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s účinností k 1. 7. 2012.  



 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele  Obec Olšany u Prostějova  

adresa zřizovatele  798 14 Olšany u Prostějova č. 50  

kontakt  

tel.: 582 380 160  
fax: 582 380 160  
e-mail: obec@olsanyupv.cz  
www:olsanyupv.cz  

 

1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy  Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova  

adresa školy  798 14 Olšany u Prostějova č. 3  

právní forma  příspěvková organizace  

IČO  70881707  

IZO  600120511  

Identifikátory: 

základní školy  102591491  

školní družiny  118900315  

mateřské školy Olšany u Prostějova 20  107610272  

mateřské školy Olšany u Prostějova 21  181036215  

školní jídelny 103219561  

školní jídelny - výdejny 172100801  

vedení školy  
ředitelka: Mgr. Eva Pluskalová  
zástupce ředitelky: Mgr. Vladimír Vlk  

kontakty  

tel.: 582 380 159 – sborovna, kancelář účetní  
tel.: 582 380 347 – ředitelka, zástupce ředitelky  
e-mail: reditelka@zsolsany.cz,  
web: zsolsany.cz  



1.3 součásti školy  kapacita  

Mateřská škola  103 děti  

Základní škola  270 žáků  

Školní družina  90 žáků  

Školní jídelna  380 strávníků  

 

součást školy  počet tříd/oddělení  počet dětí/ žáků  průměrný počet 
dětí/žáků na třídu  

Mateřská škola  4  102 25,50 

1. stupeň ZŠ  5 111  22,20 

2. stupeň ZŠ  4  53  13,25 

Školní družina  3  74 24,67  

Školní jídelna a 
výdejna MŠ  

x  93 + 35 Bystročice  x  

Školní jídelna - 
výdejna ZŠ  

x  138 + 33 Bystročice  x  

Komentář:  
Ke 30. 9. 2016 vykazovala základní škola 164 žáky, vzdělávání probíhalo v devíti třídách. 
Zřizovatel přispíval škole na platy pedagogů z rozpočtu obce. 
Mateřskou školu navštěvovalo 102 dětí, kapacita byla naplněna na 99%.  
Ve školní družině bylo evidováno 74 žáků - zde byla kapacita pro tři oddělení naplněna z 82%.  

 

1.4 materiálně-technické podmínky školy  

Kmenové učebny  

Ve školním roce 2016/2017 škola disponovala devíti kmenovými učebnami, z nichž pouze 6 
umožňuje svými rozměry výuku více než 25 žáků, ostatní jsou prostorově nevyhovující ve 
vztahu k vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (ve dvou kmenových učebnách mohou 
být vzděláváni nejvýše 23 žáci, v jedné učebně pak maximálně 25 žáků). Tento nedostatek jsme 
řešili společně se starostou obce projektem na rozšiřování kapacit, který byl podán již v roce 
2014, ministerstvo však naši žádost stále vracelo k přepracování. Definitivního schválení jsme 
se dočkali až v září 2016. Od září 2017 můžeme tedy počítat se dvěma učebnami v 
rekonstruované budově v areálu fary. Rekonstrukce učebny informatiky a učebny 
přírodovědných předmětů proběhly během školního roku a mohly být tedy využívány. 

Odborné učebny, knihovna  

Nová počítačová učebna je vybavena 28 žákovskými počítači a jedním učitelským, všechny s 
možností tisku na sdílené tiskárně a přístupem na internet. Software je průběžně aktualizován 
a doplňován. Počítače pracují s operačním systémem MS Windows 10.  
Kromě počítačové učebny jsou dalšími odbornými učebnami přírodovědná učebna, cvičná 



kuchyňka, školní dílny a tělocvična. Část školních dílen slouží pro potřeby zájmového útvaru 
Keramika.  
Cvičnou kuchyňku využíváme kromě výuky vaření i v jiných předmětech v rámci tematických 
projektů (vánoční a velikonoční pečení, zdravá výživa, pečení cookies apod.).  
Tělocvičnu využívají kromě žáků ZŠ i děti z MŠ a školní družina, ve večerních hodinách je 
pronajímána. Tělocvična je v zachovalém stavu, v nejbližších letech však bude nutné 
zrenovovat podlahu a dřevěné obložení. Doufáme proto ve schválení projektu, jehož součástí 
by měla být rekonstrukce tělocvičny.  
Žákovskou knihovnu máme jako součást knihovny obecní, byla vybudována z prostředků obce 
naproti školy rekonstrukcí jedné z farních budov. Knihovna je vyučujícími využívána ke 
čtenářským dílnám a projektové výuce. Ve škole je možné využívat knihovničku, kde jsou tituly 
k doplnění školní četby.  
Odborná literatura pro pedagogy a zájemce z řad zákonných zástupců našich žáků je k dispozici 
v učitelské knihovně.  

Školní hřiště, prostory pro relaxaci a sport  

Školní hřiště je v době vyučování využíváno školou pro výuku tělesné výchovy a sportovních 
her, mateřskou školou k organizovaným i spontánním činnostem a školní družinou k relaxaci, v 
odpoledních hodinách je přístupné veřejnosti, dle domluvy je k dispozici oddílu malých 
fotbalistů TJ Sokol Olšany u Prostějova. Školní družina dále využívá ke svým aktivitám park 
v obci či hřiště u sokolovny. V případě nepříznivého počasí nebo při plánovaných tvořivých 
činnostech se žáci soustředí ve dvou hernách na staré škole, v jedné kmenové třídě, v dílnách 
nebo v tělocvičně. V průběhu roku byla školní družina vybavena novým nábytkem. 

Dílny, pozemky, cvičná kuchyňka  

V přízemí staré budovy školy se nachází školní dílny. Jejich vybavení je na dobré úrovni. V rámci 
projektu na vybudování odborných učeben bychom měli v příštím roce měli získat novou 
polytechnickou učebnu s moderními obráběcími stroji a polytechnickými stavebnicemi. 
Stále nás trápí absence školního pozemku a společně se starostou obce hledáme vhodné 
prostory ideálně v blízkosti školy. Zde by žáci mohli realizovat výuku pracovních činností 
(pěstitelské práce). 

Vybavení cvičné kuchyňky je již delší dobu zastaralé – dva elektrické sporáky jsou při 
současných počtech žáků nedostačující. Prostory nám neumožňují rozšíření stávajícím učebny. 
Tento problém budeme řešit organizačně, a to rozdělením žáků na dvě skupiny. Ostatní 
vybavení školní kuchyňky postupně doplňujeme a zakupujeme potřebný materiál.  

Nábytek  

Ve všech učebnách je již nový nábytek, v každé najdeme vždy určité procento výškově 
stavitelných lavic a židlí. Byly doplněny skříňky a úložné prostory na pomůcky a potřeby pro 
žáky i učitele. Nový žákovský nábytek byl pořízen do školní družiny. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků bylo nutné dokoupit šatní skříňky, které jsou umístěny v 
koridoru vedoucím k jídelně, a ve školním roce 2016/2017 sloužil třídě, která je k tomuto místu 
nejblíže (druhý ročník).  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.  

Vybavení učebními pomůckami a sportovním nářadím a náčiním je na dobré úrovni. 
K podpoře výuky mají učitelé k dispozici CD a DVD přehrávače, televizor, notebooky, 
dataprojektory a počítače připojené k internetu téměř ve všech třídách. Ve výuce (nejen) 
hudební výchovy jsou využívány dva klavíry, kytara, zobcová flétna a rytmické nástroje. 



Nadstandardní je vybavení bicími a perkusními nástroji, které využíváme kromě výuky i v 
zájmovém útvaru „Africké bubny“ a naši žáci nacvičují vystoupení na většinu akcí pro veřejnost.  
Kabinet školní družiny obsahuje dostatečnou zásobu her, stavebnic, hraček, CD a DVD s 
písničkami a pohádkami a řadu pomůcek k rozvoji tvořivosti žáků. Pomůcky a výtvarné potřeby 
jsou průběžně dokupovány. 
Rodiče našich žáků občas darují hry a hračky, které již doma nevyužijí.  

