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Charakteristika školy 

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a 23. 3. 1996 byla zařazena 

do sítě škol. Je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje 

svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

Základní škola je úplná, má 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. Součástí 

právního subjektu je i MŠ. 

Školní rok 2021/22 se už začínal podobat rokům, kdy jsme nic nevěděli o nemoci 

zvané COVID.  

Nastoupili jsme 1. září do školy a v té jsme zůstali po celý školní rok. Samozřejmě nás 

neminuly nemoci způsobené nákazou covid, ale už jsme vše zvládali mnohem snáz. Leden se 

ukázal jako kritický měsíc. Objevovaly se karantény některých tříd (nemoc žáků i 

vyučujících) a třídě 7. A byl na poslední chvíli zrušen lyžařský výcvikový kurz, protože těsně 

před odjezdem bylo několik žáků pozitivně testovaných. Naštěstí se podařilo tento kurz 

přesunout na březen. Podle reakcí žáků můžeme říci, že si svůj „lyžák“ užili, jak se patří! Ti, 

co nikdy na lyžích nestáli, v průběhu kurzu odvážně sjeli svůj cvičný kopec.  

Vše jsme zvládli i přes problémy s obsazeností vyučujících ve třídách. Tímto děkuji 

všem vyučujícím, asistentům i vychovatelkám za obrovské nasazení, se kterým se k daným 

potížím postavili čelem. Bez jejich vstřícného přístupu by tato situace byla velmi obtížně 

řešitelná, dá se dokonce říci, že v určitých chvílích i neřešitelná. 

Pokud byla některá z našich tříd v karanténě, opět vyučující pracovali na známých 

platformách – Škola v pyžamu, Školákov, sms zprávy, Teams aj. Asistenti rozdávali tištěné 

materiály žákům, kteří se z různých důvodů nemohli účastnit určeného druhu výuky – např. 

v rodině bylo více nemocných dětí než počítačů. Ve škole již byly k dispozici notebooky pro 

sociálně slabé žáky a ti měli možnost si je vypůjčit na nezbytně dlouhou dobu. 

Jako velký úspěch můžeme považovat to, že se nám po několika letech podařilo 

uspořádat zápis do prvního ročníku dalšího školního roku tradičně –malí předškoláci se svými 

rodiči se dostavili osobně do „velké školy“ a mohli se pochlubit, co už vědí, co už umí 

nakreslit či spočítat.  

Po jarních prázdninách, které byly v posledním týdnu února, se situace s covidem 

výrazně zlepšila a výuka už nebyla moc narušována.  

Od jara opět také mohli žáci naší školy navštěvovat různé výukové programy, exkurze, 

filmová představení. Této možnosti všichni využívali plnou měrou. 

Po vynucených pauzách minulých let jsme si připomněli, jaké to je, rozloučit se se 

svými spolužáky na závěr roku před prázdninami. Žáci 6. A společně s paní učitelkou 

Mlynářovou připravili divadelní představení tří známých pohádek – v anglickém jazyce. 

Herci měli stylové kostýmy a vlastnoručně vyrobené dekorace. A druhý den si zase žáci 

druhého stupně si pro své mladší spolužáky připravili Zahradní slavnost. Jedná se o 

dopoledne plné her, zábavy, soutěží a také zpěvu a tanců. K tomu jsme měli krásné slunečné 



 - 4 - 

počasí – jako by nám chtělo vynahradit ty dva roky, co jsme tuto veselou akci nemohli svým 

žákům dopřát. 

Celkem měla škola v roce 2021/22 14 tříd (9 tříd na 1. stupni, 5 tříd na 2. stupni), tři 

oddělení školní družiny a pět oddělení MŠ. 

Základní škola se skládá z hlavní budovy, ve které byly ve školním roce 2021/22 

umístěny třídy druhého stupně a třída 4. A, školní výdejna stravy a tělocvična. Dále má škola 

tři pracoviště: 

 budova I. stupně, 

 budova ŠD, ve které je umístěna cvičná kuchyňka a dvě třídy (2. A, 4. B), 

 školní dílny (umístěné v budově MŠ). 

Výuka tedy probíhala na čtyřech budovách. Vyučující měli k dispozici tři sborovny, 

jedenáct kabinetů a odborné učebny (tělocvična, cvičná kuchyňka, nedávno nově vybudované 

učebny - počítačová učebna a učebna fyziky a chemie, školní dílny). Součástí školy byla i 

v tomto roce školní družina, knihovna a výdejna stravy, která je dovážena ze ZŠ a MŠ 

Olomouc, Nedvědova 17. 
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Škola je umístěna v pěkném a klidném prostředí okrajové části Olomouce s dobrou 

dopravní obslužností. Součástí areálu je i parčík s hracími prvky pro malé i větší děti osázený 

vzrostlou zelení, který je často využíván pro výuku, pobyt dětí ve školní družině i pro trávení 

volného času. Je zde umístěn i keramický hrad – společné dílo žáků postupně vytvářené v 

hodinách výtvarné výchovy – a obdivovaný návštěvníky hřiště. 

Pro výuku tělesné výchovy je za příznivého počasí využíváno i venkovní hřiště, které 

v odpoledních hodinách plní i funkce hřiště veřejného. 

Jedná se o středně velkou školu, kde se mnoho žáků, rodičů i zaměstnanců zná osobně 

a mají k sobě blízký vztah. Mnozí rodiče jsou bývalými žáky naší školy a k vyučujícím se 

obracejí se svými problémy i radostmi jako ke svým dobrým známým. Tento fakt je také 

důvodem téměř rodinného vztahu mezi některými vyučujícími, jejich žáky a rodiči žáků. 

Znalost rodinného prostředí žáků je velkou výhodou oproti tzv. sídlištním školám, kdy se 

vlastně učitelé a žáci potkávají pouze ve škole. 

Během školního roku jsme se nemuseli potýkat s žádnou rekonstrukcí, která by nám 

narušovala hladký průběh vyučování. Jediným větším „zásahem“ do vybavenosti tříd byla 

další instalace tabulí triptych a interaktivních dataprojektorů. Celkem pěti tabulemi jsme 

udělali radost žákům a vyučujícím. Už nám zbývá dovybavit jen jednu třídu na budově ŠD a 

dvě třídy na budově prvního stupně. Všichni doufáme, že se nám naše přání podaří splnit 

během následujícího školního roku.  

Nové tabule reagují na vývoj digitálních technologií – jsou to bílé magnetické 

keramické tabule, popisovatelné suchostíratelnými fixy. Povrch tabulí tvoří kovová fólie, na 

níž je nanesen velmi tvrdý keramický smalt odolný vůči poškrábání. Ten také zajišťuje velmi 

dobrou stíratelnost i po mnoha letech používání. Tyto tabule jsou určeny pro intenzivní 

výuku. Velkou výhodou je i možnost využití magnetů. Na požádání jsme si nechali vyrobit na 

tabule pro třídy na 1. stupni řádkování na jednu stranu tabule pro psaní písmenek. Tabule jsou 

interaktivní – od klasické bílé se odlišuje tím, že má v sobě zabudovaný senzor na 

rozpoznávání dotyků pera. Myslím si, že tyto tabule budou přínosem nejen novou technologií, 

kdy se kromě psaní na tabuli může využít i funkce interaktivity, ale také se velmi omezí 

tvorba prachu z klasických kříd. A tím vyhovíme zdravotním požadavkům našich dětí i 

dospělých.  
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Přehled oborů vzdělávání 

Základní škola vyučovala podle školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání s motivačním názvem Škola pro tebe zpracovaného v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

Celý školní rok jsme připravovali nový školní vzdělávací program. Od toho 

stávajícího se liší nově zavedeným předmětem ve třetím ročníku – a to informatikou. Na 

možnost její výuky se pilně připravovaly naše kolegyně během odpoledních seminářů. Výuku 

mohou provozovat dvě vyučující z 1. stupně a jedna z druhého.  

Podle tohoto vzdělávacího programu se naše škola začne učit od 1. 9. 2022. A od 

školního roku 2023/24 pojedeme podle nového ŠVP již ve všech třídách. Tvorba tohoto ŠVP 

se neobešla bez potíží – abychom zabezpečili žákům určený počet vyučovacích hodin 

v jednotlivých ročnících, musely proběhnout určité přesuny v hodinových dotacích některých 

předmětů. Asi nejvíc viditelná je změna v 7. ročníku. Zde se nově začíná učit druhý cizí jazyk 

– ruština. Do loňska se žáci naší školy potkali s druhým cizím jazykem až od 8. ročníku. 

V naší škole funguje Školské poradenské zařízení – jedná se o spolupráci mezi třídním 

učitelem, metodičkou prevence, výchovným poradcem. Dále spolupracujeme s PPP a SPC 

v Olomouci. I v letošním školním roce rámci projektu Šablony působila na škole speciální 

pedagožka, která svou činnost směřovala k mladším dětem. O vzdělávacích potřebách dětí 

jsou učitelé informováni nejen prostřednictvím pedagogické rady, ale i díky úzké komunikaci 

s rodiči. Pro žáky s problémy výukovými či zdravotními jsou sestavovány individuální 

vzdělávací plány. 

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve 

smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. 

Zajišťuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. 

Rozvíjí osobnost žáka k samostatnému a svobodnému rozhodování, k aktivnímu přístupu 

k dalšímu vlastnímu rozvoji. Učí jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře 

přiměřené jeho věku. Vede žáky k samostatnosti, učí je utvářet si vlastní názor, ale klade 

důraz i na práci v týmu. 

