěva Revolution Train – Protidrogového vlaku 
➢ Podpoř správného broučka - spolupráce s firmou LESCUS 
➢ Projekt Předškoláček 
➢ Mikulášská nadílka 
➢ Školní vánoční jarmark 
➢ Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníků 
➢ Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 8. ročníků 
➢ Divadelní představení O křišťálovém srdci 
➢ Projekt PolyGram ve spolupráci se SŠ A. Citroëna, Boskovice 
➢ Velikonoční dílny 
➢ Projektové dny ve spolupráci s GymJev – 8. ročník, 9. ročník  
➢ Dopoledne s Andersenem 
➢ Noc s Andersenem 
➢ Projektový den - Den Země, 6.B. 
➢ Návštěvy dětského dopravního hřiště - 4. ročník 
➢ Projektový den pro žáky 6. ročníku 
➢ Projektový den Farm animals – 2. ročník 
➢ Beseda s panem A. Dudkem 
➢ Zasedání školního parlamentu 
➢ Pasování na čtenáře 1. a 2. ročník 
➢ Projektový den se ZŠ Jaroměřice 
➢ Přijetí nejlepších žáků starostkou města 
➢ Přijetí nejlepších žáků 9. ročníků sborem pro občanské záležitosti 
➢ Projektový den pro 1. a 2. MŠ 
➢ Projektový den se ZŠ Cetkovice 
➢ Prezentace nejlepších závěrečných prací žáků 9. ročníků zákonným zástupcům 
➢ Vystoupení Dramatického oddělení ZUŠ -- Divadlo Fórum pro žáky 8.-9. ročníků 
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➢ Vystoupení Dramatického oddělení ZUŠ pro žáky 1. stupně, 6.-7- ročníků 
➢ Geodetická přednáška – pan Pospíšil 
➢ Vystoupení ZUŠ Jevíčko - taneční obor 
➢ Projekt – Příběhy našich sousedů 
➢ Prezentace nejlepších závěrečných prací žáků 9. ročníků žákům 8. ročníků 
➢ Bubenický koncert ZUŠ  
➢ Vodácký kurz na řece Berounce 
➢ Online beseda – preventivní program s J. Wagnerem 
➢ Večerní aktivity 2.A. s přespáváním ve škole 
➢ Program Zdravá 5 
➢ Exkurze do Vida centra pro úspěšné řešitele okresního kola MO 
➢ Návštěva mentora z MAS v 5.B 
➢ Cvičná evakuace 
➢ Dětský den pro žáky školy 
➢ Beseda pro žáky 8.B k péči o vlasy a k učebnímu oboru kadeřnice 
➢ Sportovní program - 6.B 
➢ Školní časopis Pod lupou, který byl v pravidelných intervalech vydáván žáky 8. ročníku 

v rámci volitelného předmětu žurnalistika 
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Soutěže 

 
Naukové soutěže, výtvarné soutěže  

➢ Jáma lvová – matematická soutěž 
➢ Školní a okresní kolo zeměpisné olympiády 

➢ Školní kolo biologické olympiády 
➢ Přírodovědný klokan 
➢ Bobřík informatiky 
➢ Školní, okresní kolo matematické olympiády 

➢ Pythagoriáda -- školní a okresní kolo 
➢ Matematický klokan 
➢ Zdravá 5 
➢ Tajemné místo v okolí mého bydliště, výtvarná soutěž 

 
Sportovní soutěže  

➢ Oblastní kolo florbalového přeboru 
➢ Lezecké závody 
➢ Atletické závody v Jevíčku 
➢ Atletické závody pro 1. stupeň – O pohár krále Jiřího 
➢ Přespolní běh 

 

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

Naukové  a výtvarné soutěže: 
Robin Řehoř (5.B): 1. místo v okresním kole matematické olympiády 
Dáša Kroupová (2.A): 2. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček 
Dalibor Tománek (7.B): 2. místo v okresním kole matematické olympiády 
Kateřina Ochranová (9.A): 3. místo oblastní výtvarné soutěže Tajemné místo v okolí mého 

bydliště   
Tereza Tlamková (8.A): 4. místo v okresním kole Pythagoriády 
Kryštof Klíč (5.B): 4. místo v okresním kole matematické olympiády 
Michaela Nahodilová (8.A): 4. místo v okresním kole matematické olympiády 
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Gabriela Kovářová (2.A): 5. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan, kategorie      
                                         Cvrček 
Sára Petrželková (8.A): 5. místo v okresním kole matematické olympiády 