Vybavení učebnicemi, učebními texty a výukovým softwarem  

Vybavení učebnicemi bylo ve školním roce 2016/2017 na vyhovující úrovni, ve většině 
předmětů využíváme ucelené řady učebnic, abychom zajistili návaznost učiva mezi jednotlivými 
ročníky. 
V žákovských i učitelských počítačích je nainstalován výukový software do všech naukových 
předmětů (botanika, přírodověda, encyklopedie, sexuální výchova, drogová problematika, 
český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk a další výukové programy) a tento je ve 
výuce účelně využíván.  
Disponujeme také řadou grafických programů (Zoner Photo Studio, Zoner Calisto apod.) či SW 
na úpravu zvuku (Audacity).  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni. Ve sborovně 
slouží potřebám vyučujících dva počítače s možností tisku ve formátu A4 i A3 na pronajatém 
multifunkčním laserovém zařízení (barevná tiskárna/scanner/kopírka).  
Ve čtyřech učebnách prvního stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule (Smart Board, 
Active Board), na druhém stupni jsou tři učebny vybaveny keramickou tabulí a interaktivním 
dataprojektorem.  
Ve všech učebnách je možno připojit se na internet, ať už bezdrátově (školní wi-fi), nebo 
pomocí metalického kabelu.  
 

Investiční rozvoj  

 
V rámci projektu byly rekonstrukcí zastaralých prostor vybudovány dvě odborné učebny na 
hlavní budově (počítačová a přírodovědná) a dvě kmenové učebny v budově B – prostor fary 
(učebna 1. a 2. ročníku). 
Na škole probíhala průběžná údržba, plánované revize všech zařízení v jednotlivých budovách, 
obnova opotřebovaného zařízení a modernizace v rámci našich finančních možností. 
Stále přetrvává nutnost rekonstrukce WC u heren školní družiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 Údaje o školské radě  

Datum zřízení  23. 12. 2005  

Počet členů školské rady  3  

Členové školské rady, kontakt  

Mgr. Jan Spurný jako zástupce zřizovatele, 
předseda školské rady, e-mail: 
spurny@olsanyupv.cz  
Mgr. Bohumila Navrátilová, učitelka, zástupce 
pedagogů  
Mgr. Lenka Brzusková, zástupce zákonných 
zástupců  

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně k projednání aktuálních problémů, podílí se na 
zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, navrhuje 
změny ve školním řádu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, pravidla pro hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků a vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní 
vzdělávání. V případě potřeby je možné spojení prostřednictvím elektronické pošty, čehož 
vzhledem k pracovnímu vytížení všech členů využíváme. Ve školním roce 2016/2017 byla 
spolupráce velmi dobrá, veškeré záležitosti byly projednány a řešeny operativně.  

 

1.6 Údaje o občanském sdružení při škole (Spolek rodičů a přátel školy Olšany u Prostějova)  

Registrace  2. 3. 2011  

Zaměření  Finanční, materiální a společenská podpora ZŠ 
a MŠ Olšany u Prostějova, práce s dětmi a 
mládeží, spolupráce rodičů a školy  

Kontakt 
 
IČ 

Roman Brzuska - předseda  
e-mail: roman@onesoft.cz 
229 00 331 

Komentář: SRPŠ pracoval podle schváleného plánu na daný školní rok. Na schůzích se 
projednávala činnost spolku, čerpání rozpočtu, plán na další školní rok a spolupráce školy se 
zákonnými zástupci dětí a se zřizovatelem. SRPŠ přispíval na školní i mimoškolní aktivity dětí a 
žáků. Členové se účastnili a organizačně podíleli na řadě akcí pro děti, žáky i veřejnost, některé 
spolek samo organizoval.  
Ve školním roce 2016/2017 spolek zajistil tradiční akci Táborák, financoval odměny pro žáky, 
zakoupil knížky pro předškoláky, pro celou školu zajistil mikulášské balíčky, školní družině 
uhradil náklady za vystoupení Šaška Vikiho, přispěl na lyžařský výcvik žáků a na řadu dalších 
aktivit.  
SRPŠ školu nadstandardně podporuje a spolupráce probíhá v atmosféře vzájemné vstřícnosti a 
tolerance. Věříme, že do činnosti SRPŠ se postupně zapojí více rodičů.  
 

  

mailto:roman@onesoft.cz


2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání  

Kód  Obor vzdělání  Zařazené ročníky  

79-01-C/01  Základní škola  9  

 

2.2 Vzdělávací programy  

Vzdělávací program  Zařazené ročníky  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s dodatkem platným 
od 1. 9. 2016  

 
1. – 9. ročník  
 

Škola deklaruje ve svém ŠVP ZV všestranný rozvoj osobnosti žáka s důrazem na vytvoření 
kladného vztahu k získávání vědomostí a dovedností. Prostřednictvím efektivních metod a 
forem výuky se snažíme u žáků utvářet kladný postoj k celoživotnímu učení. Do výuky 
začleňujeme aktuální témata, vedeme se žáky diskuze o dění ve světě a problémech současné 
společnosti. Snažíme se u žáků posilovat samostatnost, zdravé sebevědomí a rozvíjet jejich 
nadání v oblastech, ve kterých vynikají.  
Dbáme na rozvoj všech příslušných klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení a k 
řešení problému. Využíváme moderní metody a formy výuky, ve školním roce 2016/2017 jsme 
pokračovali ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku metodou Sfumato (tzv. Splývavé čtení), o jejíž 
efektivnosti se přesvědčujeme již několik roků a snažíme se motivovat k využívání této metody i 
další školy. Na prvním stupni zařazujeme prvky Tvořivé školy a inspirujeme se dalšími novinkami 
v oblasti vzdělávání. Tradiční způsoby předávání a osvojování vědomostí a dovedností však 
nezavrhujeme, ale účelně využíváme ty osvědčené.  
U našich žáků posilujeme čtenářskou gramotnost využíváním vhodně zvolené a pro žáky 
zajímavé literatury, nabízíme jim vhodnou četbu a ke čtení je motivujeme, k těmto aktivitám 
pravidelně využíváme obecní knihovnu.  
Informační gramotnost je rozvíjena nejen v hodinách informatiky, prolíná řadou jiných 
předmětů, ve kterých žáci řeší problémové úlohy a učí se zpracovávat a třídit informace.  
 

V maximální možné míře se zabýváme problematikou bezpečí na internetu, seznamujeme žáky s 
riziky "virtuálního prostředí". Během školního roku proběhlo několik přednášek nebo třídních 
projektů zaměřených na tuto oblast.  

Vedeme žáky k ekologickému myšlení a chování prostřednictvím řady environmentálních aktivit a 
projektů a hledáme další způsoby, jak vztah k ekologii u žáků podpořit. Vztah mezi žáky a učiteli 
je založen na vzájemné toleranci a respektu, komunikace mezi žáky a dospělými probíhá 
přirozeně a otevřeně. Nižší počet žáků zejména na druhém stupni umožňuje individuální přístup 
ke každému jednotlivci, tento trend však bude těžké udržet v souvislosti s narůstajícími počty 
žáků. Zachovat stávající charakter školy je jedním z našich prvořadých cílů 

 

 



3 Personální zajištění výuky 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy  

Počet pracovníků ZŠ celkem (pedagogických i nepedagogických)  25* 

Počet pedagogických pracovníků ZŠ  21* 

Počet učitelů ZŠ  13 + 3 na MD-RD 

Počet vychovatelů ŠD  3**  

Počet asistentů pedagoga  6**  

Počet správních zaměstnanců ZŠ (školník, účetní a dvě uklízečky)  4  

Počet správních zaměstnanců ŠJ (4 kuchařky a vedoucí ŠJ)  5  

* započítány i pracovnice na MD-RD 
** tři AP byli současně i vychovatelé školní družiny, jedna AP byla současně učitelka ZŠ.  
V MŠ (pro kterou se výroční zpráva nezpracovává) pracovalo 8 pedagogických a dvě 
nepedagogické pracovnice, 1 asistent a 1 chůva hrazená z projektu.  
Školník, účetní a zaměstnanci ŠJ jsou společní pro ZŠ i MŠ.  