Škola vytváří podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, 

které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním a kontroluje jejich dodržování. Současně je 

připravuje na možnost vzniku mimořádných situací a učí je na ně reagovat. Mimořádná 

situaci v tomto školním roce již byla několikrát zmíněna. 
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Popis personálního zabezpečení školy 

 

 Příjmení Jméno Pracovní pozice Vyučuje 
Třídní 

učitel(ka) 

Bc. Aligerová Barbora vychovatelka *** --- 

Mgr. Bargl Jaroslav 

učitel, výchovný 

poradce, ICT 

koordinátor 

Tv, Inf, DT --- 

Mgr. Černá Lenka učitelka Čj, D, HV VI. A 

Mgr. Doležalová Pavlína učitelka 1.-5. IV. A 

Mgr. Dubová Štěpánka učitelka 
Tv, Př, VZ, 

PP  
IX. A 

 Dvořák Stanislav školník *** --- 

 Gatial Milan asistent pedagoga as. ped. --- 

Mgr. Hájková Ludmila asistentka pedagoga as. ped. --- 

Mgr. Hefková Alena učitelka 
Ch, OV, 

VP 
--- 

Mgr. Hubáčková Lucie učitelka Ch, Př, Z --- 

 Hymrová Agáta 
uklízečka, pracovnice 

ve výdejně stravy 
*** --- 

 Heinzová Markéta 

asistentka pedagoga 

(nahradila AP 

Urbánka v průběhu 

roku) 

as. ped. --- 

 Chromková Jana vychovatelka vych. ŠD --- 

 Jarošová Silvie 
uklízečka, pracovnice 

ve výdejně stravy 
*** --- 
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 Klvaňová Martina asistentka pedagoga as. ped. --- 

Mgr. Kolářová Žaneta učitelka 
Aj, Př, Hv, 

Pč 

VIII. A 

 

Mgr. Kosek Mojmír asistent pedagoga as. ped. --- 

Mgr. Kramplová Renata zástupkyně ředitelky M --- 

Mgr. Ličková Veronika učitelka 1.-5. I. B 

Mgr. Linhartová Zuzana učitelka Čj, Vo VI. B 

Mgr. Machalová Jelena učitelka Aj, Rj --- 

Mgr. Martinková Miroslava učitelka 1.-5. II. A 

Mgr.  Mlynářová Hana učitelka Aj --- 

Mgr. Modrianská Pavla 
učitelka, metodik 

prevence 
M, F, Aj VIII. A 

Mgr. Moupicová Ludmila učitelka 
ČaS, Vv, 

Pč 
--- 

Mgr. Pávková Monika učitelka 1.-5. IV. B 

Bc. Pelíšková Eva asistentka pedagoga as. ped. --- 

Mgr. Procházková Zora učitelka 1.-5. I. A 

Mgr. Rygelová Eva vedoucí vychovatelka 
ved. vych. 

ŠD 
--- 

 Schusterová Marta asistentka pedagoga as. ped. --- 
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Mgr. Studničková Iva učitelka 1.-5. II. B 

Mgr. Štenclová Ivana ředitelka  M, F --- 

Mgr. Tandlerová Kateřina učitelka 1.-5. V. A 

 Tomková Jitka 
hospodářka – účetní, 

rozpočtářka 
*** --- 

 Urbánek Radim asistent pedagoga as. ped. --- 

Mgr. Vágnerová 
Blanka, 

DiS 
učitelka 1.-5. V. B 

 Vaníčková Věra uklízečka   

Mgr. Viková Jana učitelka 1.-5. III. A 

 Žárská Petra asistentka pedagoga as. ped. --- 

 

Pracovníků celkem:  39 

- z toho mužů:  5 

- z toho žen:  34 

Pedagogičtí pracovníci celkem: 35 

- z toho učitelé:  22 

- vychovatelé:  3 

- asistenti pedagoga: 8 

Ostatní pracovníci: 5 

- THP:  1 

- děl. povolání:  1 

- provozní pracovník:  3 
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

V letošním roce se po dvou letech konečně konal zápis k povinné školní docházce opět 

tradičně. To znamená, že budoucí prvňáčci společně se svými rodiči navštívili svou budoucí 

velkou školu a přítomným paním učitelkám ukázali, jak jsou připraveni v září nastoupit do 

prvních tříd. Paní učitelky se již na své nové žáčky velmi těšily. Vždyť, co to je za zápis do 

první třídy, když místo dětí přijdou pouze rodiče? Zápis do první třídy je pro děti první velký 

den, kdy musejí ukázat svou připravenost do dalšího období života. V posledních dvou letech 

jsme byli ale nuceni rozhodovat o přijetí budoucích prvňáčků pouze podle informací od 

rodičů, nikoli podle skutečného poznání jejich schopností. Na dětech bylo vidět, jak jsou 

natěšené a mnohé by chtěly nastoupit do školy již druhý den. 

Zápis se v letošním roce konal v termínu 7. dubna 2022 v odpoledních hodinách na 

budově 1. stupně. Rodiče měli opět možnost vyplnit si dopředu elektronickou přihlášku. 

Tento způsob přihlašování skýtá mnohé výhody – není potřeba věnovat tolik času 

administrativě, ale společně s dítětem se věnovat jeho „přijímacímu řízení“. Letos se nám 

hlásilo celkem 59 budoucích prvňáčků. Do prvních tříd bylo nakonec zapsáno 47 žáků a pro 

12 dětí podali rodiče „Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky“ o jeden 

rok. Podle počtu přijatých dětí do prvních tříd budeme v novém školním roce otevírat dvě 

první třídy. Přesný počet dětí se ale může nakonec lišit – není neobvyklé, že se někteří rodiče 

rozhodnou pro své dítě nakonec zvolit jinou základní školu z různých důvodů. A to v obou 

směrech – děti nám přibudou, ale i ubudou. 

Protože dodatečně došlo k určitým změnám (stěhování, přestupy dětí), tak by do 

prvního ročníku měli od 1. září 2022 nastoupit 43 žáci. Budou otevřeny dvě první třídy. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Vyučování probíhalo podle požadavků stanovených Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. 

Třídy se naplňovaly většinou do počtu 23 žáků. Pouze třída 8. A, která vznikla 

sloučením dvou sedmých tříd, měla 30žáků.  

I v letošním školním roce jsme využili možnost dělení tříd i při nižším počtu žáků, než 

stanoví učební plán. Méně žáků v hodině představuje větší možnost individuálního přístupu 

při výuce některých předmětů a zefektivnění výuky (Anglický jazyk, Ruský jazyk, Pracovní 

činnosti, Výtvarná výchova). Dělily se i třídy s počtem žáků výrazně nižším, než určuje 

učební plán.  

To bylo umožněno změnou ve financování., která umožnila navýšení počtu 

vyučovaných hodin až do výše stanovené tzv. PHmax (maximální počet hodin, které při 

daném počtu a rozdělení žáků může škola realizovat). Ještě vyšší počet dělených hodin již 

narazil na kapacitní možnosti školy. 

Devět let povinné školní docházky splnili 23 žáci.  

23 žáci 9. ročníku splnili podmínky pro dosažení základního vzdělání. Na maturitní 

obory středních škol bylo přijato 11 žáků, z toho 3 žáci na gymnázia, 8 žáků bylo přijato na 

obory úplného středního odborného vzdělávání s maturitou, dále byli 4 žáci přijati na střední 

školy s úplným středním odborným vzděláním s odborným výcvikem a 4 žáci na učební 

obory s výučním listem.  

Bez základního vzdělávání ukončil školní docházku jeden žák. 

V přijímacím řízení na osmiletá gymnázia byli úspěšní tři naši žáci. Na šestileté 

gymnázium byli přijati také tři žáci. 

Přijímací řízení pro maturitní obory bylo v tomto školním roce opět realizováno 

s jednotnou přijímací zkouškou ve dvou termínech. Žáci psali tzv. didaktické testy 

z matematiky a z českého jazyka. Tyto výsledky se žákovi započetly do "žebříčku" na obou 

školách, na které si podával přihlášku, a vybral se lepší výsledek. Tento systém hodnotíme 

pozitivně – žáci jsou mnohem více než dříve motivováni ke kvalitním studijním výsledkům, 

jsou lépe připraveni ke vstupu na střední školu. Možnost započtení lepšího výsledku zase 

snižuje nervozitu žáků a dává možnost druhého pokusu pro případ, že se první test nevydařil.  

 

Výsledky našich žáků dokládá následující tabulka (zdroj: Cermat): 
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Modře jsou zvýrazněny výsledky za naši školu. Percentil je číslo, které udává, kolik procent ostatních uchazečů žák "předběhl". 

Z  výsledků je zřejmé, že se naši deváťáci umístili v horní polovině všech uchazečů. Vzhledem k předcházející těžké době považuji výsledky za 

dobré. 

Se svým výsledkem mile překvapili sedmáci, kteří se všichni tři umístili v horní třetině, v matematice dokonce těsně pod hranicí první 

pětiny výsledků všech uchazečů. Tento výsledek lze hodnotit jako vynikající. 
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V letošním školním roce jsme si, zvláště poté, co nám to nebylo již dvakrát umožněno, 

všichni představovali, jak budeme celý rok společně pracovat. Začátek školního roku vypadal 

slibně. Dokonce jsme se jako škola dlouho drželi bez větších nemocností. Ale nakonec i naši 

školu dostihl neviditelný nepřítel – covid. V říjnu jsme museli využít možnosti udělení 

ředitelského volna a spojit tak podzimní prázdniny ve větší celek. Tím jsme umožnili, aby 

potenciální nemocní nechodili do školy. Největší absenci jsme ale zaznamenali v lednu a 

únoru. A to nejen mezi žáky, ale i v učitelském sboru. Byly dny, kdy se musel okamžitě měnit 

rozvrh, protože učitelé odpadávali v horečkách. Některé třídy byly v karanténě, často 

nastupovali „do boje“ i zaměstnanci z řad vychovatelek nebo asistentů pedagoga a s dálkovou 

pomocí nemocného vyučujícího alespoň udržovali základní schéma výuky. Za to patří celému 

pedagogickému sboru mé obrovské poděkování. 

Je snad zázrak, že v těchto velmi nemocností obtížených dnech, škola vůbec mohla dál 

fungovat. Že nám neonemocněl na nějakou delší dobu správní personál – např. paní účetní, 

pro kterou je začátek roku velmi náročný z hlediska finančního, pan školník, který 

zabezpečoval fungování školy po té praktické stránce, nebo pracovnice ve výdejně stravy a 

uklízečky. Bez těchto lidí by byl chod školy rovněž ochromen. 

Letošní školní rok nás sice už tolik netrápil virus covidu, ale nastala pro nás všechny 

situace, kterou si nikdo nedovedl představit ani v nejhorších snech – v naší relativní blízkosti 

probíhala, a v současné chvíli stále probíhá, válka. Válka na území Ukrajiny měla i pro naši 

školu dalekosáhlé důsledky. Najednou se v našem okolí vyskytovali uprchlíci s dětmi, které 

bylo nutno nějak připravit na budoucí život. Některé děti byly umístěny do adaptačních 

skupin, kde se pod dohledem zkušených lektorů učily základům českého jazyka. Jiné děti 

rovnou nastoupily do škol - ať už základních nebo mateřských. I naše škola přivítala takovéto 

žáky. Někteří v naší škole zůstali do konce školního roku, jiní se po skončení nejhorších bojů 

v místě bydliště vrátili zpět domů. Toto je situace, kterou si nikdo z nás nedokáže vůbec 

představit. Náhle se ocitnout bez prostředků, pouze s holým životem, v cizí zemi, mnohdy bez 

znalosti jazyka a věřit, že se najdou slušní lidé, kteří pomohou.  