Petr Exner (6.A): 6. místo v okresním kole zeměpisné olympiády 

Eliška Přichystalová (8.B): 6. místo v okresním kole Pythagoriády 

Matěj Španiel (7.B): 8. místo v okresním kole matematické olympiády 

 
Sportovní soutěže: 
Beáta Komárková (9.B):  

Barbora Kaderková (9.B): 

Alena Knödlová (9.B): 

Tereza Kvasnicová (9.B): 

Nela Kroupová (8.A): 

Tereza Sedláčková (8.A):  

Vendula Petrová (8.A): 

Nela Hunčová (8.B): 

Sára Petrželková (8.A): 

Tereza Tlamková (8.A): 

3. místo okresního přeboru ve florbalu, 
kategorie starší žákyně, postup do krajského 
kola 

Adam Petr (7.B): 8.místo v oblastní soutěži Přespolní běh 

Sára Šumberová(5.B): 2. místo ve skoku dalekém – soutěž O pohár krále Jiřího 

Bára Havlišová (5.B): 4. místo v běhu na 600 m – soutěž O pohár krále Jiřího 

Antonín Koutný (5.B): 9. místo v běhu na 600 m – soutěž O pohár krále Jiřího 

Jonáš Béza (4.B): 9. místo ve skoku dalekém – soutěž O pohár krále Jiřího  

 
Nejlepší práce v rámci absolventské práce žáků 9.roč. 
 
Aneta Klárová (9.A): téma Holokaust  

Daniel Šustek (9.A): téma Čeští chemici 

Kateřina Ochranová (9.A): téma Procenta, tabulky grafy -  průzkum veřejného mínění  

Táňa Maršálková (9.A): téma Léčiva a drogy 

Sára Hartlová (9.A): téma Kraje ČR – jižní Morava 

Karolína Dobešová (9.A): téma History of London 

Lukáš Ivkovič (9.B):  téma  Ochrana přírody 

Beáta Komárková (9.B): téma  Interesting places in Czech Republic 

Ondřej Dokoupil (9.B): téma Fata Morgana, polární záře a optické klamy 

Alena Knödlová (9.B): téma Osobnosti světové literatury 

Tereza Kvasnicová (9.B): téma Známé osbnosti Ruska 

Barbora Mrvová (9.B): téma V každém kraji najdeme něco zajímavého  
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Školní výlety  
 

1.A, 1.B Okolí Velkých Opatovic 

2.A, 2.B 
3.A 

ZOO Brno 
Boskovice 

3.B 
4.A 

Boskovice 
Brno 

4.B, 5.A Brno 
5.B Ostravice 
6.A, 6.B Permonium 
7.A, 7.B Permonium 
8.A, 8. B Moravský kras 
9.A 
9.B 

Baldovec 
Jedovnice 
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C/ Spolupráce školy s dalšími subjekty 
 
Spolupráce s Úřadem práce Blansko 
V září proběhla beseda s pracovnicí úřadu práce Blansko určená pro žáky 8. a 9. ročníků 
(studijní předpoklady) a během měsíce listopadu nám Informační a poradenské středisko pro 
volbu povolání zaslalo „Atlasy školství 2022/2023 pro Jihomoravský kraj“ určené pro žáky 9. 
ročníku. 

 

 
Spolupráce se SŠ a SOU našeho regionu 
V září se zúčastnili  žáci 9. tříd 1. ročníku Veletrhu vzdělávání   v Boskovicích, který byl 
spojen s DOD. Proběhly besedy se zástupci středních škol našeho regionu na základní 
škole. 
 