       

Komentář: složení pracovního kolektivu se v průběhu školního roku 2016/2017 měnilo.  
- od 1. 9. 2016 nastoupila jako asistentka pedagoga Andrea Hofschnaidrová, ukončení ve 

zkušební době – místo ní nastoupila Mgr. Šárka Šťastná  
- od 24. 11. 2016 do 11. 12. 2016 zástup za Bohumilu Navrátilovou (pracovní neschopnost) - 

Mgr. Radmila Brusová  
- od 14. 2. 2017 do 31. 3. 2017 Mgr. Radmila Brusová – asistentka pedagoga – ukončení ve 

zkušební době – za ní byla vzata Lucie Vaňková-asistent 
- od 23. 8. 2017 nastoupila po RD Mgr. Lenka Hrubá – úvazek 1,0 
- od 28. 8. 2017 nastoupila po RD Mgr. Jitka Kochánková – úvazek 0,54 
- k 31. 7. 2017 ukončení pracovního poměru (uplynutí sjednané doby) Šárka Illková – učitelka 

v MŠ a Mgr. Lenka Tomigová – učitelka ZŠ 
- k 31. 8. 2017 ukončení pracovního poměru (uplynutí sjednané doby) Mgr. Jaroslava 

Šlahařová – učitelka ZŠ 
- k 28. 8. 2017 ukončení pracovního poměru Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy 
- K 31. 8. 2017 ukončení dohody o pracovní činnosti z projektu Alena Ryšavá – chůva v MŠ  

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Kvalifikovanost pedagogického sboru  %  

Učitelé 1. stupně  100  

Učitelé 2. stupně  90 

Vychovatelé ŠD  100  



3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících  

Správní zaměstnanci  Funkce  Úvazek  Stupeň vzdělání  

1  účetní  1,0  SŠ  

2  vedoucí školní jídelny  1,0  SŠ  

3  domovník/školník  1,0  SOU  

4  uklízečka  0,8  základní  

5  uklízečka  1,0  SOU  

6  kuchařka  1,0  SOU  

7  kuchařka  1,0  SOU  

8  kuchařka  1,0  SOU  

9  kuchařka  1,0  SOU  

Komentář: Úvazek kuchařky je částečně financován z doplňkové činnosti (úvazky z doplňkové 

činnosti jsou od 1. 8. 2017 pouze 0,1). Kvalifikace pro vykonávané činnosti jsou odpovídající, 

přesto je vhodné doplňovat vzdělání průběžným proškolováním dle aktuálních potřeb.  

 

3.4 Zařazení pracovníků do platových tříd  

Zaměstnanci jsou zařazováni do platových tříd dle katalogu prací a pracovní náplně, do 
platových stupňů dle délky započtené praxe (tzv. „věkový automat“).  
 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4.1 Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2017/2018  

počet prvních tříd  počet dětí, které se 
dostavily k zápisu  

z toho počet dětí 
starších 6 let (po 
odkladu)  

počet odkladů na školní 
rok 2017/2018  

1  31  7  5  

Žáci byli do prvního ročníku přijati na základě písemné žádosti jejich zákonných zástupců.  
Do 1. ročníku nastoupilo 1. 9. 2017 26 žáků.  
Zápis do prvního ročníku na školní rok 2017/2018 proběhl opět v netradičním stylu a byl rozložen 
do dvou dnů. Žáci plnili zadané úkoly ve skupinách, aby bylo možno pozorovat jejich schopnost 
kooperativního chování.  
Během zápisu byla opět posuzována školní zralost dětí a jejich připravenost na školu. Zaměřili jsme 
se na úroveň rozvoje řeči, případné logopedické vady a schopnost vyjadřovat se, reagovat na 
otázky a běžné situace a zejména na úroveň samostatnosti při plnění jednoduchých úkolů. Dále 
byla zjišťována pravolevá orientace, schopnost rozpoznávání barev a pojmenování geometrických 
tvarů, porovnávání více-méně, větší-menší, nahoře-dole, vpravo-vlevo apod. 
 



Statistika: 

Zápis na školní rok   zapsaných   odklady  1. 9. nastoupilo  

 2012/2013   26   9   17  

 2013/2014   29   4   25  

 2014/2015   37   6   29  

 2015/2016   27   1   25  

 2016/2017   30   8   21  

 2017/2018  31  5  26 

 Komentář: alarmující je počet dětí se závažnými logopedickými vadami, které nejsou často 
bohužel rodiči řešeny, ačkoliv škola tuto poruchu u dítěte diagnostikovala (prostřednictvím 
externí logopedky), rodiče s výsledkem seznámila a doporučila rodičům terapii. Rodiče však na 
logopedickou nápravu s dítětem nedocházejí a nesprávná výslovnost u dětí přetrvává. 

  

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení  

 

Přijatí žáci z 5. třídy (1 žákyně) 

Osmileté gymnázium Ukončení studia 

Olomouc - Hejčín maturita 

 
Přijatí žáci na SŠ – z 9. třídy  

Střední škola Ukončení studia 

Gymnázium Jiřího Wolkera Prostějov maturita 

Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc - agropodnikání maturita 

Střední škola polygrafická Olomouc – grafik pro média maturita 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov – Analýza potravin maturita 

Obchodní akademie Olomouc – obchodní akademie maturita 

Střední škola polygrafická Olomouc – operátor tisku maturita 

Sigmundova střední škola strojírenská Lutín – mechanik - seřizovač CNC maturita 

Střední odborná škola Prostějov – řezník - uzenář výuční list 

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc – Aranžér a propagační 
výtvarník 

výuční list 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy  

v devátém ročníku  v nižším ročníku  

9  0  
 

Volba střední školy u žáků devátého ročníku korespondovala s jejich výsledky dosahovanými v 
průběhu školní docházky. Vysoká úspěšnost v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla 
ovlivněna širokou nabídkou vhodných studijních i učebních oborů a správnou volbou 
studijního oboru ze strany žáka. Škola se snažila žákům zprostředkovat maximum informací o 
nabízených studijních oborech (návštěvy náborářů, exkurze do škol, dny otevřených dveří, 
Scholaris apod.) a motivovat žáky k zodpovědnosti při výběru střední školy. Žáci měli možnost 
pomocí testů zjistit svoje studijní předpoklady či nadání určitého charakteru, v případě 
potřeby využívali konzultace s výchovným (kariérovým) poradcem.  

  



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 

Přehled o prospěchu: 
 

1. stupeň: 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 

s vyzname- 
náním 

Neprospělo 
Žáci 

s dosta-  
tečnou 

Nehodno 
ceno 

Slovní 
hodno 

cení 

I.  21 0 21 0 0 0 0 

II.  24 6 18 0 0 0 0 

III.  29 5 24 0 0 0 0 

IV.  22 3 19 0 1 0 0 

V.  15 9 6 0 4 0 0 

Celkem  111 23 88 0 5 0 0 
 

2. stupeň: 

 

Celkový přehled o prospěchu: 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyzname-
náním 

Neprospělo 
Počet žáků s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 
Slovní 

hodno-
cení 

1. stupeň  111 88 0 5 0 0 

2. stupeň  53 23 0 14 0 0 

Celkem  164 111 0 16 0 0 
 

Komentář: výsledky našich žáků byly velmi dobré a odpovídaly jejich studijním předpokladům. 
Průběžná i výsledná klasifikace odrážela individuální možnosti, nadání pro danou oblast, zájem o 
danou oblast a v neposlední řadě i kvalitu domácí přípravy. Ve srovnání s minulým školním rokem 
je počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním, téměř stejný.  Lepší průměrný prospěch byl opět 
zaznamenán u žáků prvního stupně, což je ovlivněno tím, že do přehledu je zahrnuto i hodnocení 
žáků 1. ročníku. S nárůstem objemu učiva ve vyšších ročnících 2. stupně docházelo u některých 
žáků ke zhoršení prospěchu, jiní si však své výborné výsledky udrželi.  Výsledky žáků 6. ročníku, kde 
obvykle dochází ke zhoršení výsledků, se změnily jen nepatrně. 
Žáci byli hodnoceni známkou, slovní hodnocení bylo využito pouze jako motivační prostředek. 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 

s vyzname- 
náním 

Neprospělo 
Žáci 

s dosta-  
tečnou 

Nehodno 
ceno 

Slovní 
hodno 

cení 

VI.  15 8 7 0 5 0 0 

VII.  18 9 9 0 2 0 0 

VIII.  11 6 5 0 3 0 0 

IX.  9 7 2 0 4 0 0 

Celkem 53 30 23 0 14 0 0 



Přehled o chování: 

Počet žáků  Pochvala 
TU  

Pochvala 
ŘŠ  

NTU  Důtka  
TU  

Důtka  
ŘŠ  

2. 
stupeň  

3. 
stupeň  

1. 
stupeň  

111 5 0  8 5 0  0  0  

2. 
stupeň  

  53 2 0  3  4  4  2  0  

Celkem  164  7 0  11 9  4  2  0  
 

Komentář: v průběhu školního roku bylo uděleno několik napomenutí a důtek třídního učitele a 
ředitele školy za kázeňské přestupky. Ve srovnání s minulým školním rokem nedošlo k výraznému 
nárůstu důtek, ani důtek ředitele školy, které jsou udělovány za závažnější kázeňské přestupky 
nebo v případě, že po předchozím kázeňském opatření nedošlo k nápravě. Ve většině případů šlo 
právě o druhý jmenovaný důvod – žáci neplnili školní povinnosti, nebyli na výuku připraveni, 
pravidelně neměli v pořádku pomůcky. 

Pochvaly byly na návrh učitelů uděleny žákům za reprezentaci školy v soutěžích, za aktivní účast na 
veřejných vystoupeních, zapojení do projektových aktivit nebo za práci pro třídní kolektiv.  