Nepíše se mi tato část snadno, protože všechny informace z poslední zdejší války mám 

jen zprostředkované od prarodičů a všichni jsme se najednou ocitli v situaci, kdy všechny tyto 

hrůzy byly nadosah! V této chvíli se opět ukázalo, jak schopný, spolehlivý, akční a empatický 

máme pedagogický sbor. Paní učitelky, kterým do tříd přibyly vystrašené a bázlivé děti 

z Ukrajiny, se jim okamžitě věnovaly a napnuly veškeré síly k pomoci. Připravovaly pro ně 

materiály pro hry i výuku v jejich mateřštině, některé je doučovaly češtinu. Domluva s dětmi i 

rodiči byla velmi složitá. Některé děti, ty větší, uměly trochu rusky nebo anglicky, ty malé 

uměly jen ukrajinsky. Rodiče na tom byli podobně. Našly se i výjimky, kdy rodič pracoval 

v ČR a uměl česky, a za ním přijel i zbytek rodiny. Proto mnozí z nás oprášili ruštinu, kterou 

se učili ještě v minulém století jako povinný jazyk. A tak jsme společnými silami pomalu 

postupovali k dalším dnům. Myslím, že největšími hrdiny těchto dnů můžeme nazvat 

ukrajinské děti. Ty se velmi rychle zapojily do školního vzdělávání, skamarádily se se svými 

spolužáky, velmi obstojně se na konci roku domluvily česky a celkově se dá říci, že tuto 

velmi nepříjemnou situaci zvládly co možná nejlépe. Že i v těžké době může vzniknout velké 

přátelství, dokládá skutečnost, kdy si kolektiv třídy 7. A pravidelně dopisuje se svoji 

spolužačkou Sofií. Ta se k nám na jaře s rodinou přistěhovala a před koncem školního roku se 

vrátila zpět domů na Ukrajinu. Všichni jí přejeme jen to dobré! 
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Samozřejmě situace kolem přílivu ukrajinských uprchlíků je velmi složitá a její řešení 

v rámci škol není jednoduché. Stojí to čas a úsilí nejen pedagogů, ale hlavně vedení školy, a 

to nad rámec jejich standardních povinností. Všichni si přejeme, aby tato velmi nepříjemná 

situace brzy skončila a všichni, kteří budou mít kam, se opět mohli vrátit zpět domů a 

pokračovat v životě, který jim byl tak náhle a bolestivě odepřen.  

Tak jako jsem již zmiňovala vloni, všechno zlé je k něčemu dobré. Opět se potvrdilo, 

že musíme být připraveni na okamžité změny v životě, že se musíme naučit být flexibilní, 

umět pomoci, mít cíle dále se vzdělávat v různých oborech.  
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Přehled klasifikace za 1. pololetí: 

 

Třída 
Třídní  

učitelka 

 

Počet 

žáků 

Prospěch Chování 
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i 
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v
é 

n
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o
k
o
ji

v
é 

1. A Mgr. Zora Procházková 
21 21 - - - 21 - - 

1. B Mgr. Veronika Ličková 
22 22 - - - 22 - - 

2. A Mgr. Mir. Martinková 
18 18 - - - 18 - - 

2. B Mgr. Iva Studničková 
16 16 - - - 16 - - 

3. A Mgr. Jana Viková 
21 14 7 - - 21 - - 

4. A Mgr. Pavlína Doležalová 
20 14 6 - - 20 - - 

4. B Mgr. Monika Pávková 
18 10 8 - - 17 1- - 

5. A 
Mgr. Kateřina 

Tandlerová 
17 10 7 - - 17 - - 

5. B Mgr. Blanka Vágnerová 
17 16 1 - - 17 - - 

6. A Mgr. Lenka Černá 
19 8 11 - - 19 - - 

6. B  Mgr. Zuzana Linhartová  
20 12 8 - - 20 - - 

7. A Mgr. Žaneta Kolářová 
23 10 12 1 - 22 - 1 

8. A Mgr. Pavla Modrianská 
30 10 19 1 - 30 - - 

9. A Mgr. Štěpánka Dubová 
23 7 16 - 1 23 - - 

celkem 
 285 188 95 2 1 283 1 1 
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Přehled klasifikace za 2. pololetí: 

 

Třída 

Třídní  

učitelka 

 

Počet 

žáků 

Prospěch Chování 

s v
y
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en

án
í

m
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ěl

i 
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v
é 

n
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o
k
o
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v
é 

1. A Mgr. Zora Procházková 
21 21 - - - 21 - - 

1. B Mgr. Veronika Ličková 
22 22 - - - 22 - - 

2. A Mgr. Mir. Martinková 
19 17 2 - 1 19 - - 

2. B Mgr. Iva Studničková 
17 15 2 - 1 17 - - 

3. A Mgr. Jana Viková 
22 13 9 - - 22 - - 

4. A Mgr. Pavlína Doležalová 
20 12 8 - - 20 - - 

4. B Mgr. Monika Pávková 
18 12 6 - 1 18 - - 

5. A 
Mgr. Kateřina 

Tandlerová 
17 10 7 - - 17 - - 

5. B Mgr. Blanka Vágnerová 
17 17 - - - 17 - - 

6. A Mgr. Lenka Černá 
21 8 13 - 2 21 - - 

6. B  Mgr. Zuzana Linhartová  
20 8 12 - - 20 - - 

7. A Mgr. Žaneta Kolářová 
23 13 10 - - 23 - - 

8. A Mgr. Pavla Modrianská 
30 13 17 - - 29 1 - 

9. A Mgr. Štěpánka Dubová 
23 8 15 - 1 21 2 - 

Celkem 
 290 189 101 - 6 287 3 - 
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Údaje o prevenci rizikového chování 

Školním metodikem prevence je Mgr. Pavla Modrianská, která zpracovala i pro tento rok tzv. 

Minimální preventivní program (MPP). Ten vychází z možností a potřeb naší školy a opírá se o 

něj prevence rizikového chování. Jeho hlavní pilíře tvoří osvojování zásad zdravého životního stylu, 

vytváření přátelského a bezpečného školního prostředí a posilování schopnosti žáků čelit sociálnímu 

tlaku, prevence kouření a zneužívání alkoholu a předcházení záškoláctví. 

 osvojování zásad zdravého životního stylu  

Na prvním stupni probíhá v rámci výuky předmětu Člověk a svět, na druhém stupni 

v hodinách Přírodopisu a Výchovy ke zdraví. Celá škola je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do 

škol a Mléko do škol. I když byla situace s preventivními programy velmi složitá, stihli se naši žáci 

zúčastnit plánovaného preventivního programu zaměřeného na předcházení drogových závislostí 

„Drogy, alkohol, gamblerství, aktivní střelec“a programu „Jsem nezávislý, nekouřím“.  

 vytvoření přátelského a bezpečného školního prostředí a posilování schopnosti žáků 
čelit sociálnímu tlaku 

Za spolupráce všech pracovníků školy jsou žáci vedeni k důslednému dodržování školního 

řádu a slušnému chování. Třídní učitelé toto téma s dětmi často probírají na třídnických hodinách. 

Nežádoucí chování je pozorně monitorováno, problémové situace jsou bezodkladně řešeny.  

 prevence kouření a zneužívání alkoholu  

Probíhá zejména na druhém stupni v hodinách Přírodopisu a Výchovy ke zdraví. Zneužívání 

kouření na půdě školy jsme v tomto školním roce nezaznamenali, bohužel ochutnání alkoholu jsme 

letos řešit museli.  

 předcházení záškoláctví  

Důraz je kladen na systematickou práci učitelů se žáky, na důsledné vyžadování omluvenek 

přesně dle pravidel stanovených školním řádem a na spolupráci s rodiči. Osvědčilo se i zpřísnění 

režimu dokládání omluvenek (potvrzením od lékaře) u žáků s problematickou absencí (vysoká 

omluvená absence, časté omluvenky na dny přiléhající k víkendu aj.). V letošním školním roce jsme 

museli více zohledňovat absence z důvodů opakování nemoci, nemožnosti přístupu na výuku aj. 

Současně s tím jsme ale více vyžadovali omluvenky, proč se daný žák výuky neúčastnil, abychom se 

vyhnuli skryté formě záškoláctví a omezili je na minimum. 

Metodička prevence se pravidelně účastní akcí pořádaných Pedagogicko-psychologickou 

poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Olomouckého kraje. Každoročně probíhá podzimní 

setkání školních metodiků prevence a Regionální konference primární prevence rizikového chování.  

Dalším způsobem, jak napomáhat prevenci patologických jevů, jsou konané projektové dny 

nebo zapojování se do výukových projektů. Oba tyto způsoby máme vyzkoušeny:  

Naše škola se zapojila do projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI.   

Realizátorem projektu je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3)   
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Projekt Desatero pro primární prevenci byl určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ 

včetně učňovských oborů a víceletých gymnázií. Jedná se o seriál 10 vzdělávacích videí. Jednotlivé 

díly reflektují důležitá témata prevence rizikového chování. Součástí projektu jsou také online kvízy, 

které účastníci programu vyplní po zhlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané 

problematice. 

 

 

Projektový den – KOUŘENÍ 

Zápis jedné z účastnic: 

„Dne 22. 3. 2022 se naše třída 7. A zúčastnila v prostorách školy projektového dne na téma 

Kouření. Rozděleni do 5 skupinek jsme se nejen dozvídali nové informace, ale také soutěžili o batoh 

plný skvělých věcí.  

Proč kouříme a nemůžeme přestat? Kouření totiž produkuje hormony štěstí, a proto se z této 

činnosti následně stává závislost. Ale v plicích se průběžně usazuje dehet, což je stejná látka, která 

bývá i v asfaltu. A cévy se nám postupně zanáší tukem. V průměru zemře v České republice 18 000 

tisíc lidí za rok na následky spojené s kouřením.  

Vše se nám velmi líbilo a celá třída se shodla, že cigaretu si hned tak nezapálíme.“  

Metodik není jedinou osobou, která může působit na prevenci škodlivých vlivů různého 

druhu. Paní učitelka Dubová je v zapojení do projektů spojených se zdravým životním stylem velmi 
aktivní a žáci naší školy se pod jejím vedením s vervou zapojili do online projektu Prevence je cool.  

Jako preventivní akce můžeme považovat i takové aktivity, jako je návštěva knihoven nebo 

muzeí, adaptační výlety, různé projekty – ať už ve škole nebo mimo školu a také velmi oblíbené 

školy v přírodě.  

Na tyto se už velmi těšili jak žáci, tak pedagogové. Vždyť vzdělávání nemusí být jen 

v lavicích. Kde jinde se dá pěkně skloubit výuka a pobyt venku, často s ekologickou, výtvarnou a 

sportovní tématikou? Přece na škole v přírodě! Jsme všichni rádi, že po „hubených letech“, kdy jsme 
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z důvodů již několikrát zmiňovaných tuto akci nemohli uskutečnit, se letos škol v přírodě zúčastnily 

všechny ročníky 1. stupně. Některé třídy měly program ušitý na míru od odborníků, jiné třídy měly 

program vyrobený svými vyučujícími.  

Ať tak, či onak, všichni se vrátili ze svých škol v přírodě tak nějak dospělejší, samostatnější, 

odvážnější – celkově spokojenější! Opět musím velmi poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli. 