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, začleňování žáků s OMJ 

- vyšetření žáků v PPP – doporučení, zařazení žáků do předmětu speciálně 
pedagogické péče, projednání s rodiči 

- návštěvy z PPP v hodinách žáků 
 
Spolupráce se SPC Brno 

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

- návštěva ve škole a posouzení nastavení adekvátního doporučení 
 
Spolupráce s SVP Alfa Svitavy 

- zkontaktování zákonného zástupce 
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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 
 

 
 
Spolupráce s mateřskými školami 
- předání vánočních přání do obou školek 
- návštěva předškoláků v družině a návštěva hodiny matematiky v ZŠ 
- společná účast na divadelním představení O křišťálovém srdci 
- návštěva kulturního představení ze Slavnosti slabikáře v ZŠ 
- projektový den 
 
Spolupráce školy s městskou knihovnou 
I v letošním školním roce pokračovala pravidelná spolupráce s Městskou knihovnou ve 
Velkých Opatovicích. 
- beseda se spisovatelkou Šáchovou -- O Alence a Krakonošovi pro žáky 2. ročníku 
- beseda pro žáky 2. a 3. ročníku se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a 

hercem Miroslavem Reilem 
- beseda pro žáky 1.- 5. ročníku s ilustrátorem Adolfem Dudkem 
- pasování žáků 2. ročníku na čtenáře 
- pasování prvňáčků na čtenáře 
 

 
 

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

 
První zvonění 
Slavnostní zahájení školního roku začalo pro prvňáčky 1. září 2021 slavností Prvního 
zvonění. Na slavnosti byli prvňáčci představeni paní ředitelce a všem přítomným. Od třídní 
paní učitelky dostali na památku pamětní list a stužku s označením Prvňáček 2021. Děti 
pozdravila a přivítala ve škole také paní starostka.  
 

Projekt Předškoláček  
Letos již tradičně naše základní škola připravila pro předškolní děti projekt Předškoláček. 
Ve škole je čekalo 5 setkání zaměřených na různé aktivity: tělovýchovné, matematické, 
badatelské, hrátky s českým jazykem a tvořivá dílna. V pozvánce na setkání děti získaly dílek 
puzzle, ze kterého si na závěr složily obrázek. 
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Ovoce do škol, Mléko do škol 
Ve školním roce 2021-2022 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol a projektu Mléko  
do škol. Do projektu byli zapojeni žáci z 1. – 5. ročníku. V průběhu školního roku žáci 
dostávali bezplatně ovoce, zeleninu či ovocné nebo zeleninové šťávy a mléko. Projekt 
podporuje vytváření zdravých stravovacích návyků ve výživě dětí a vede ke zvýšené 
spotřebě ovoce, zeleniny a mléka. 
 

Velikonoční dílna pro děti a rodiče 
Vyučující 1. stupně připravili pro rodiče a jejich děti velikonoční dílnu, kde si společně 
vyráběli velikonoční dekorace a ozdoby. Akci podpořilo hodně rodičů s dětmi. 
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Adaptační dopoledne žáků 1. ročníků 
3. září 2021 si žáci prvních tříd užili adaptační dopoledne se svými třídními učitelkami. Bylo 
krásné počasí, tak veškeré činnosti proběhly v zámeckém parku. Hrálo se plno 
seznamovacích her, ve kterých se naučili znát jménem své spolužáky, ale také třeba,  
co který má z nich rád, co ho baví a v čem je dobrý. Dále hráli různé poznávací a pohybové 
hry s míčem, procvičovali barvy a také čísla. Všechny aktivity spojovala vzájemná 
spolupráce. 
 
Noc s Andersenem 
V rámci akce setkávání s Andersenem proběhlo dopoledne s Andersenem pro žáky  
1. stupně. Děti čekaly hry a kvízy, tvorba lapbooku-inspirované letošními symboly H. Ch. 
Andersena. 
Žáci 4. a 5. ročníku přespali ve škole, kde je čekaly úkoly, hry a pracovní listy. 
 

Čarodějnický den 
V pátek 29. dubna se uskutečnil čarodějnický den. Úkoly na stanovištích připravili žáci 
pátého ročníku. Děti z I. stupně si tak mohly vyzkoušet svoji šikovnost, hbitost, postřeh. 
Atmosféru dokreslily i pestré čarodějnické kostýmy. Podle ohlasu u dětí se tato akce vydařila. 
 