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách  

 Počet 
omluvených 
hodin  

Počet 
omluvených 
hodin na žáka  

Počet 
neomluvených 
hodin  

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka  

1. stupeň    8010  72,16 0  0  

2. stupeň    5265 99,33 0  0  

Celkem  13275  72,16 0  0  
 

Komentář: všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny, což je do jisté míry výsledkem 
spolupráce se zákonnými zástupci žáků, kterým je nutnost včasného omlouvání absence jejich 
dítěte opakovaně zdůrazňována. Nadále budeme absenci žáků sledovat, pravidelně a důsledně 
kontrolovat a vyhodnocovat stav, při časté nebo dlouhodobé absenci spolupracovat s rodinou 
žáka, v některých případech budeme požadovat vyjádření lékaře.  
Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k nárůstu počtu zameškaných hodin, což je 
částečně ovlivněno počtem žáků v daném školním roce.  

5.3 Údaje o integrovaných žácích:  

Druh postižení:  Ročník  Počet žáků  

Sluchové postižení  -  -  

Zrakové postižení  3.  1  

S vadami řeči  -  -  

Tělesné postižení  -  -  

S kombinací postižení  -  -  

S vývojovými poruchami učení  4.,7.(2x),8.  4  

S mentální retardací  -  -  

Poruchy chování, ADHD  2. (3x),3.,4., 6., 8.  7  



Komentář: ve školním roce 2016/2017 pracovalo na naší škole 6 asistentů pedagoga ve třídách, 
v nichž se vzdělával nejméně jeden žák s poruchou chování (ADHD). Bylo to v 1., 2., 3., 4., 6. a 8. 
ročníku. Asistenti pedagoga svým působením umožňují vyučujícím věnovat se individuálně 
všem žákům, kteří zvýšenou podporu potřebují, přičemž asistent pracuje se žákem s poruchou 
chování podle pokynu vyučujících.  
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole velmi dobrá zejména díky 
cílenému vyhledávání žáků s rizikem neúspěšnosti a včasné prvotní diagnostice. Dalším krokem 
je spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, se kterými konzultujeme individuální 
vzdělávací plány, dle kterých se žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávají. Tyto 
plány pravidelně vyhodnocujeme a s poradenským zařízením (případně psychologem, 
psychiatrem či jiným odborníkem) konzultujeme jejich případné úpravy.  
Reedukaci (nápravu poruch učení) prováděly ve školním roce 2016/17učitelky 1. i 2. stupně, z 

nichž dvě vystudovaly speciální pedagogiku. Reedukace probíhala formou zájmového útvaru, 

navíc měli žáci možnost využít konzultačních hodin k individuálnímu doučování nebo doplnění 

učiva např. po nemoci.  

 
5.4 Hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu  

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy  

Rozvrh hodin  

Rozvrh hodin pro žáky byl sestavován s ohledem na psychohygienu a s přihlédnutím k 
personálním a organizačním podmínkám školy. Délka přestávek byla dodržována, přestávka 
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 30 minut. Za příznivého počasí byl o velké 
přestávce umožněn žákům pobyt na školním hřišti pod pedagogickým dohledem.  
O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohli žáci pobývat v počítačové 
učebně, kde byl nad nimi zajištěn pedagogický dohled.  
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Ve školním roce 2016/2017 bylo 10 žáků vzděláváno podle individuálních vzdělávacích plánů, 
další žáci byli zohledňováni na základě doporučení školského poradenského zařízení. Škola 
spolupracovala se zákonnými zástupci žáků, školskými poradenskými zařízeními, speciálními 
pedagogickými centry, klinickými psychology a psychiatry. Na škole pracovaly dvě speciální 
pedagožky (vyučující 1. stupně).  
Všichni vyučující využívali odbornou literaturu a výukový software, obojí je průběžně 
doplňováno na základě aktuálních potřeb a dle doporučení poradenských pracovišť. Všichni 
pedagogové byli prokazatelným způsobem seznámeni s výsledky psychologických a speciálně 
pedagogických vyšetření žáků a řídili se doporučeními školských poradenských zařízení. Práce 
se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla sledována a pravidelně vyhodnocována a 
byla tématem každé pedagogické rady a porady.  
Dále byl vytvořen seznam žáků se zdravotním znevýhodněním (epilepsie, diabetes mellitus, 
astma, alergie apod.), který je průběžně aktualizován a vyučující jsou se zdravotním stavem 
žáků obeznámeni. 
 



Vzdělávání mimořádně nadaných žáků  

Škola ve školním roce 2016/2017 neevidovala mimořádně nadaného žáka, jehož nadprůměrné 
předpoklady by byly diagnostikovány školským poradenským zařízením. Žáci s vynikajícími 
studijními výsledky či nadáním v kterékoliv oblasti jsou motivováni k účasti ve školních 
soutěžích a reprezentují naši školu na veřejnosti, někteří dosáhli vynikajících výsledků v 
okresních či dokonce celorepublikových soutěžích. Talentovaným žákům se dostává náležité 
podpory ze strany pedagogů a jejich nadání v určitých oblastech je rozvíjeno zadáváním 
samostatných úkolů vyšší náročnosti a poskytováním prostoru k vlastní seberealizaci (vlastní 
tvorba, referáty dle jejich zájmu, prezentace pro ostatní žáky apod.).  

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Se školním řádem včetně Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byli žáci, jejich 
zákonní zástupci a zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni, dokument byl k nahlédnutí na 
nástěnce ve vestibulu školy a na školních internetových stránkách. Školní řád obsahoval 
veškeré náležitosti dané právním předpisem. Dokument byl schválen školskou radou.  

Informační systém pro žáky a jejich zákonné zástupce  

Rodiče se mohli ve školním roce 2016/2017 informovat o výsledcích vzdělávání svých dětí na 
úvodní třídní schůzce v září 2016, během pravidelných konzultačních hodin, prostřednictvím 
žákovských knížek a deníčků, webových stránek školy nebo přímou návštěvou ve škole či 
telefonickým dotazem. Rodiče žáků využívali způsob komunikace se školou podle svých 
možností a preference, nejčastěji volili telefonickou komunikaci nebo osobní návštěvu 
konkrétního pedagoga během jeho konzultačních hodin. Žákům bylo umožněno vznášet 
anonymní dotazy a připomínky prostřednictvím schránky důvěry. 

Na škole pracuje žákovský Parlament, jehož prostřednictvím mají žáci možnost vyjadřovat se k 
některým záležitostem (školní akce, jídelníček, vybavení školy apod.) a vznášet dotazy 
ředitelce školy, která se jimi zabývá a odpovídá na ně. Opačně zase ředitelka vznáší dotazy a 
požadavky směrem k žákům. Ve školním roce 2016/2017 nebyl Parlament příliš aktivní, 
jednotlivci se se svými dotazy obraceli na své třídní učitele nebo na vedení školy a žáci zřejmě 
neměli potřebu řešit cokoliv hromadně za celou školu. Novinkou jsou pravidelná třídní hlášení 
školního rozhlasu, kdy každý měsíc jedna třída připraví pro své spolužáky vyhodnocení 
realizovaných školních akcí, nastíní výhled na další měsíc a přidá pár zajímavostí od nás i ze 
světa.  

Spolupráce s PPP a SPC  

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a 
dalšími odborníky byla efektivní a zpravidla splnila svůj účel. Veškeré problémy byly 
konzultovány většinou telefonicky či e-mailem. Individuální vzdělávací plány integrovaných 
žáků byly školským poradenským zařízením včas odeslány a jejich aktualizace byla v některých 
případech se speciálními pedagogy konzultována.  

Prevence sociálně-patologických jevů a rizikového chování žáků  

Na škole pracuje metodička prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů, její 
činnost koresponduje s Minimálním preventivním programem, který vypracovává vždy na 
daný školní rok, a se kterým jsou všichni učitelé na začátku školního roku seznámeni. V 
souladu s tímto MPP jsou všem vyučujícím uloženy konkrétní úkoly pro daný ročník, které 
během školního roku ve svých hodinách naplňují. MPP je každoročně aktualizován a 
doplňován o nové oblasti a úkoly na základě metodických pokynů MŠMT, pravidelně je 
vyhodnocována jeho účinnost. Na každé pedagogické radě byla vedena diskuse k otázkám 



MPP a byly stanoveny postupy a konkrétní řešení rizikových situací ve vztahu k naší škole. 
Snažíme se rizikům předcházet a seznamovat naše žáky se všemi potenciálními nástrahami, s 
nimiž se mohou setkat. Metodička prevence pravidelně sleduje obsah schránky důvěry, aby 
včas zachytila případné negativní jevy, na které by byla žáky upozorněna a kterými by se celý 
pedagogický sbor zabýval a hledal řešení. Metodička prevence zajišťovala vhodné programy 
pro žáky prvního a druhého stupně.  