Protože taková cesta kolem světa, ta se jen tak opakovat nebude! Navíc, když si z ní mohou děti 

odvézt spoustu suvenýrů – např. vlastnoručně potištěné tričko s vlastnoručně vyrobeným obrázkem 

ponorky nebo vzducholodi! Kdo by po takové netoužil? 

Jako další pomocník při výchově prevence se nám osvědčilo olomoucké Sdružení D, které 

aktivně napomáhalo řešit složitou situaci v jedné ze tříd 1. stupně. Jejich působení se skládalo 

z několika návštěv a formou hry a divadelních představení se žáci vlastně sami dopídili, jak by se 

měli/neměli v určitých situacích zachovat.  
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Přehled některých konkrétních akcí jednotlivých tříd ve školním roce 2021/22: 

 

Třída 

 

Datum konání Akce 

 

Název 

 

Zodpovídá 

 

1. AB 

  

21. 9. 2021  Knihovna  Zahájení projektu "Knížka pro 

prvňáčka “ (celoroční projekt)  

TU Procházková  

TU Ličková 

7. 10. 2021  Adaptační výlet-

ZOO  

Komentovaná prohlídka-

celodenní výlet  

TU Procházková  

TU Ličková 

5. 4. 2022  Knihovna  Projekt “ Knížka pro prvňáčka”  TU Procházková  

TU Ličková 

13. 4. 2022  Velikonoce  Projektový den ve škole  TU Procházková  

TU Ličková 

22. 4. 2022  Den Země  DDM Olomouc  TU Procházková  

TU Ličková 

29. 4. 2022  Čarodějnice  Projekt ve škole  TU Procházková  

TU Ličková 

30. 5. - 3. 6. 

2022  

Škola v přírodě Harry 

Potter   

Pusté Žibřidovice, hotel Na 

Trojce  

TU Procházková  

TU Ličková 

M. Klvaňová  

14. 6. 2022  Knihovna Holice  Pasování na čtenáře  TU Procházková  

TU Ličková 

2. AB  16. 9. - 22. 

9.2021  

Projekt “Pěšky do 

školy”  

  TU Martinková  

TU Studničková  

5. 10. 2021  Knihovna Holice    TU Martinková  

TU Studničková  

22. 4. 2022  Den Země  DDM Olomouc  TU Martinková  

TU Studničková  

A. Hefková  

29. 4. 2022  Rej čarodějnic  Soutěže na školním hřišti  TU Martinková 

TU Studničková   

13. 5. 2022  Den otevřených 

dveří  

Hasičská stanice Olomouc  TU Martinková  

TU Studničková  

27. 5. 2022  Beseda se strážníky 

MP  

Bezpečnost silničního provozu  TU Martinková  

TU Studničková  

1. 6. 2022  Den dětí  Soutěže na školním hřišti, 

organizátor pí Linhartová  

TU Martinková 

TU Studničková   

6. 6. - 10. 6. 

2022  

Škola v přírodě  

Harry Potter  

Hotel Na Trojce  

Pusté Žibřidovice   

TU Martinková  

TU Studničková  

A. Hefková  

3. A   16. 11 2021  Návštěva knihovny    TU Viková  

AP Hájková  

9. 11. 2021  Myslivecký den  Projektový den ve škole  TU Viková  

AP Hájková  

17. 9. 2021  Projekt “Pěšky do 

školy”   

  TU Viková  

21. 12. 2021  Projektový den 

Vánoce na Hané  

  TU Viková  

AP Hájková  

29. 4.2022  Rej čarodějnic  Příprava soutěží pro mladší 

spolužáky  

TU Viková  

13. 4. 2022  Velikonoce  Projektový den  TU Viková  

AP Hájková  
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23. 5. - 27. 5. 

2022  

Škola v přírodě    TU Viková  

AP Hájková  

9. 6. 2022  Procházka starým 

městem  

Muzeum Olomouc   TU Viková  

AP Hájková  

4. AB 17. 9. 2021  

  

Projekt “Pěšky do 

školy” - Koloběžky v 

Holickém lese  

  TU Doležalová  

AP Urbánek  

TU Pávková  

AP Schusterová   

20. 10. 2021  Dýňování-projektový 

den  

Podzimní svátky Dušičky X 

Halloween. Vyřezávání luceren z 

dýní - výzdoba třídy.  

TU Doležalová  

AP Urbánek 

TU Pávková  

AP Schusterová    

3. 11. 2021  Zdravíkov-

projektový den  

Zdravá, vyvážená, plnohodnotná 

strava. Stravovací návyky. 

Příprava vlastní zdravé svačiny.  

TU Doležalová  

AP Urbánek 

TU Pávková  

AP Schusterová    

13. 4. 2022  Velikonoce,  

vynášení Moreny, 

probouzení broučků  

Projektový den  

Lidové zvyky a tradice na jaře  

TU Doležalová  

AP Heinzová  

TU Pávková  

AP Schusterová   

20. 4. 2022  Edukační program 

VMO  

Matka Země  

Interaktivní program v muzeu ke 

Dni Země  

TU Doležalová  

19. 4. 2022  Atletická štafeta  Vybraní žáci - atletické závody  pí. uč. Vágnerová  

 26. 4. 2022 Kryštofe, neblbni!  

  

Roční preventivní program   

Sdružení D   

TU Pávková  

AP Schusterová  

23. - 27. 5. 2022  Škola v přírodě  

Cesta kolem světa  

Severomoravská chata - 

Jeseníky  

TU Doležalová  

pí.uč.Moupicová 

11. 4. 2022  Prožitkem formujeme 

osobnost  

Roční preventivní program   

Sdružení D  

TU Pávková  

AP Schusterová  

    1. 6. 2022  Nej třída na škole  Roční preventivní program   

Sdružení D  

TU Pávková  

AP Schusterová   

6. 6. - 10. 6. 

2022  

Škola v přírodě  

Harry Potter  

Hotel Na Trojce  

Pusté Žibřidovice  

TU Pávková  

AP Schusterová  

5. AB 16. 9. - 22. 9. 

2021  

Projekt “Pešky do 

školy”  

  TU Tandlerová  

AP Kosek  

4. - 9. 2021  Školní pohár na 

veslařských 

trenažérech o pohár 

Galerie Šantovka  

Gába, Eliška, Ondra a Jáša - 

vítězný tým  

Soukromě v 

sobotu  

20. 4. 2022 Nářadí se nebojíme - 

MAP II, Rozárium  

Projektový den  

MAP  

TU Tandlerová 

TU Vágnerová   

AP Kosek  

3. - 6. 5. 2022  Macocha  ŠVP  TU Tandlerová,  

TU Vágnerová,  

AP Gatial  

20. 4. 2022  Štafetový pohár    TU Vágnerová  

3. - 6. 5. 2022  Škola v přírodě  

Macocha  

  TU Vágnerová  

6. A  16. 9. - 22. 9.  Projekt “Pěšky do   TU Černá  
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školy”  

10. 12.2022  Pevnost poznání - 

Svět v kapce vody  

  Hubáčková  

2. 3. 2022  Tajemství vesmíru - 

MAP II  

    

 13. 4. 2022  Exkurze po 

olomouckých 

památkách  

  Linhartová + AP  

30. 4. 2022 Vyhlášení soutěže  Chráníme přírodu  Dubová  

Hubáčková  

6. 6. 2022  Výhra v soutěži 

TSMO - rafty  

Chráníme přírodu  Dubová   

Hubáčková  

6. B   3. 9. 2021  Adaptační výlet 

Droždín - Sv. 

Kopeček - Veverák  

  TU Linhartová  

16. - 22. 9. 2021  Projekt “Pěšky do 

školy”  

  TU Linhartová  

8. 10. 2021  KMOL - Dílna čtení  V rámci MAP  TU Linhartová  

26. 11. 2021  Pevnost poznání - 

Svět v kapce vody  

  Hubáčková  

14. 2. 2022  O přátelství nejen v 

literatuře  

Projektový den ve škole  TU Linhartová  

27. 5. 2022  Jump Academy 

Olomouc  

Akce ke Dni dětí  TU Linhartová  

17. 6. 2022  Veletrh zdraví,  

Přírodovědný 

jarmark  

Popularizační akce  TU Linhartová  

24. 6. 2022  Prohlídka bývalého 

krytu civilní ochrany 

v Bezručových 

sadech.  

Zážitková exkurze  TU Linhartová  

7. A   9. 9. 2021  Vernisáž výstavy + 

vyzvednutí ocenění 

“Nejkrásnější 

evropský strom” - 

Rozárium  

  TU Kolářová + 

AP Pelíšková  

  

7. 10. 2021  Nevšední ryby – 

Pevnost poznání  

Projektový den  TU Kolářová + 

AP Pelíšková  

7. 3. 2022  KHS - kouření 

beseda  

  Dubová  

od října 2021  Bezpečná cesta do 

školy  

  Dubová  

8. 4. 2022 1. kolo soutěže 

Chráníme přírodu 

uklízíme v okolí školy   Hubáčková  

Dubová  

Pelíšková   

12. 4 2022 2. kolo soutěže 

Chráníme přírodu  

  

botanická zahrada  

badatelský kvíz  

  

Dubová  

Hubáčková  

Pelíšková  

Gatiál   

duben 2022  3. kolo soutěže 

Chráníme přírodu  

výroba fotokoláže  

  

Dubová  

Hubáčková  
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  Moupicová  

Pelíšková   

30. 4. 2022 Vyhlášení soutěže 

Chráníme přírodu   

 Dubová  

Hubáčková  

16. 3. 2022  Tajemství vesmíru - 

MAP II  

    

24. 6. 2022 Zážitková exkurze do 

bývalého   

krytu civilní ochrany  

  Kolářová  

AP Pelíšková  

2. 5. 2022 Odznak 

všestrannosti  

Atletická soutěž  

pětiboj  

Dubová  

Pelíšková  

8. A   16. 9. - 22. 9. 

2021  

Projekt “Pěšky do 

školy”  

  TU Modrianská  

21. 10.2021  Projektový den ve 

škole - Myslivost  

 Nimrod a jeho svět TU Modrianská  

od listopadu 

2021  

Prevence je cool  online projekt  Dubová  

12. 3. 2022  YPEF - Mladí lidé 

v evropských lesích 

Mezinárodní soutěž o lese Kramplová 

25. 5. 2022  Kryt civilní obrany - 

exkurze  

Bezručovy sady Olomouc  Černá  

Modrianská  

Žárská  

9. A   30. 9. 2022  KMOL - Fantastická 

fantastika  

V rámci MAP  Linhartová + AP  

16. 9. - 22. 