Sbírky: 
Ve školním roce 2021/22 proběhly 2 sbírky: Život dětem, Fond Sidus.  
 

Pasování na čtenáře pro žáky 2. ročníku 
V rámci spolupráce, v městské knihovně, proběhlo pasování na čtenáře pro žáky 2. ročníku, 
které z důvodu covidu neproběhlo v loňském školním roce. Žáci vypracovávali pracovní listy 
– čtenářská gramotnost. Paní knihovnice je pasovala na čtenáře. Každý obdržel pěknou 
knížku a placku Jsem čtenář. 
 

Slavnost slabikáře a pasování žáků 1. tříd na čtenáře 
Slavnost pasování na čtenáře proběhla v místním kině ve středu 18.května. Uváděl ji český 
ilustrátor dětských knih Adolf Dudek, který ukázal svůj zábavný program, do kterého zapojil   
i přítomné rodiče. Žáci předvedli formou básniček, která písmenka se naučili a svoje 
vystoupení zakončili veselými písničkami. Poté byli pasováni obří tužkou “ pasovačkou”   
na čtenáře a čtenářky. Od místních knihovnic obdrželi drobné dárečky a kartičku   
do knihovny. 
 

Florbal Cup 
V letošním školním roce proběhl Florbal Cup pro žáky 2. – 9. ročníku. 
Vítězný tým se utkal s výběrem učitelů.  
 
Zápis do 1. ročníku 
Po dvou ročnících elektronických zápisů se ve školním roce 2021/22 konal 12.4. 2022 opět 
prezenční zápis do 1. tříd. Předcházelo mu několik setkání v prostorách školy v rámci 
Předškoláčku, kterého se zhostila skupinka pedagogů 1. stupně. Žáci si vyzkoušeli řadu 
aktivit, seznámili se s prostory školy, vyzkoušeli si školu „nanečisto“. 
Zápisem děti provázel králíček Bing a jeho kamarádi. Králíček Bing jim připravil papírovou 
aktovku s úkoly zaměřenými na zrakové vnímání, početní představy, logické myšlení, 
sluchové vnímání, slovní vyjadřování a logopedii. Děti si zazpívaly písničku, zahrály si   
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na hudební nástroje. Na památku zápisu do 1. třídy dostaly papírovou aktovku, upomínkový 
list, papírový dáreček a svoji první knížku. 
Součástí zápisu byla i on-line úniková hra pro budoucí prvňáčky zveřejňovaná na FB školy. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Webové stránky školy –  www.zsvelkeopatovice.cz a facebook školy. 
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 a jídelníček.  
 
Žákovský parlament 
Ve školním roce 2021/22 obnovil svou činnost žákovský parlament, kterého se účastnili 
zástupci tříd 4. -- 9. ročníku. Na společných jednáních se řešily otázky bezpečného klimatu 
školy, pravidla tříd, stravování ve škole, organizace Dětského dne, ale také individuální 
náměty a podněty žáků. 
 
Post Bellum Příběhy našich sousedů 
Mgr. Jitka Budigová se společně s žáky z 8. A zapojila do projektu Post Bellum Příběhy 
našich sousedů, kdy žáci nahrávali příběh občana Velkých Opatovic a výsledky své práce 
prezentovali na setkání v Brně. Jednalo se o vzpomínky na události roku 1989 očima horníka 
v tehdejších MŠLZ. V podobných projektech budeme pokračovat. Žáci se tak setkávají 
s pamětníky, učí se zpracovávat informace a účelně využívat digitální techniku. 
 

http://www.zsvelkeopatovice.cz/
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E/ Zapojení školy do celorepublikových projektů  
 

Projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci III (1. 9. 2021 – 30. 6. 2023) 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021366 
 

Projekt je zaměřen na: 

• na personální podporu speciálním pedagogem, osobnostně sociální a profesní rozvoj - 
tandemovou výuku a zahraniční stáže, podporu extrakurikulárních aktivit 
realizovaných formou projektových dnů ve škole i mimo školu, doučování. 