Klima školy  

Školní klima bylo ve školním roce 2016/2017 velmi příznivé a přispívalo k bezproblémovému 
naplňování stanovených cílů.  
Vztahy mezi učiteli a žáky jsou již tradičně na naší škole založeny na vzájemné důvěře, 
toleranci a respektu, veškeré případné negativní jevy jednotlivců či skupiny žáků jsou řešeny 
osobním pohovorem nebo společně s rodiči žáka.  
 

Průběh a výsledky vzdělávání  

Časové a tematické plány všech učitelů vycházely z aktuální verze školního vzdělávacího 
programu, ve výuce byly plně respektovány a naplňovány cíle základního vzdělávání, 
očekávaných výstupů v daných ročnících bylo dosaženo.  
Úroveň výsledků vzdělávání byla zjišťována standardně rozborem žákovských písemných prací 
a testů, posuzováním úrovně vědomostí při ústním zkoušení nebo praktických činnostech, 
sledováním aktivity jednotlivců a jejich zapojení do kooperativních činností či projektových 
aktivit, posuzováním úrovně domácí přípravy apod. Veškeré výsledky byly projednávány na 
pedagogické radě i na pravidelných poradách, byla navrhována opatření ke zlepšení výsledků 
vzdělávání, jejichž účinnost byla sledována a pravidelně vyhodnocována.  
K porovnání úrovně znalostí našich žáků s vrstevníky v rámci republiky využíváme dlouhodobě 
ve vybraných ročnících komerční testy Kalibro, chceme ale vyzkoušet i jiné testy, neboť Kalibro 
využívá čím dál tím méně škol a tedy i vzorek pro porovnání našich výsledků s jinými školami 
se zmenšuje. Výsledky testů Kalibro jsou pro nás cennou zpětnou vazbou, jedná se však o 
testování jednorázové a není možno výsledky komerčních testů stavět nad výstupy z 
každodenní práce se žáky.  
 

Vyučovací formy a metody  

V hodinách se učitelé zaměřovali mimo jiné na efektivitu využívaných metod a forem výuky, 
využití času v jednotlivých fázích vyučovací hodiny, podporu zapojení žáků do činností, 
individuální pokroky a připravenost na výuku. Byli přístupní diskuzi se žáky a reagovali na jejich 
podněty, nevyhýbali se ani tématům, která jsou momentálně nejaktuálnější (migrace, 
prolínání kultur apod.), snažili se u žáků podporovat vzájemnou toleranci, zodpovědný přístup 
k povinnostem a racionální postoj k dění ve společnosti. Využívali vzájemného hodnocení 
žáků, závěr hodiny vždy patřil sebehodnocení. Využití metod a forem práce se vždy odvíjelo od 
daného typu a cíle hodiny, jejího tématu, složení třídy a potřeby učitele.  
Výuka na prvním stupni byla charakteristická pestrostí metod a forem práce, střídáním 
činností, zařazováním relaxačních chvilek, názorností, vedením žáků k samostatnosti, 
zadáváním problémových úloh s cílem podpořit u žáků logické myšlení a kreativitu.  
Na druhém stupni byla více uplatňována frontální výuka a samostatná práce žáků, byla však 
často zařazována i skupinová práce a práce ve dvojicích. Názorné pomůcky byly využívány k 
podpoře názornosti, byla zadávána samostatná práce na předem stanovené téma s prostorem 



pro tvořivost a individuální přístup. Rozdílné tempo práce jednotlivých žáků bylo plně 
respektováno, více u žáků se SVP a žáků zohledňovaných. Napříč všemi ročníky je často 
uplatňována projektová výuka a tvorba prezentací různého typu, v maximální možné míře u 
žáků rozvíjíme samostatný přístup k řešení úkolů a prezentační dovednosti. Rezervy vidíme v 
kvalitě verbálního projevu žáků a jejich slovní zásobě, což se snažíme napravit právě 
zadáváním samostatných prací, které musí žák před vyučujícím a spolužáky prezentovat a 
obhájit. Navzdory našim snahám je procento žáků, kteří jsou schopni srozumitelně hovořit na 
veřejnosti (nebo do mikrofonu) stále nízké. Hledáme další cesty, jak rétoriku u našich žáků 
podpořit. Jednou z pravidelných aktivit je i školní hlášení, kde žáci musí mluvit opravdu 
srozumitelně, správně dýchat a frázovat, což je bohužel pro většinu z nich problém. V našich 
snahách však nepolevujeme. Jsme si vědomi toho, že umění kultivovaně se vyjadřovat může 
jednotlivce například zvýhodnit při přijímacím pohovoru s budoucím zaměstnavatelem. 
 

Motivace žáků  

Aktivita a zájem žáků o výuku jsou do jisté míry individuální a souvisí se zájmem či nezájmem o 
daný předmět či téma, svoji roli někdy sehraje i pozitivní či negativní vztah žáka ke 
konkrétnímu vyučujícímu. Zařazováním zpestřujících forem výuky, organizováním exkurzí a 
besed, využíváním výukových DVD a krátkých vzdělávacích pořadů se snažíme motivovat žáky 
k aktivitě i v těch předmětech, které nepatří k jejich oblíbeným.  
Ve výuce předmětů, které často dělají potíže zejména méně nadaným žákům (chemie, fyzika, 
některé oblasti matematiky, cizí jazyky), jsme důsledně postupovali od známého k 
neznámému, využívali názornosti a osobních zkušeností žáků, v některých případech jsme se 
omezili na základní podstatu problému. Každý dílčí úspěch byl oceněn pochvalou, neúspěchy 
nebyly zdůrazňovány, ale účelně využívány k práci s chybou. Učitelé využívali pozitivní 
motivaci v průběhu celé vyučovací hodiny, nezapomínali na neustálou zpětnou vazbu, kterou 
od nich žáci očekávají. Ve vztahu k jednotlivcům uplatňovali individuální přístup a dbali na to, 
aby každý žák zažil úspěch, což je velmi významným motivačním prvkem k dalšímu úsilí žáka a 
jeho pokroku.  
 

Interakce a komunikace  

Atmosféra v třídních kolektivech byla dobrá, v některých ročnících ji lze označit za velmi 
přátelskou. Chování jednotlivců se odvíjelo od schopnosti dodržovat pravidla třídy, která si 
třídní kolektivy na začátku školního roku stanovily. Mezi žáky nebyly činěny rozdíly, vyučující 
uplatňují stejná kritéria ve vztahu ke všem žákům. Možnost vyjádření vlastního názoru byla 
dána všem žákům, všichni měli možnost diskuse k problému tam, kde pociťovali potřebu.  
Výchovná stránka výchovně vzdělávacího procesu byla zaměřena na vzájemné respektování a 
toleranci k názorům i postojům druhých a akceptování odlišností některých jedinců („být jiný 
neznamená být horší“) .  
Ve všech předmětech byl kladen důraz na rozvoj kvality verbálního projevu a schopnosti 
diskutovat s ostatními, naslouchat ostatním, vnímat sdělení druhého a adekvátně reagovat.  
 

Hodnocení žáků  

Při hodnocení žáků učitelé přihlíželi k individuálním schopnostem žáků a k jejich věku. Učitelé 
využívali kromě vlastního posuzování výsledků žáků také jejich vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků. Oceňování každého pokroku a zlepšení využívali učitelé především u 
zohledňovaných a integrovaných žáků, kde sloužilo jako významný motivační prvek. Hodnocení 



bylo vždy žákovi zdůvodněno vzhledem ke stanoveným kritériím (počet bodů potřebných pro 
daný stupeň hodnocení apod.) a byla stanovena doporučení ke zlepšení individuálních 
výsledků. Se způsobem hodnocení byli vždy žáci předem seznámeni.  
K porovnání úrovně vědomostí našich žáků s celorepublikovým průměrem využíváme 
standardizované testy Kalibro, v tabulce je uveden přehled výsledků našich žáků ve školním 
roce 2016/2017. 
 