9. 2021 

Projekt “Pěšky do 

školy”  

  TU Dubová  

21. 10. 2021 8:30 Úřad práce    TU Dubová  

od listopadu 

2021  

Prevence je cool  online projekt  Dubová  

20. 5. 2022  Kryt civilní obrany 

(exkurze)  

Bezručovy sady Olomouc  Černá  

Klvaňová  

17. 6. 2022 Moravské divadlo 

Olomouc 

 Sluha dvou pánů Linhartová 

 17. 6. 2022 Přírodovědný jarmark 

(PřF UPOL)  

 Hubáčková  

Dubová  

 29. 6. 2022 Zahradní slavnost Dopoledne pro žáky školy TU + ostatní vyuč, 

AP 

Jak sami vidíte, výčet školních aktivit je rozsáhlý. Vybrat ty „nej“ bylo velmi složité, a i tak je 

seznam dlouhý. Je vidět, že náš pedagogický sbor opravdu neučí jen tak „nasucho“ a stálé vymýšlí 

nové cesty, jak zprostředkovat znalosti jinak a zábavněji. 
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Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) by měla vést k myšlení a jednání, 

které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení 

kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách (§ 16 zákona č. 17/1992 Sb., o 

životním prostředí). 

Toliko praví litera zákona. Jak je to ale s EVVO v naší škole a co vlastně znamená? Co si 

máme pod tímto pojmem představit? Stručně, že dá říci, že pod pojem „Environmentální vzdělávání, 

výchova a osvěta“ (EVVO) můžeme zahrnout ekologickou výchovu, vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj, výchovu k tvorbě a ochraně životního prostředí a další jiné pojmy, které se od sebe mnoho 

neliší. 

Myslím, a budete se mnou jistě souhlasit, že se máme čím pochlubit. V naší škole můžeme 

vystopovat plno aktivit, které do této kategorie můžeme směle zařadit. Ať už se jedná o aktivity 

jednohodinové, konané přímo ve třídě nebo v přírodě, nebo několikadenní projekty, na kterých 

spolupracuje celá třída nebo dokonce celá škola. 

Mezi akce letošního roku, které bychom sem zařadili, např. patří: 

 Myslivecký den 

 Pálení čarodějnic 

 Vynášení Moreny 

 Den Země 

 velký projekt na 2. stupni – Chráníme přírodu 

 Ukliďme Holici 

 Pěšky do školy 

 YPEF – Mladí lidé v evropských lesích 

 Prevence je cool a další, které proběhly.  

Na obou stupních naší školy se pedagogové snaží v každé hodině pracovat a chovat se 

ekologicky a ekonomicky. Patří sem i takové, dnes už běžné věci, jako třídění odpadů, šetření 

energiemi a vodou, šetření materiálem při výuce a další a další. K takovému chování vedou i své/vaše 

děti. Třídní učitelky1.stupně trpělivě dennodenně pracují se svými žáky a tím jim vtiskují nenápadně 

tento přístup k životu.  

Na druhém stupni se nejlépe tento styl předává v takových předmětech, ke kterým má blízko. 

Zkoušela jsem vybrat ty nejbližší, ale vypsala jsem všechny . Jako neúnavný propagátor aktivit 

tohoto směru funguje paní učitelka Dubová. Ta má „na svědomí“ většinu uvedených programů a 

akcí. Vše konzultuje se školním koordinátorem EVVO, kterým je paní zástupkyně Kramplová. 

EVVO známe nejen u nás ve škole, ale i v naší Mateřské škole. Tam je tradice EVVO již 

dlouholetá, a proto návaznost na 1. a 2. stupni není tak složitá. Naše MŠ dokonce získala 

mezinárodní certifikát Zelené cesty programu Ekoškola. Jsme na své kolegyně pyšní a jejich ocenění 

si velmi vážíme! 
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Do kapitolky o ekologických aktivitách můžeme také zařadit požární poplach. I když 

pravidelné požární cvičení je důležité zejména pro žáky základních škol, bohužel, v letošním školním 

roce se nám jej z organizačních důvodů nepodařilo uskutečnit. Cvičný požární poplach pomáhá 

žákům, aby si zvykli na proces evakuace a aby si zopakovali únikové cesty a instrukce. To jim 

pomůže pomoci snížit zmatenost a paniku. 

Požáry budov jsou strašákem všech. Obzvlášť pak ve školách, ve kterých mohou být 

vystaveny žhavému nebezpečí stovky dětí. Právě ony jsou totiž při požáru tou nejohroženější 

skupinou. Jsou více zranitelní a mnozí z nich nevědí, co mají při požáru dělat. To může být stěžejní 

v případě evakuace a záchrany dětí. Aby brali žáci evakuační plán opravdu vážně, je potřeba ho 

zorganizovat co nejvíce reálně. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Ze široké nabídky DVPP se vzdělávací kurzy i letos vybíraly s ohledem na aktuální problémy 

regionálního školství, na zájmy jednotlivých pedagogických pracovníků a na finanční možnosti 

školy. Jednotlivé aktivity byly letos jak v nové formě online, tak některé probíhaly již tradiční 

formou. Mohli jsme tedy porovnávat oba modely – sdílení informací s kolegy z různých škol a 

sledování seminářů z kanceláře nebo domova. Oba dva modely přinášejí vždy něco nového, ať už 

pozitivní nebo negativní zkušenosti a poznatky. Učitelé se zúčastňovali seminářů, konferencí a 

pracovních setkání k aktuálním tématům. 

Vzdělávání pedagogů se řídilo Plánem DVPP. Snahou je umožnit účast na vzdělávání všem 

pedagogickým pracovníkům. Do vzdělávání se zapojilo i vedení školy, asistenti pedagogů a 

vychovatelky ŠD. Paní Tomková (účetní školy) navštívila potřebná oborová školení. 

Velkou výhodou pro financování DVPP je naše zapojení v projektech Šablony II, Šablony 

III a MAP II. Tyto projekty nabízejí množství školení podle potřeb školy a zájmu pedagogických 

pracovníků a to buď zdarma, nebo na úhradu bývá využita možnost financování z projektu. Výhodou 

také bývá většinou odpolední čas a menší narušení plynulosti výuky. Pod hlavičkou MAP II najdeme 

také projektové dny pro žáky, jichž se žáci naší školy pravidelně zúčastňují. 

 

Přehled absolvovaných vzdělávacích kurzů našich pdg. pracovníků: 

 

Bargl  BEA VP přijímací zkoušky na SŠ 

Bargl  Setkání se zástupci PPP   

Dubová  Nové RVP – ITC školení pro metodiky ITC  

Dubová  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ  

Dubová  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování  

Dubová   Krajský workshop Přírodovědné vzdělávání, metodická příručka   

Dubová   POKOS pro učitele v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků  

Hubáčková  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ  

Hubáčková  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování  

Chromková  Atraktivní hudba skrytá v plastu  

Klvaňová  Chronicky nemocné dítě na zš  

Klvaňová  Podpora žáka s PAS v běžné základní škole  

Klvaňová  Aspergův syndrom  

Kolářová  Jak vyučovat cizí jazyk   

Kolářová  Jak jednoduše oživit klasickou prezentaci a zvýšit motivaci studentů  

Kolářová  Jak zajímavě učit deváťáky geologii  

Kolářová  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Digitální technologie pro 1. st. ZŠ  

Kolářová  Oxford University Press - Explore and Enjoy 

Kramplová  Revize RVP ZV – Konzultant revizí  

Kramplová  Tandemová výuka - MAP II  

Kramplová  Financování žíků s PO 

Ličková   Učím se počítat  

Ličková  Učím se číst  

Ličková  Učím se psát  
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Linhartová  MAP II - Čtenářská gramotnost- Jak vést dílny čtení  

Linhartová  MAP II - Čtenářská gramotnost-Tvořivá lit. výchova a tvořivý sloh II  

Linhartová  MAP II - Klasická literatura jinak II  

Linhartová  MAP - Otevřená (tandemová) výuka ČJ a M  

Martinková  Třídnická hodina - práce na hodinu?  

Machalová  Oxford University Press – Explore and Enjoy  

Machalová  International Conference for Teachers of English  

Moupicová   „Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové 

inf“.   

Pávková  Třídnická hodina - práce na hodinu?  

Pelíšková  Motivace žáka  

Pelíšková  POKOS pro učitele v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků  

Procházková  Učím se počítat  

Procházková  Učím se číst  

Procházková  Učím se psát  

Studničková  Uíčm se číst  

Studničková  Učím se psát  

Studničková  Učím se počítat  

Štenclová  Revize RVP ZV – Konzultant revizí  

Štenclová  Novely právních předpisů v roce 2022  

Štenclová  Zákonik práce  

Štenclová  Podpora autoevaluace ZŠ s využítím systému INSPIS  

Štenclová  Vnitřní kontrolní systém  

Tandlerová  „Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové 

inf“.  

Vágnerová  MAP II - Ruce těší rukodělnost  

Vágnerová   „Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové 

inf“.   

Žárská  Chronicky nemocné dítě na ZŠ  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se během letošního školního roku vzdělávali, aby mohli 

pracovat na tvorbě nového ŠVP. Ten mimo jiné zavádí nově předmět informatika od 4. ročníku. 

Proto se musely vyučující na tuto skutečnost náležitě připravit. Celý školní rok probíhaly semináře a 

webináře, jak na nový školní vzdělávací program. Jich se účastnila většina sboru. Studium bylo 

zakončeno Certifikátem o absolvování. 

Pravidelného vzdělávání pedagogických pracovníků se účastní také vychovatelky ŠD a účetní 

naší školy paní Tomková se pravidelně účastní seminářů a školení potřebných pro svoji práci. 

Jednalo se o tato školení a semináře: 

 Účetní uzávěrka,  

 Změny v účetnictví,  

 Hospodaření PO,  

 Účetní a daňová dokumentace,  

 Průvodce daňovými zákony. 
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Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školskou inspekcí a dalších kontrol 

V termínu 23. 5. – 1. 6. 2022 probíhalo na naší škole elektronické testování žáků 5. ročníků 

z českého jazyka, matematiky a dovedností usnadňujících učení. 

Primárním cílem výběrového zjišťování není srovnávat žáky, třídy nebo školy mezi sebou – 

cílem výběrových zjišťování České školní inspekce je poskytnout informaci o tom, nakolik je 

jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu, i když test samozřejmě nikdy nemůže 

reprezentovat celý vzdělávací obor (předmět). Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy 

do rámce výsledků všech testovaných žáků. 

Podle výsledků šetření dopadli naši žáci velmi úspěšně. Průměrná úspěšnost žáků naší školy 

v českém jazyce byla 69%. Dále z šetření vyplývá, že 52% žáků, kteří se testování účastnili, získalo 4 

pětiny správných odpovědí a dokonce 22% žáků odpovědělo vždy správně. Hodnocení detailních 

výsledků vypadalo také velmi pěkně: v porozumění textu bylo úspěšných 46% žáků, ve slovní zásobě 

63% a v pravopise dokonce 77% žáků pátých ročníků naší školy.  