 

     
 
 
 
 
 
Zapojení školy do dalších projektů   
 

 
 
 
Pomáháme školám k úspěchu - https://www.kellnerfoundation.cz/ 
Tento projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářství a pisatelství každého žáka s vědomím, že 
klíčovou roli hrají pedagogové. Projekt podporuje společné profesní učení pedagogů jak 
v jedné škole, tak i mezi školami – v deseti lokálních skupinách škol i napříč všemi 
zapojenými školami po celém Česku. 

https://www.kellnerfoundation.cz/
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Projekt poskytuje materiály pro učitele:  
https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/materialy-pro-ucitele 
Projekt nás podporuje odborně, finančně i organizačně, jsme jednou ze 112 zapojených škol. 
Naší projektovou školou je ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, která má 11 připojených škol, pro 
které třikrát ročně organizuje dvoudenní setkání a Otevřené školy.  
 
Ovoce do škol 
Ve školním roce 2021 – 2022 se škola zapojila do projektu Ovoce do škol. Do projektu byli 
zapojeni žáci z 1. – 9. ročníku. V průběhu školního roku  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. 
 
Obědy pro děti 
Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a úřadem práce bylo v minulém školním roce 
poskytováno stravování ve školní jídelně zdarma 2 žákům. 
 
Pro 10 žáků z Ukrajiny jsme zařídili stravování zdarma – obědy v součinnosti se společností 
Woman for Woman, svačiny ve školní jídelně jim byly hrazeny z finančních prostředků sbírky, 
které se zúčastnili žáci školy. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/materialy-pro-ucitele
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Část X. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

ČŠI školu ve školním roce 2021/22 navštívila ve dnech 18 -- 20. října 2021 s účelem kontroly 
dodržování právních předpisů a veřejnoprávní kontrole podle § 174 odst. 2 písm. D) zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  Závěr inspekční zprávy zahrnuje vývoj školy, 
silné stránky, slabé stránky a/nebo příležitosti k zlepšení, doporučení pro zlepšení činnosti 
školy. Inspekční zpráva je zveřejněná na portálu ČŠI.  
V letošním školním roce byli žáci 5. ročníků zapojení do elektronického testování 
(matematika, český jazyk, dovednosti pro život). 

 

Část XI. 

Základní údaje o hospodaření školy 

 

Ve školním roce 2021/2022 škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými  
ze státního rozpočtu, prostředky z EU, prostředky z projektu Pomáháme školám k úspěchu   
a s příspěvky na provoz od zřizovatele. Tabulka o hospodaření uložena jako příloha po 
skončení účetního období. 
 
 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Erasmus+, eTwinning-u 
  

                                   
  

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 

http://zsvelkeopatovice.cz/wp-content/uploads/2019/07/ogo.jpg
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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 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 vycestovalo 9 učitelů školy na individuální kurzy a stáže 
v různých evropských zemích za účelem rozvoje jazykových a profesních kompetencí 
s důrazem na metodu CLIL. 
 

Ve školním roce se uskutečnilo 5 výjezdů  
Mgr. Jana Šmídová – metodický kurz, 1x1 týden, Barcelona, Španělsko 
Mgr. Jana Šmídová – metodický kurz, 1x1 týden, Tenerife, Španělsko 
Mgr. Karin Petrželková – metodický kurz, 1x1 týden, Tenerife, Španělsko 
Mgr. Veronika Beranová – stáž, 1 týden, Helsinky, Finsko 
Mgr. Karin Petrželková – stáž 1 týden, Helsinky, Finsko 
 
Mgr. Petra Koudelková se v květnu zúčastnila studijního pobytu v Norsku v rámci eTwinningu 
zaměřeného na environmentální gramotnost.  
 