Výsledky KALIBRO 2017 

 5. ročník   Matematika   Čeština   Angličtina   Přírodovědný základ  

 celostátní (cca 3500 
žáků)  

 48,1%   64,6%   69,1%   63,5%  

 vesnické ZŠ (cca 1100 
žáků)  

 47,5%   64,4%   68,1%   63,7%  

 naše škola (15 žáků)   41,1%   58,3%   60,6%   62,1%  

 7. ročník   Matematika   Čeština   Angličtina   Přírodovědný základ  

 celostátní (cca 1600 
žáků)  

 41,6%   68,0%   61,6%   47,0%  

 vesnické ZŠ (cca 400 
žáků)  

 42,7%   67,0%   60,3%   48,0%  

 naše škola (16 žáků)   44,0%   72,4%   66,0%   49,0%  

 9. ročník   Matematika   Čeština   Angličtina   Přírodovědný základ  

 celostátní (cca 2 300 
žáků)  

 53,1%   61,5%   62,0%   58,7%  

 vesnické ZŠ (cca 600 
žáků)  

 50,3%   59,2%   59,8%   58,7%  

 naše škola (8 žáků)   38,6%   61,2%   51,5%   55,4%  
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Škola má zpracovaný „Minimální preventivní program“, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé 
úkoly, cíle, metody a formy práce. Témata MPP prolínají učivem ve všech ročnících, jednotlivá 
témata jsou zařazována do řady předmětů na 1. i 2. stupni. Zejména na 2. stupni jsou 
zajišťovány besedy s odborníky, exkurze, vzdělávací a motivační programy zaměřené na 
prevenci rizik, se kterými se naše mládež může setkat. 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy  

Ve školním roce 2016/2017 bylo realizováno další vzdělávání pedagogických pracovníků 
zaměřené zejména na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výukovou metodu 
Sfumato a finanční a čtenářskou gramotnost.  
Metodička prevence a výchovný poradce se pravidelně účastní seminářů, školení, aktivů, 
workshopů a dalších akcí v rámci jejich specializace a zajišťují pro školu besedy, přednášky a 
exkurze se zaměřením na prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování, volbu 
povolání, zvládání rizikových situací, zjišťování vlastních schopností a předpokladů pro výkon 
budoucího povolání apod.  
Účetní se účastnila seminářů k účetním závěrkám, FKSP, cestovním příkazům a dalším 
souvisejícím problematikám. Kuchařky a vedoucí ŠJ se zajímaly o současné trendy ve zdravé 
výživě, nové receptury, alergeny v potravinách, skladovací podmínky potravin a surovin apod.  



Některá školení pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou daná právním předpisem 
(elektro, hygienické minimum, BOZP a PO apod.) a jsou tedy povinná.  

 

Výčet kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí, kterých se pracovníci základní školy ve 
školním roce 2016/2017 zúčastnili:  

Jméno a příjmení Vzdělávací akce Datum Poskytovatel/místo 

Kobza  Školní zahrada 13.9.2016 MAS/ Náměšť na Hané 

Ungermannová Jak na školní projekty 14.9.2016 AGAMOS/Olomouc 

Ungermannová 
Jak připravit a vést 
projekty ve školách 

21.9.2016 AGAMOS/Olomouc 

Culková 
Žák s problémovým 
chováním 

6.10.2016 Agentura Majestic 

Krajíčková 
Žák s problémovým 
chováním 

6.10.2016 Agentura Majestic 

Kobza   
EVVO - krajská 
konference 

6.10.2016 Sluňákov/Horka nad Moravou 

Kobza  Výchovné poradenství 2.11.2016 Prostějov 

Rašková  
Matematika činnostně 
v 6. ročníku 

12.11.2016 Tvořivá škola 

Kobza  Ptáci kolem nás 15.11.2016   

Ungermannová Mensa, nadané dítě 22.11.2016 Mensa/Prostějov 

Kobza  Výchovné poradenství 6.12.2016 Olomoucký kraj 

Rašková  
Rozvoj čtenářské 
gramotnosti na 1. stupni 
ZŠ 

7.12.2016 
Místní akční plán školení 
Prostějov v SOORP 

Kobza  
Workshop PPP pro 
výchovné poradce 

7.12.2016 Náměšť na Hané 

Ungermannová 
Pracovní setkání učitelů 
využívajících ICT ve výuce 

8.12.-
9.12.2016 

ZŠ Kollárova/Prostějov 

Ungermannová  
Setkání realizátorů 
projektů 

20.12.2016 Náměšť na Hané 

Pluskalová 
Pracovní právo v roce 
2017 

17.1.2017 ANAG/Olomouc 

Šlahařová Metody aktivizace žáků 10.2.2017 
HUEBER VERLAG/Zábřeh na 
Moravě 

Ungermannová 
Některé obtíže žáků 2. 
stupně v matematice 

24.2.2017 Olomouc 

Kobza 
Koordinátor žákovského 
parlamentu 

24.4.2017 MAS/Prostějov 

Matulová 
Klub zábavné logiky a 
matematiky 

10.5.2017 AGAMOS/Olomouc 

Látalová 
Klub zábavné logiky a 
matematiky 

10.5.2017 AGAMOS/Olomouc 



MŠ: 

Jméno a příjmení Vzdělávací akce Datum Poskytovatel/místo 

Illková Rozvoj 
grafomotorických 
dovedností 

25.10.2016 AGAMOS/Olomouc 

Pawerová Předávání praxe 
učitelů od PPP 

31.10.2016 EU-investiční 
fondy/Náměšť na Hané 

Hájková Předávání praxe 
učitelů od PPP 

31.10.2016 EU-investiční 
fondy/Náměšť na Hané 

Koudelková Předávání praxe 
učitelů od PPP 

31.10.2016 EU-investiční 
fondy/Náměšť na Hané 

Obručníková Rozvoj 
předčtenářské a 
předmatematické 
gramotnosti v MŠ 

21.11.2016 EU-investiční 
fondy/Doloplazy 

Pawerová Rozvoj 
předčtenářské a 
předmatematické 
gramotnosti v MŠ 

23.11.2016 EU-investiční 
fondy/Kralice na Hané 

Mlčochová Rozvoj 
předčtenářské a 
předmatematické 
gramotnosti v MŠ 

23.11.2016 EU-investiční 
fondy/Kralice na Hané 

Koudelková Řešení výchovných a 
kázeňských 
problémů 

13.12.2016 Sluňákov/Horka nad 
Moravou 

Illková Předmatematické 
činnosti v MŠ 

23.1.2017 AGAMOS/Olomouc 

Koudelková Základní norma 
zdravotnických 
znalostí 

1.2.2017 Oblastní spolek 
ČČK/Prostějov 

Obručníková Rozvoj smyslového 
vnímání 

16.2.2017 Olomouc 

Pawerová Rozvoj smyslového 
vnímání 

16.2.2017 Olomouc 

Koudelková Učitelé MŠ a děti 
odloženou školní 
docházkou 

28.3.2017 Schola 
education/Prostějov 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

Jméno a příjmení Vzdělávací akce Datum Poskytovatel/místo 

Kovaříková Co by měla znát 
sekretářka 

29.9.2016 Anag/Olomouc 

Kovaříková Průvodce účetní závěrkou 5.12.2016 Anag/Olomouc 

Kovaříková Výkazy a daňové přiznání 20.1.2017 Ing. Jana 
Mašková/Olomouc 



Kovaříková Fondy a transfery 24.2.2017 Anag/Olomouc 

Kovaříková Aktuality v účetnictví 14.3.2017 Ing. Ivana 
Netoušková/Olomou
c 

Kovaříková FKSP 22.3.2017 Ing. Jana 
Mašková/Olomouc 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

Škola se podílela na kulturním a společenském životě v obci. Zajišťovala vystoupení žáků na 
obecním úřadě při příležitosti vítání občánků, zajišťovala drobné dárky pro seniory, 
připravovala program při rozsvěcování vánočního stromu apod. Uspořádala řadu větších akcí 
pro veřejnost. Škola je již řadu let významným spoluorganizátorem úspěšné sportovní akce 
regionu – Pohár starostů, tato akce probíhá na olšanském hřišti a hostí sportovní týmy z 
okolních škol.  

Spolupráce školy a dalších subjektů  

Škola spolupracovala s organizacemi, spolky a dalšími subjekty v obci.  
Ve spolupráci se SRPŠ a OÚ škola pořádala řadu akcí pro veřejnost (rozsvěcení vánočního 
stromu, rozloučení s předškoláky apod.).  
Velmi dobrá byla spolupráce s místním Sokolem, jehož sokolovnu a hřiště mohla škola využívat 
k organizování sportovních a kulturních akcí (např. Pohár starostů, Táborák).  
Hlavním partnerem školy je zřizovatel, který školu podporuje a finančně zajišťuje nejen její 
provoz, ale přispívá i na platy pedagogů. Významná je spolupráce školy a obce v oblasti 
projektů a dotací.  
 