V matematice byly výsledky srovnatelné. Celkově byli žáci úspěšní v 51%. V geometrii 

v 24%, v počítání s čísly v 62% a v tradičně problematickém oboru – ve slovních úlohách – v 51%. 

Tento ukazatel považuji za velmi lichotivý. 

V hodnocení dovedností usnadňující učení byly výsledky následující: celková úspěšnost 52%, 

práce s čísly a symboly 40%, orientace v čase a prostoru 52% a práce se slovy a textem vykazovala 

dokonce úspěšnost 65%. 

Tyto výsledky jsou velmi kvalitní a jistě se v nich odráží komplexní práce vyučujících, i když 

je třeba vzít v potaz, že výsledky testovaných žáků nemusejí zcela věrně reprezentovat výsledky 

všech žáků školy – průměr je prezentován jen za žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb vyššího 

stupně, daný testovaný ročník může být lepší či horší, než je ve škole obvyklé, apod. Podrobnější 

rozbor testování je uložen v ředitelně školy. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Účast v soutěžích: 

Naši žáci se řady soutěží účastní pravidelně. 

Klokan 

je mezinárodní matematická soutěž určená pro všechny ročníky s výjimkou prvních tříd, v níž 

řešitelé ve shodném termínu řeší zadání stejných úloh. Po zpracování statistik je vyhodnoceno pořadí 

v rámci okresu, kraje a republiky. 

A jak dopadlo klání na naší škole? Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích se stali tito 

žáci a žákyně: 

Cvrček (2. a 3. třídy): řešilo celkem 52 žáků 

Ondřej Jelínek,     2. A,   61 bodů z 90 možných 

Robert Nešpor a Václav Švácha,  oba  3. A   59 bodů 

Filip Zapletal,     3. A   52 bodů 

Klokánek (4. a 5. třídy): řešilo celkem 53 žáků 

Dominik Sviták,     5. B   91 bodů ze 120 možných 

Lukáš Večeřa,     5. B   85 bodů 

Jakub Štajgr,      5. B   84 bodů 

Benjamin (6. a 7. třídy): řešilo celkem 18 žáků 

Eliáš Hofman,     7. A   77 bodů ze 120 možných 

Adam Skalický,     7. A   70 bodů 

Bruno Andrle,     7. A   58 bodů 

Kadet (8. a 9. třídy): řešilo celkem 18 žáků 

Julie Kremplová,     8. A   57 bodů ze 120 možných 

Vojtěch Novák,     8. A   53 bodů 

Damián Stara,     9. A   50 bodů 
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Žáci řešili v průběhu 60 minut celkem 24 úloh různé obtížnosti s odlišným bodovým 

ohodnocením. Do soutěže vstupovali s 24 body, přičemž za správně řešenou úlohu získávali 3, 4. 

nebo 5 bodů, za špatnou otázku přicházeli o 1 bod a za nezodpovězenou otázku nic nezískávali ani 

neztráceli. Zde se otvíral prostor pro taktiku – jít do rizika a riskovat možnou ztrátu nebo se raději 

držet zpátky a sázet jen na jistotu? 

Vítězové prokázali cit pro zdravé riziko. Doufejme, že se jim tato schopnost bude hodit i v 

dalším životě. 

Blahopřejeme! 

 Předvánoční luštění sudoku 

V předvánočním čase nám přišla vhod nabídka Hráčské asociace logických her a sudoku na 

uspořádání soutěže v luštění sudoku. Žáci dostali v časovém limitu 40 min několik sudoku – jak 

klasických, tak i netradičních (součinové, součtové atd.). Soutěž vzbudila velký zájem, zadání si po 

soutěži často vyžádali další žáci i pracovníci školy na domácí luštění. 

V kategorii 1. stupně zvítězil rozdílem třídy Martin Koňárek se 42 body z 56 možných, stříbro 

patří Evě Kargerové  (20 b.) a bronz Vanesse Šubové (19 b.)., všichni z 5. B. 

V kategorii starších žáků bylo možné získat maximálně 37 bodů. Karolíně Fuksové (7. A) se 

podařilo získat 15 bodů, Janu Švajcovi (6. B) 9 bodů a Veronice Vlkové (8 bodů). 

Blahopřejeme a těšíme se na případné další kolo. 

Naše oblíbená ekologická soutěž Volá tapír, třiďte papír se, bohužel, již nekoná, ale přesto 

jsme se do ekologických soutěží zapojili.  

Sbírali jsme papír, pro který si přijelo nákladní auto z Technických služeb Olomouc.  

Třídy 6. A a 7. A z 2. stupně pod vedením paní učitelek Dubové a Hubáčkové se zapojily do 

soutěže Chráníme přírodu, která probíhala ve třech kolech Součástí soutěže mj bylo uklidit okolí 

školy a bydliště. Žáci se toho chopili a uklidili Holici. V další části skvěle zvládli odpovědět na 

záludné otázky ve Sbírkových sklenících Výstaviště Flora Olomouc. Jejich závěrečné projekty, které 

bylo třeba rovněž zpracovat, byly originální a precizně provedené. Nedočkavě jsme vyhlíželi 

vyhlášení výsledů celého projektu. 

K tomu došlo dne 30. 4. 2022 na Dni otevřených dveří TSMO. S  velikou radostí můžeme 

vyhlásit do světa, že obě třídy uspěly naprosto špičkově. Třída 6. A zvítězila a odnesla si cenu 

v podobě plavby raftem na řece Moravě a pikniku v Rozáriu Výstaviště Flora Olomouc pro celou 

třídu. Třída 7. A skončila jen o vlásek druhá a šla si svou cenu užít do olomouckého Aquaparku. 

Oběma třídám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také 

pedagogům, kteří jim byli průvodci a pomocníky – paní učitelka Dubová, paní učitelka Hubáčková, 

paní učitelka Moupicová a paní asistentka Pelíšková. 

Další třídy naší školy – a to z obou stupňů – se zase zapojily do ekologické soutěže Pěšky do 

školy. Jednalo se o několikadenní projekt, kdy si žáci zapisovali do deníčků, kolik kilometrů ušli 

pěšky, ujeli na kole nebo koloběžce, místo toho, aby jeli do školy s rodiči autem. Navzájem soutěžili 

mezi sebou a mezi třídami. Kromě výchovného efektu měla tato soutěž i pozitivní efekt na fyzickou 

kondici. Dále děti toto téma zpracovávaly i v hodinách Výtvarné výchovy, Českého jazyka i jinde. 

V době, kdy se na nejpřirozenější lidský pohyb zapomíná, byla tato soutěž určitě vítaným zpestřením. 
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Musím velmi pochválit Samuela Hufa, Vojtěcha Nováka a Vojtěcha Pospíšila z 8. A. Ti se 

aktivně připravovali na vědomostní souboj v mezinárodní soutěži YPEF – Mladí lidé v evropských 

lesích. Soutěž je tříčlenná a skládá se z části teoretické – vypracování testu a z části praktické – 

poznávačky. Ve velmi silné konkurenci naši zástupci nezklamali a byli všem zdatnými soupeři. Zde 

se potvrdilo, že teoretické znalosti jsou jedna věc, zkušenosti druhá. A že mnohdy okoukané 

neznamená známé. Tito tři zkušení borci neztratili kuráž a slíbili účast i příštím roce. Tak uvidíme . 
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Co by to bylo za hodnocení práce naší školy, kdybychom nevzpomněli na výtvarné aktivity 

našich žáků pod vedením zkušené a velice šikovné paní učitelky Ludmily Moupicové. Pod jejím 

vedením se kus dřeva stává skvostem, který sbírá medaile a ocenění na výstavách a soutěžích.  

Jedna z akcí, kterých se naši žáci účastnili, byla soutěžní přehlídka Výtvarné MAPování, 

kterou pro žáky připravil odbor školství olomouckého magistrátu v rámci projektu „Místní akční plán 

vzdělávání“ ve spolupráci se Základní uměleckou školou Miloslava Stibora v Olomouci. 

Naši žáci se svými výtvory ale pouze nesoutěží. Dělají s nimi radost i našim seniorům 

v domovech v Olomouci a okolí. V hodinách Výtvarné výchovy vytvářeli pro seniory vánoční a 

velikonoční přáníčka.  

Dne 9. září 2021 vyrazily děti ze 7. A do Smetanových sadů, aby se v prostorách nově 

zrekonstruované Oranžerie zúčastnily slavnostní vernisáže spojené s udílením cen v soutěži 

Nejkrásnější evropský strom. Na výstavě se potěšily nejen s vlastními díly a s díly svých kamarádů, 

ale i se stovkou dalších prací dětí z celé Moravy. 

Za naši školu získala ocenění společná práce Markéty Pluháčkové a Marie Švajcové ze třídy 

8. A. Děvčatům i všem vystavujícím blahopřejeme!   

Soutěže a ocenění: 

Nejkrásnější evropský strom  

Výtvarná soutěž 

 

3. místo  

malba Marie Švajcové a Markéty Pluháčkové, 8. A 

Výtvarné MAPování  

Soutěžní přehlídka  

 

Ocenění  

Pavel Kubík, Tomáš Chromec 7. A,  

Gabriel Spáčil, Jan Havel 8. A  
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Evropa ve škole 

Krajské kolo výtvarné soutěže 

1. cena ve 2. kategorii pro žáky: 

Viktor Spáčil  

Matěj Konvička  

Dan Pecha, 6. B   

 

Poznej a chraň  

Výtvarná soutěž  

 

Ocenění zaslaných prací  

Olomoucké bienále  Vyhodnocení proběhne v září  

 

Úspěch v krajském kole výtvarné soutěže Evropa ve škole 

Na začátku tohoto roku se žáci druhého stupně 

opět zapojili do výtvarné části soutěže Evropa ve škole. 

Mottem letošního 31. ročníku byla „Udržitelnost 

života v Evropě“.  Při své výtvarné tvorbě se děti 

zamýšlely nad krásou rozmanitých forem hmyzu, jeho 

křehkostí a nad nepostradatelností hmyzu pro život na 

naší planetě.  Techniku linorytu použily k vytvoření 

otisků včel samotářek, čmeláků, škvorů a mravenců. 

Dokreslováním kolem hmyzích tělíček pak vyrostly 

hmyzí hotely a mraveniště.   

Do krajského kola projektu bylo vybráno pět 

výtvarných děl žáků 6. A a 6. B. Tam odborná porota 

ocenila kolektivní práci „Mraveniště“ Matěje 

Konvičky, Daniela Pechy a Viktora Spáčila prvním 

místem ve své věkové kategorii. Oceněná práce 

postupuje do ústředního kola soutěže. 