 

Část XIII. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 

 
Projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci III (v rámci výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, OP VVV): 
Celkové způsobilé výdaje 771 377,00 - Kč (z ESF 655 670,43 Kč 85%, z rozpočtu ČR 
115 706,57 Kč, 15%), registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021366 

V rámci Erasmus + jsme realizovali  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. 2022 
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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, 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 letos probíhala formou informačních třídních 
schůzek, konzultačních dnů.  Vedení školy tradičně organizuje také besedy s rodiči 
budoucích prvňáčků v rámci projektu Předškoláček, Třídní schůzky se konaly v říjnu,   
konzultační dny se konaly v listopadu a v dubnu.  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    
 

V tomto školním roce škola zahájila vzdělávání podle revidovaného ŠVP, ve kterém je 
posílena výuka informatiky, anglického jazyka, tělesné výchovy (plavání) a volitelných 
předmětů. Nabídku volitelných předmětů jsme rozšířili tak, aby se mohl každý žák rozvíjet dle 
svých zájmů a talentu.  Vedení školy se snaží v maximální míře využívat PH školy tak, aby 
zajistila výuku stěžejních předmětů v početnějších třídách v menších skupinách a dále 
umožnila párové vyučování. Pedagogové věnovali velkou pozornost formativnímu 
hodnocení. Své zkušenosti a poznatky sdíleli na „učitelských kavárnách“.   

Školní rok 2021/22 byl opět významně poznamenán vládními opatřeními, která byla vydaná 
v souvislosti se šířením Covid 19. V průběhu části školního roku jsme museli testovat 
zaměstnance a žáky školy, testy vyhodnocovat. Z důvodu šíření Covid 19 se škola potýkala 
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s velkou absencí jak u žáků, tak i u zaměstnanců. Jakékoliv akce se velmi obtížně plánovaly 
z důvodu možné nemoci nebo karantény. V tomto školním roce jsme museli několikrát rychle 
reagovat na změny v pedagogickém sboru, kde se měnili zastupující pedagogové za 
dlouhodobě nemocnou kolegyni a kolegyni na rodičovské dovolené. S těmito změnami 
souvisely i časté změny rozvrhů hodin, co nepřispívalo k pozitivnímu klimatu školy. 

V dubnu 2022 do školy nastoupilo 10 žáků s OMJ – dětí uprchlíků z Ukrajiny. Škola se 
musela vypořádat s výzvou, jak tyto žáky začlenit a organizovat výuku. Žákům jsme 
poskytovali individuální hodiny českého jazyka využitím Národního plánu doučování.  

V tomto školním roce jsme zahájili realizaci dalšího projektu OP VVV Cesta ke vzdělanosti  
a spolupráci III (zahájen 1. 9. 2021). Pokračovali jsme v realizaci projektu Erasmus +, který 
byl v tomto školním roce ukončen, dále jsme pracovali v projektu Pomáháme školám 
k úspěchu.  

Izolace žáků v období vládou určené karantény se velmi negativně podepsala na pracovních 
návycích a chování žáků. V tomto školním roce jsme museli řešit více závažných kázeňských 
přestupků i u mladších žáků a záškoláctví. Dva žáci po zahájení absence se už do školy 
nevrátili, další měli několikadenní neomluvené absence. Tato skutečnost je důvod výrazného 
navýšení neomluvených hodin naší školy – 1589 hodin.  

Pro všestranný rozvoj našich žáků jim škola nabídla širokou paletu volnočasových aktivit 
prostřednictvím kroužků ŠD, ŠK a SRPŠ. I v ztížených podmínkách spojených se šířením 
Covid 19 jsme se snažili naplnit náš cíl, aby žáci získávali kvalitní základy všeobecného 
vzdělání, na kterých budou moci stavět svůj další profesní i osobní rozvoj, byli motivováni 
k celoživotnímu vzdělávání a smysluplně trávili volný čas. 

 

Výroční zprávu za školní rok 2021/22 zpracovala Mgr. Karin Petrželková ve spolupráci se 
zaměstnanci školy. Í 
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Část XVI.     

Příloha 
 
Výroční zpráva za rok 2022 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. 2022 
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 tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999. v platném znění. 
 
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace  0 
 
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace             0 
 
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:    
                                                                                                                             0 
 
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:                                      0 
 
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici 
v archivu školy. 
 
 
 
        
   Ve Velkých Opatovicích 3. 1. 2023                                                                                                    
    
                                                                                    
 
 
                                                                                               Mgr. Karin Petrželková     
                                                                                                     ředitelka ZŠ                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msmt.cz/
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Mgr. Karin Petrželková 
ředitelka školy 
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