V oblasti sportu spolupracujeme s oddílem házené TJ Sokol Centrum Haná z Kostelce na Hané. 
Žáci 1. stupně trénují miniházenou, účastní se turnajů a postupně se ve sportu natolik 
zdokonalili, že posledních několik zápasů s přehledem vyhráli. Ve spolupráci budeme určitě 
pokračovat, neboť úspěchy našich žáků jsou velmi povzbudivé.  
V rámci volby povolání spolupracujeme s okolními středními školami, například se školou Art 
Econ – naši žáci 8. a 9. ročníku se každoročně jako diváci účastní akce Zlatá jehla a Dne 
otevřených dveří. Vedení Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín umožňuje našim žákům 
9. ročníku prohlédnout si všechna jejich pracoviště a vyzkoušet si svoji dovednost v jejich 
dílnách. Řada dalších středních škol vysílá své zástupce, aby motivovali naše žáky ke studiu 
právě na jejich škole.  
Naše školní jídelna vaří i pro ZŠ a MŠ Bystročice a pro cizí strávníky z Olšan u Prostějova. V 
souvislosti se žáky se SVP spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v 
Prostějově a Olomouci, speciálními pedagogickými centry a s klinickými psychology a dalšími 
odborníky.  
Partnerství se školskou radou je dané školským zákonem, ŠR schvaluje základní dokumenty 
(školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výroční zprávu o činnosti školy), 
vyjadřuje se k ŠVP ZV a zajímá se o výsledky vzdělávání a aktivity školy.  
Tradičně škola spolupracuje s hasiči ze SDH Olšany u Prostějova, kteří pro nás organizují, 
přehlídky techniky a zajišťují osvětlení některých našich akcí (rozsvěcení vánočního stromu).  



Se zákonnými zástupci našich žáků spolupracujeme formou třídních schůzek, poskytováním 
konzultačních hodin a mimořádných konzultací, informujeme je o plánovaných akcích a dalších 
důležitých skutečnostech souvisejících se vzděláváním jejich dětí. Řada rodičů školu podporuje 
formou věcných darů, za což jsme velmi vděčni.  
Prezentujeme se na našich webových stránkách, v Prostějovském večerníku, v Olšanském 
zpravodaji a na nástěnce na obci, která je každoročně aktualizována. 

Akce k environmentální výchově  

Škola má zpracovaný program EVVO, koordinátor řídil práci pedagogického sboru v oblasti 
ekologie. Učitelé začleňovali prvky environmentální výchovy do výuky, celoročně probíhalo 
třídění odpadu, sběr vršků z PET lahví (na podporu chovu Kotula veverovitého v ZOO Olomouc) 
a starého papíru (projekt Papír za Papír).  
Učitelé podporovali žáky v efektivním využívání materiálu, zapojovali žáky do péče o školní i 
třídní prostředí, motivovali je ke třídění odpadu.  
Škola je zapojena do recyklačního programu Recyklohraní.  
 

Zájmové útvary (kroužky)  

Ve školním roce 2016/2017 měli naši žáci možnost využít pestré nabídky zájmových útvarů:  
o hra na zobcovou flétnu 
o keramika pro 1. a 2. stupeň (začátečnici a pokročilí)  
o korálkování  
o africké bubnování  
o míčové hry pro žáky 2. stupně  
o anglická konverzace pro 2. stupeň  
o angličtina 2. a 4. ročník  
o trampská kytara 
o miniházená pro 3. a 4.ročník  
o psaní všemi deseti  
o aerobik 4., 5. a 6.ročník  
o výtvarný kroužek  
o reedukace pro žáky s výukovými obtížemi 
 
 

8.2 Účast žáků školy ve vědomostních a dovednostních soutěžích (pořadatel není 
škola)  

Název soutěže  účastník  umístění  

Na zelené stezce K. M. Procházková (5. ročník) 
Lukáš Janošík (3. ročník) 

1. místo 

Okresní kolo soutěže 
Přírodovědný klokan 

J. Kubíček (8. ročník) 
A. Jermářová (8. ročnik) 

2. místo 
3. místo 

Hra se světlem - výtvarná soutěž všichni žáci   

Online matematická soutěž J. Kubíček (8. ročník) 
 
V. Svobodová (4. ročník) 

9. místo ve 3. 
kategorii, 10. místo v 
ČR 
5. místo v 1. kategorii, 
5. místo v ČR 



Talentová soutěž ve psaní na 
klávesnici 

4 vybraní žáci 8. a 9. ročníku   

Okresní kolo pěvecké soutěže 
O hanáckyho kohóta 

L. Janošík (3. ročník) 
R. Bašta (6. ročník) 
A. Jermářová (8. ročník) 

2. místo 

Okresní kolo MO (kategorie M5) A. Jermářová (5. ročník)   

Okresní kolo olympiády z ČJ M. Havránek (9. ročník) 
A. Doleželová (9. ročník) 

  

Barvy podzimu - výtvarná soutěž 

D. Džuhlja (4. ročník) 
V. Svobodová (4. ročník) čestné uznání 

Evropa kolem nás 

K. Procházková (5. ročník) 
A. Larišová (5. ročník) 
J. Brzuska (5. ročník) 7. místo 

Evropa kolem nás 
A. Jermářová (5. ročník) 
T. Fantová (5. ročník) 14. místo 

 

M. Kovaříková (6. ročník) 
T. Kožušníčková (6. ročník) 
 

 Okresní kolo ZO A. Jermářová (8. ročník) 15. místo 

Okresní kolo MO (kategorie Z8) 
J. Kubíček (8. ročník) 
R. Dvořák (8. ročník) 

6. místo 
14. místo 

Okresní kolo MO (kategorie Z6) M. Kovaříková (6. ročník) 6. místo 

Cesty, cestování - výtvarná 
soutěž Prostějov 

R. Bečica (3. ročník) 
E. Krejčí (7. ročník) 
E. Švancarová (4. ročník) 
S. Bieliková (7. ročník) 

  

8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích (spolupořadatel škola)  

Název soutěže  Počet žáků  Umístění  

Starostuv hanácké vdolek  20 žáků 1. stupně  4. místo  

Pohár starostů  Zástupci všech tříd, 
celkem 25 žáků  

3. místo - žáci 1. ročníku  
2. místo – žáci 2. a 3. ročníku  
1. místo – žáci 4. a 5. ročníku  
3. místo – žáci 6. a 7. ročníku  
4. místo – žáci 8. a 9. ročníku  

Minikopaná  20 vybraných žáků  1. místo – žáci 6. a 7. ročníku 
1. místo – žáci 4. a 5. ročníku  

Miniházená  3× 10 žáků   
 

  



8.4 Účast žáků na akcích pořádaných školou nebo ve spolupráci s obcí (kulturní 
představení, exkurze, výstavy, besedy, projekty, výuka mimo školu, vystoupení pro 
veřejnost apod. )  