Všem zúčastněným šesťákům 

blahopřejeme. 
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Malá ukázka vítězných prací: 
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Výtvarné MAPování: 

  

 

Úspěšným žákům i paní učitelce Moupicové 

blahopřejeme!  
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Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika 2022 

Žáci devátého ročníku se každoročně účastní soutěže Hledáme nejlepšího mladého 

chemika, kterou organizuje Střední škola logistiky a chemie. Letos byli úspěšnými řešiteli Jakub 

Klvaňa a Adéla Eggová. Přesto, že převážná část soutěže probíhala distančně, zhostili se úkolu velmi 

dobře a Adéla absolvovala se ctí i krajské kolo. Oběma gratulujeme! 

Ocenění v soutěži TSMO „Chráníme přírodu“ 

Již výše vzpomínaná soutěž „Chráníme přírodu“ byla také jedna ze soutěží, na které jsme 

získali ocenění. 

Odznak všestrannosti – Sazka olympijský víceboj 

Umíme soutěžit nejenom ve výtvarné výchově, ale naši žáci během roku navštívili různé 

sportovní turnaje a zápasy. Jak jeden takový popsala účastnice, můžete číst níž v textu: 

Jelikož máme stále spoustu elánu a energie, rozhodli jsme se k účasti na soutěži, která 

prověřila naši fyzickou zdatnost a kondici. Konala se dne 2. 5. 2022 v areálu Atletického stadionu v 

Olomouci. Čekal nás přeskok přes švihadlo, hod medicinbalem, trojskok z místa, kliky na čas a 

výběrová disciplína – běh na 1000 metrů nebo dribling. A rovnou se pochlubíme výsledkem. 

Jiří Hovorka vytěžil ze svého posledního možného účinkování v této soutěži maximum, 

když obsadil ve své kategorii úžasné 2. místo a postoupil do krajského kola. 

Všichni gratulujeme! 

Naši výpravu však tvořili i další žáci a byla velmi početná, protože obsahovala mimo 

samotných soutěžících také fanklub. Čtyři dívky a čtyři chlapci utvořili tým, aby se zúčastnili soutěže 

družstev a zbylých 12 žáků potom soutěže jednotlivců. A dál? Opravdu není třeba dlouhého 

rozepisování. Naprosto všichni ze sebe vydali maximum. Překonávali své osobní rekordy, své limity 

a mnohdy i sami sebe. Pomohla tomu skvělá atmosféra, kterou vytvořilo naprosto neskutečné 

publikum. A nejen to nesportující. Všichni žáci se vzájemně povzbuzovali během soutěží a následně 

neváhali běžet přes celý stadion, když jejich disciplína skončila, aby podpořili své spolužáky. Všem 

zúčastněným proto patří velká poklona a poděkování za skvělou reprezentaci naší školy. 
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Prezentace na veřejnosti - akce naší školy v obci: 

Obvykle se zapojujeme se do akcí pořádaných Statutárním městem Olomouc, konferencí, 

oborových setkání i do charitativních akcí. Pořádáme akce, které často přesahují rámec školy. 

Účastní se jich i děti a rodiče dětí, které na naši školu (dosud nebo již) nechodí – např. Tříkrálová 

sbírka, Uspávání broučků, Vánoční dílna aj. Některé z akcí jsme mohli opět obnovit, jiné jsme museli 

oželet.  

Z akcí, které se uskutečnily, můžeme jmenovat Uspávání broučků, Tříkrálová sbírka, 

Vynášení Morany, Buzení broučků, Zahradní slavnost, Beseda s Policií ČR – bezpečnost.  

Uspávání broučků se těší velké oblibě i mezi místními obyvateli. Jedná se o tradiční 

lampionový průvod, který vede i přes naši mateřskou školu. Prohlédnout si ji za šera, osvětlenou jen 

svícínky a krásně vyzdobenou, je pro mnohé účastníky nový a jistě také nezapomenutelný zážitek. 

O tom, jak probíhala letošní Třírálová sbírka, si můžeme přečíst ve zprávě paní učitelky 

Procházkové, která měla tuto sbírku již tradičně pod svou patronací: 

„Již tradičně jsme podpořili TKS v naší obci. Jelikož epidemiologická situace byla velmi 

nepříznivá, nemohli se koledníci ani letos vydat se svou koledou do ulic. Proto byly na devíti místech 

v obci rozmístěny kasičky, kde mohli lidé finančně přispívat. V Holici se podařilo vykoledovat 

25 709 Kč. Výtěžek letošního ročníku bude použitý na pomoc lidem v nouzi. Všichni, kdo přispěli, si 

zaslouží velké poděkování. Poděkování se objevilo v místním rozhlase a na nástěnných vývěskách 

v obci.“ 

Přípravy na sbírku byly podstatně jiné než minulé roky, ochotných dobrovolníků bylo letos 

velmi málo. Vzhledem k probíhající pandemii se mnoho dobrovolníků obávalo aktivní účasti při 

tříkrálovém koledování a nikdo nám nezaručil, že se sbírka tradičním způsobem uskuteční.  

Je krásné, že se z této akce stala již dlouholetá tradice. Všichni se těšíme na setkání v příštím 

roce, kdy, jak doufáme, se opět společně vydají na koledu naši žáci se svými kamarády, spolužáky, 

rodiči a ostatními příznivci. Samozřejmostí jistě budou naše obětavé kolegyně, bez kterých si tuto 

akci již nedovedeme představit, a bez nichž by tato akce nebyla zdaleka tak úspěšná: paní učitelky 

Mgr. Procházková, Mgr. Studničková a Mgr. Moupicová.  

Aktivně spolupracujeme s volebními komisemi při zajištění důstojného prostředí pro volby. 

O dění ve škole informujeme i v místním časopise Holické noviny. Nejnovější informace si 

mohou všichni zájemci o školu prohlédnout na školním webu: https://www.zsholice.cz/. Na 

webových stránkách informujeme veřejnost nejen o plánovaných akcích, ale i těch minulých, 

zapojení do projektů, atd. Najdeme zde i články a fotografie z dění při výuce, z výletů, exkurzí aj. 

Tradičně výborná je spolupráce s místní pobočkou Okresní lidové knihovny v Olomouci. 

Paní knihovnice Radmila Čoupková dětem nabízí široké spektrum programů a besed. Nejčastějšími 

návštěvníky z řad našich žáků jsou žáci 1. stupně. Obvykle na ně čekají známé programy – např. Jak 

se dělá knížka, Písmenková polévka, Já jsem malý koledníček, Vánoční tradice aj.   

První letošní návštěvu knihovny si nenechaly ujít třídy 1. A, 1. B, které se teprve seznamovaly 

s písmenky – účastnily se projektu „Knížka pro prvňáčka“. Velkou slávou pro prvňáčky již bývá 

tradiční „Pasování na čtenáře“. Druháci zase využili knihovnu k návštěvě programu „Spisovatel a 

ilustrátor knih pro děti Pavel Čech“ a tak bychom mohli pokračovat. Návštěvníky holické knihovny 

https://www.zsholice.cz/
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ale nemůžeme omezovat jen na malé čtenáře. Častými hosty jsou zde žáci vyšších ročníků – buď 

samostatně v odpoledních hodinách, nebo jako účastníci výukových programů pro školy. 

Doufejme, že návštěvy knihovny byly pro žáky vždy inspirací k tomu, aby si v dnešní 

moderní technologické době do ní našli cestu. Přejme si, aby se do milých a přátelských prostor, 

které holická knihovna nabízí, rádi vraceli. 

V letošním školním roce jsme se naplno rozběhli, abychom si užili aktivit a programů, které 

nám byly v minulých dvou letech odepřeny. Ať už se jedná o návštěvu Pevnosti poznání – kde naši 

žáci navštěvují přírodovědné pořady, výukové programy aj, nebo návštěvu Vlastivědného muzea. 

Seznam všech navštívených akcí naleznete ve výše uvedené tabulce. Tyto akce a aktivity se nám 

v minulosti osvědčily a považujeme je již za tradiční součást našeho vzdělávání. Žáci se zde účastní 

různých výchovně vzdělávacích akcí k různým tématům a projektů, ze kterých čerpají později i ve 

vyučovacích hodinách rozličných předmětů. Jako další zdroj kvalitních výukových programů můžu 

vzpomenout akce v kině Metropol, v kině Šantovka nebo v Moravském divadle. Všechny tyto 

programy mívají vysokou úroveň. Při sestavování programu návštěv vycházíme z dobrých zkušeností 

i z aktuální nabídky. 

Jako každý rok, tak i letos se naši prvňáčci se již představili ve speciální příloze deníku Dnes. 

A naši deváťáci si opět pro děti z MŠ připravili mikulášskou nadílku s opravdivým Mikulášem v 

doprovodu krásných andělů a roztomilých čertů.  

Další akce 

Výuka na naší základní škole je každoročně doplňována množstvím přednášek, vycházek, 

výletů a exkurzí. Letos jsme se opravdu „rozběhli“. Všichni  - ať už dospělí nebo děti - trpěli dva 

roky nedostatkem jakéhokoli jiného způsobu vzdělávání než jen učení se ve škole (i když vloni by i 

za to žáci byli rádi). Všichni se snažili dohnat ztracený čas. Není v mé moci vyjmenovat zde všechno, 

co naše škola zažila, navštívila, čeho všeho se účastnila – podrobný výčet by dal na pořádnou knihu! 

Dokonce byli vyučující s nadsázkou nabádáni, aby trochu brzdili své nadšení a aktivity, a nechali si 

něco i pro další školní roky. 

Před vysvědčením se nám podařilo zorganizovat Zahradní slavnost, prožít pár dní na 

oblíbených raftech, zasportovat si ve florbale, atletice, fotbale i házené, jezdit na koloběžkách, 

navštěvovat hasiče, zkoušet pracovat s nářadím… a jiné a jiné aktivity. Pouze tradiční výlet žáků 5. 

ročníků do Prahy jsme přeložili na září – doufáme, že počasí nám bude přát a stejně jako spolužáci 

v minulých letech, i ti dnešní návštěvníci, si užijí místa spjatá s českými dějinami, projedou se lodí i 

metrem, navštíví Pražský hrad a uvidí orloj. 

Součástí plánovaných akcí bývá i lyžařský výcvik na Ostružné. Naši učitelé – instruktoři - 

nabízejí výuku jízdy na lyžích, kromě toho též nekonečný gejzír soutěží, aktivit a nejrůznějších 

legrácek. Tento výcvik se letos uskutečnil ve dvou turnusech. Druhý turnus byl ohrožen náhlou 

epidemií žáků 7. A, ale společnými silami se podařilo LVVK posunout na březen. Sněhu bylo dost, 

lyžovat se dalo a děti si opožděný kurz užívaly s větší radostí. 

Periodicky probíhá plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd (vždy v prvním pololetí školního roku). 

Pro lepší komfort a ochranu zdraví dětí zajišťujeme jejich přepravu smluvním autobusem.  

Jak jsem již zmiňovala, na oblíbenou školu v přírodě letos vyrazily všechny třídy 1. stupně.  