datum  akce  ročník  počet žáků  

1.9.2016 Zahájení školního roku celá škola 156 

7.-9. 9.2016 
Adaptační pobyt - Sluňákov (Horka 

nad Moravou) 
2.  19 

9.9.2016 
Dopravní výchova - dopravní hřiště 

Prostějov 
4. 21 

13.-15. 9.2016 
Adaptační pobyt -  Jedovnice-

Olšovec 
3. a 5.  34 

20.9.2016 
Pojďme zažít živly - ekologický 

výukový program (Sluňákov) 
4. 21 

22.9.2016 Burza práce - Prostějov 8. a 9. 21 

22.9.2016 
Kino Olomouc - Heidi, Tajný život 

mazlíčků 
1.- 5. 110 

22.9.2016 Lanové centrum 6. a 7. 32 

26.9.2016 Můj první gól - sportovní akce 1.- 3. 50 

29.9.2016 Svíčkárna Rodas - exkurze, dílničky 2. a 4. 42 

30.9.2016 
S dráčkem na Velký Kosíř - 

sportovní akce 
1. a 2. 42 

3.10.2016 Podzimní výstava 1.-5. 100 

12.10.2016 Přírodovědný klokan - soutěž 8.a 9. 19 

14.10.2016 Beseda se spisovatelem (J. Opatřil) 1.- 5. 105 

2.11.2016 Hazard kolem nás - beseda 6.- 9.   45 

9.11.2016 Bobřík informatiky - soutěž 8. a 9. 17 

10.11.2016 Bobřík informatiky- soutěž 6.- 7. 20 

13.11.2016 Vítání občánků 2. 5 

15.11.2016 
Scholaris - přehlídka středních 

škol, Prostějov 
8. a 9. 18 

21.-23. 11.2016 Školní kolo olympiády z Čj 8. a 9. 20 

23.11.2016 
Scholaris - přehlídka středních 

škol, Olomouc 
9. 8 

26.11.2016 Rozsvěcení vánočního stromečku 1.- 5. 100 

29.11.2016 Brno (Špilberk) - dějepisná exkurze 2. stupeň 39 

30.11.2016 Filipíny - prezentace 2. stupeň 44 



5.12.2016 Mikulášská nadílka   všichni žáci 

6.12.2016 Divadlo Prostějov - Malý princ 3., 4., 5. 67 

7.12.2016 
Kouzlo adventu - vánoční dílny, 

prohlídka zámku 
1.- 5. 92 

9.-13. 1.2017 Školní kolo zeměpisné olympiády 2. stupeň 31 

27.1.2017 Školní kolo Pythagoriády 5. 8 

22.2.2017 Beseda se spisovatelem (J. Opatřil) 2. stupeň 50 

3.3.2017 
Divadlo Porstějov - Trapas 

nepřežiju 
7.- 9. 37 

13.3.2017 Vietnam - beseda 6.- 9. 44 

15.3.2017 Šikana, kyberšikana 8. a 9. 18 

 15.3.2017 
Školní kolo matematické 

olympiády 
6. a 8. 5 

17.3.2017 Matematický klokan 2.- 9. 130 

23.3.2017 
Divadlo Prostějov - Pohádky ovčí 

babičky 
1. a 2. 42 

19.4.2017 Dopravní hřiště Prostějov 4. 20 

28.4.2017 
Divadélko pro školy - Don Quijote 

a ti druzí 
6.- 9. 49 

28.4.2017 
Divadélko pro školy - Bajky pana 

Ezopa 
1.- 5. 100 

3.5.2017 Den otevřených dveří 1.- 9. všichni žáci 

9.5.2017 Zoo Olomouc 7. 17 

16.5.2017 Spelling competition 3.- 9. 17 

18.-19.5.2017 Naučně sportovní akce Baldovec 6.- 9. 37 

24.-26.5.2017 
Naučně sportovní pobyt v přírodě 

- Radíkov 
4. 20 

26.5.2017 
Divadlo Prostějov - Cesta do 

pravěku 
3., 4., 5.  63 

31.5.2017 Pohár starostů 1.- 9. 25 

1.6.2017 Záchranná služba - projektový den 1.- 9. všichni žáci 

6.6.2017 Výlet Lednice 1.,2.,3.,5. 83 

7.6.2017 Výlet Modrá 2. a 4. 42 

7.6.2017 Turnaj v miniházené 3. 10 

15.6.2017 Výlet Rožnov pod Radoštěm 1.,2.,3.,5. 84 



22.6.2017 
Exkurze Mürdter Dvořák 

(nástrojárna, lisovna) 
8.- 9. 17 

23.6.2017 
Přírodovědná exkurze (Arboretum 

Bílá Lhota, jeskyně Podkova, Řimické 
vyvěračky 

9. 8 

26.6.2017 Hasík - preventivní akce (hasiči) 2. a 6. 39 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena žádná kontrola ČŠI. 

 

10. Údaje o výsledcích kontroly nadřízených orgánů a výsledcích jiných kontrol  

Na škole proběhla ve školním roce 2016/2017 oficiální kontrola zřizovatelem dne 20. 10. 2016, 
nebyly shledány žádné nedostatky. Čerpání finančních prostředků zasílaných z obce bylo dále 
kontrolováno prostřednictvím pravidelných přehledů čerpání předávaných zřizovateli na jeho 
žádost. Zřizovatel se zajímal také o výchovu a vzdělávání žáků, výsledky testování i kvalitu 
výuky, ředitelka školy předává zřizovateli informace a přehledy výsledků žáků a aktivit školy 
dle jeho požadavků.  
Ve školním roce 2016/2017 proběhlo několik dalších kontrol:  
6. 9. 2016 – KHS Olomouckého kraje, MUDr. Kateřina Žeravová – provedena kontrola v ZŠ, MŠ 
a školní jídelně za účelem projednání spokojenosti s kvalitou stravy vydávané ve jmenovaných 
školách. 
14. 9. 2016 – VZP Prostějov – byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.  Nebylo zjištěno porušení 
předpisů.  
1. 6. 2017 – OSSZ Prostějov – byla provedena kontrola účetních dokladů za období od 1. 9. 
2017 do 30. 4. 2017. Nebylo zjištěno porušení předpisů.  

 

11. Vyřizování stížností, oznámení podnětů  

 

11.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu  

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

Datum podání  Obsah stížnosti  Stěžovatel  Stížnost vyřídil  

--  --  --  --  

 

11.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání  

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání  

Datum podání  Obsah stížnosti  Stěžovatel  Stížnost vyřídil  

--  --  --  --  

11.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů  

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů  

Datum podání  Obsah stížnosti  Stěžovatel  Stížnost vyřídil  

--  --  --  --  



 

12. Zpráva o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím  

Oblasti  Počet informací  

Počet podaných žádostí o informace  0  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0  

Opis podstatných částí každého rozsudku 
soudu  

0  

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování 
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů  

0  

Další informace vztahující se k uplatnění 
tohoto zákona  

0  

 

 

13. Údaje o doplňkové činnosti školy  

Ve školním roce 2016/2017 měla škola v průměru 20 cizích strávníků (tento počet se měnil s 
postupným přihlašováním a odhlašováním). Z doplňkové činnosti jsou částečně financovány 
úvazky kuchařek a ekonomky školy, případný zisk je pracovnicím školní kuchyně vyplacen 
formou nenárokových složek platu (odměn). 
Škola dále pronajímala tělocvičnu soukromé osobě pro výuku Zumby.  

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných 
zdrojů  



 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi  

Ve školním roce 2016/2017 na škole nepracovala odborová organizace zaměstnanců.  
 

V Olšanech u Prostějova dne 14. října 2017  
Mgr. Vladimír Vlk, zastupující ředitel školy  
Zpráva schválena školskou radou dne 17. 10. 2017 

Pedagogická rada seznámena dne 18. 10. 2017 

Výzva MŠMT – program Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol. Projekt měl 
název „Rekonstrukce objektu pro potřeby základní školy“. V průběhu roku byla vybudována 
přírodovědná učebna rekonstrukcí jedné z kmenových učeben ve školní budově a byla 
opravena a nově vybavena počítačová učebna. Jejich využití bylo zahájeno již v průběhu 
školního roku 2016/2017. 
Dále proběhla rekonstrukce jedné z farních budov pro potřeby základní školy a tím vznikly dvě 
kmenové učebny pro 1. stupeň. Učebny jsou využívány od 1. 9. 2017.  
V červenci 2016 škola zareagovala na Výzvu 22, která se zaměřuje zejména na DVPP v oblasti 
jazykového vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, tandemovou výuku na ZŠ, 
doučování žáků s rizikem neúspěšnosti, CLIL a další oblasti, v MŠ jsou šablony podobné a je 
možno financovat chůvu k malým dětem, čehož jsme využili. 
Podpora z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony 
pro MŠ a ZŠ I“ činí 948 262,00 Kč. Projekt byl zahájen 1. 9. 2016 a je plánován na 24 měsíců. 
Projekt má název „Učíme se rádi“. Probíhá v základní škole i v mateřské škole.  
Ve školním roce 2016/2017 jsme zrealizovali tyto šablony:  
I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ, 12 šablon, tj. 12 měsíců práce chůvy na úvazek 0,5. 
Jejím úkolem je pracovat s dvouletými dětmi. 
I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská 
pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze). Paní učitelky z mateřské školy 
absolvovaly 5 šablon s variantou Čtenářská pregramotnost a 5 šablon s variantou Matematická 
pregramotnost. 
II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská 
gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring. Osm pedagogických pracovníků 
absolvovalo DVPP zaměřené na cizí jazyky, konkrétně na angličtinu. 
II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ. Dvě dvojice pedagogických pracovníků zrealizovaly celkem 3 
bloky tandemové výuky, a to v první třídě a v páté třídě. Využili jsme tak tři šablony. Výstupem 
šablony jsou dva absolventi deseti ucelených bloků vzájemné spolupráce pedagogů v celkové 
délce dvacet hodin vzdělávání každého pedagoga (10 hodin přípravy a reflexe, 10 hodin 
společné tandemové výuky). 
II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ. Čtenářský klub obnáší 16 schůzek pro minimálně 6 žáků, 
každou v trvání 90 minut. Vyučující českého jazyka zrealizovali dvě šablony pro žáky druhého 
stupně. 
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Pedagogičtí pracovníci připravili 14 
bloků doučování pro žáky všech ročníků, především z matematiky a českého jazyka. Jedna 
šablona obsahuje 1 blok doučování - 16 hodin pro minimálně 3 žáky ohrožené neúspěchem. 
Projekt pokračuje i ve školním roce 2017/2018. 