Téměř poslední akcí letošního školního roku bylo divadelní představení, které si připravili 

žáci naší školy ze třídy 6. A pod vedením paní učitelky Mlynářové pro své spolužáky, učitele a ve 
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druhém představení i pro své rodiče. Ale nebylo to představení jen tak ledajaké – bylo celé 

v angličtině!  

Na školním dvoře mezi stromy devět žáků 6. A zdramatizovalo 3 pohádky v anglickém 

jazyce: About Three Pigs  (O třech prasátkách), Little House in the Wood (Domku, domečku), A Big 

Turnip (O veliké řepě).  

Představení si užívali nejen herci, ale i žáci ostatních tříd a učitelé. Žáci vystupovali jako 

opravdoví profesionálové a odehráli před spolužáky představení s lehkostí ostřílených herců. Tomu 

ovšem předcházely hodiny zkoušek a příprav na premiéru. Předvést se v cizím jazyce – to už 

vyžaduje velký kus odvahy a hercům patří velká pochvala. 

Pohádky byly velmi zdařilé a herci si po skončení vychutnávali zasloužené ovace. 
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Další tradiční akcí bývá návštěva žáků devátých tříd na přehlídce Scholaris a návštěva 

Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Olomouci. Žáci získávají konkrétní informace 

o uplatnění absolventů různých oborů na trhu práce, a také o tom, jak jim Úřad práce může pomoci 

při hledání pracovního místa apod. 

Vítanou pomocí našim nejstarším žákům jistě byla i možnost navštěvovat nepovinné 

předměty Cvičení z matematiky a Cvičení z českého jazyka, které byly zaměřeny na intenzivní 

přípravu na jednotné přijímací zkoušky. Výsledky přijímacích zkoušek byly signálem, že tato cvičení 

mají své pevné místo ve výuce.  

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektů Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol. Snažíme 

se tak přispět ke zdravé výživě dětí. Spolupráce s dodavatelskou firmou  Ovocentrum V+V z 

Valašského Meziříčí je již dlouholetá. Firma se snaží dodávat kvalitní produkty, před jejichž dodáním 

zasílají informace o dodávané komoditě. V rámci tzv. doprovodných opatření mohli žáci ochutnat i 

méně známé či exotické druhy ovoce. Součástí dodávek školního mléka byl i ochutnávkový koš 

mléčných výrobků pro každou třídu. 

V letošním roce se neuskutečnily některé pravidelné aktivity: svou pedagogickou praxi u nás 

letos nevykonávali studenti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, studenti Střední pedagogické 

školy Přerov ani studenti kurzu Asistent pedagoga. 
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Školní družina 

V letošním roce mohla i školní družina navázat na běžné školní roky. Zde je několik ukázek 

z aktivit dětí v družině: 

Podzimní tvoření (listopad 2021) 

Tradiční akci jsme pro tento školní rok pojali trošku jinak. Sice bez rodičů, ale zato venku na 

školní zahradě. Zde se děti nejprve „vyblbly“ v listí a poté z něj tvořily krásné mandaly.  

 

Mikuláš v ŠD (prosinec 2021) 

Mikulášská nadílka pro děti ve formě drobností a bonbónů. Stejně jako obvykle během dne 

děti plnily úkoly s mikulášskou tematikou a mohly si vyrobit masku čerta nebo Mikuláše. 

Vánoční nadílka v ŠD (prosinec 2021) 

Každoroční akce spojená se zpěvem vánočních koled a písní u vánočního stromečku a 

následné rozbalování vánočních dárečků. Těch Ježíšek letos přinesl do ŠD opravdu velké množství. 
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Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky (březen 2021) 

 

Jarní tvoření (duben 2022) 

Tak jako podzimní tvoření proběhla akce také bez rodičů. Jelikož je tato akce oblíbenou spíše 

u děvčat, zaměřila se tedy spíše na ně a děvčata si vyrobila kytičku. Ve tvoření pak děvčata 

pokračovala také venku, malováním obrázků květin křídami na chodník. 
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Čarodějnice (dubem 2022) 

Čarodějné odpoledne plné her, masek, soutěží a kvízů. 

Vysévání ředkviček a listových salátů (květen 2022) 

Stejně jako v loňském školním roce v rámci projektu Ovoce do škol. Na rozdíl od jarního 

tvoření se do akce zapojili i chlapci. 
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Korálkování (květen 2022) 

Výroba krásných obrázků ze zažehlovacích korálků. Přestože jsou děti vylmi šikovné, 

k žehličce raději přístup neměly. 
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Den dětí (červen 2022) 

Odpoledne plné her, soutěží. Každé z dětí si také vylosovalo nějaký drobný dárek. 

Sportovní den (červen 2022) 

Celý tento školní rok se již začal podobat tomu, na jaký jsme byli všichni zvyklí – se všemi 

radostmi i starostmi. 

Co ještě proběhlo ve školní družině: 

 výzdoba oken na budově ŠD – podzimní, zimní, jarní. Děti, které v té době mohly 

navštěvovat ŠD, se této výzdoby radostně chopily, 

 spolupráce na projektu ke Dni Země – výtvarná soutěž. 

Doufáme, že v příštím školním roce už zase bude školní družina pokračovat ve své úspěšné 

činnosti, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Že děti budou moci opět trávit svůj odpolední čas ve 

společnosti svých kamarádů v kolektivu školní družiny, že se budou dále učit navzájem 

spolupracovat, pomáhat si, utužovat svá přátelství nebo „jen“ řešit domácí úkoly. 

Mimoškolní aktivity 

Škola zřizuje pro žáky zájmové kroužky, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému 

využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Vedení kroužků zajišťují vychovatelky ŠD 

nebo externí lektoři. Žáci letos opět mohli navštěvovat školu, mohli navštěvovat některý z vybraných 

kroužků.  

Vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, nebylo 

možno otevřít tolik kroužků pro naše děti, jako v minulých letech. Jediné, co jsme mohli dětem 

nabídnout, byly „Kroužky“ paní Kateřiny Kozákové. S touto organizací máme již několik let velmi 

dobré vztahy. 

Letos mohly naše děti navštěvovat kroužky: florbal, zumba a házená.  
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Základní údaje o hospodaření školy 

Vzhledem k pravidlům pro vedení účetnictví jsou uvedeny údaje za kalendářní rok 2021. 

Příjmy jsou tvořeny příjmy od zřizovatele (Statutární město Olomouc), příjmy od Krajského 

úřadu Olomouckého kraje, některými účelovými dotacemi a příjmy z vlastní doplňkové činnosti 

(pronájmy, prádelna MŠ atd.). Podrobné údaje jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření školy.  

 

1. Zřizovatel 

  

- dotace na provoz 4 073 000,00 Kč 

- účelová dotace – hřiště 288 000,00 Kč 

- odpis z investičního transferu 75 689,00 Kč 

- mzdové výdaje 139 000,00 Kč 

tj. příjmy celkem:  4 575 689,00 Kč 

výdaje:  4 677 930,95 Kč 

hospodářský výsledek: - 102 241,95 Kč 

  

 

2. Krajský úřad 

  

Mzdy + odvody mezd 33 337 593,00 Kč 

ONIV  796 997,00 Kč 

  

Projekt EU  

- dotace 551 207,01 Kč 

- čerpání 551 207,01 Kč 

- zisk 0,00 Kč 

  

Obědy zdarma  

- dotace 59 897,10 Kč 

- čerpání 59 897,10 Kč 

  

  

dotace celkem: 34 745 694,11 Kč 

výdaje: 34 745 694,11 Kč 

¨ 

hosp. výsledek: 

 

0,00 Kč 

3. Jiné příjmy 

- školné MŠ 281 092,00 Kč 

oběžný majetek – rozpuštění účtu 29 244,86 Kč   

- úplata ŠD 43 840,00 Kč 

- úroky z účtu 1 471,15 Kč 

- ostatní příjmy – sběr papíru, úhrady za 

ztráty učebnic, klíčů, kopírování, bezpl. 

převod-roušky 

202 529,55 Kč 

- nekryté odpisy 34 987,60 Kč 

tj. výnosy celkem:  593 165,16 Kč 
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náklady  557 830,80 Kč 

hospodářský výsledek:    35 334,36 Kč 

 

4. Vlastní doplňková činnost 
 

prádelna MŠ – výnosy 443 013,50 Kč 

prádelna MŠ – náklady 396 947,91 Kč  

prádelna MŠ – zisk 36 065,59 Kč 

nájem – příjmy 32 831,00 Kč 

nájem – výdaje 1 989,00 Kč  

nájem - zisk 30 842,00 Kč  

zisk celkem 66 907,59 Kč 

 

5. Čerpání fondů 

 

čerpání rezervního fondu - výnosy 128 030,10 Kč 

čerpání rezervního fondu - náklady 128 030,10 Kč 

rezervní fond - celkem 0,00 Kč 

čerpání investičního fondu - výnosy 96 481,90 Kč 

čerpání investičního fondu - náklady 96 481,90 Kč 

investiční fond - celkem 0,00 Kč 

  

Náklady celkem 40 604 904,77 Kč 

Výnosy celkem 40 604 904,77 Kč 

Výsledek hospodaření 0,00 Kč 
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

V letošním školním roce byl dokončen projekt Moderní výuka realizovaného v rámci výzvy 

„OP VVV, č. 063“ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, známější pod 

názvem „Šablony II“. 

hodnota projektu   1 576 106,- Kč 

vratka       574 693,- Kč 

V letošním školním roce byl zahájen projekt Moderní výuka 2 realizovaného v rámci výzvy 

„OP VVV, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, známější pod názvem 

„Šablony III“.  

Hodnota projektu je 999 699,- Kč 

V tomto projektu jsme se zapojili do několika projektových dnů – ve škole i mimo školu, 

vyučující mohli navštěvovat různé formy DVVP, na které jsme nemuseli čerpat finance přímo 

z našich zdrojů.  

Konkrétně to byly tyto projektové dny ve škole: 

Myslivecký den    1. A, 1. B, 2. B, 3. A 

Zdravíkov     2. A, 4. A, 4. B 

O přátelství nejen v literatuře   6. B 

Ne/všední ryby    7. A 

Myslivost     8. A 

Zkoumání stromů a keřů v Holickém lese 

Projektové dny mimo školu byly tyto: 

Praha      5. A, 5. B  

Výroba ručního papíru Velké Losiny 8. A 

Škola v lese     1. A, 1. B 

Měli jsme v plánu pokračovat v aktivitě „Doučování žáků ZŠ“. Ta slouží k podpoře žáků 

ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování. Letošní doučování ale neprobíhalo 

v takovém rozsahu, jak jsme si naplánovali. Důvodem byl projekt MŠMT s názvem „Národní plán 

doučování“. Jde o dlouhodobý projekt, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční 

výuky v důsledku pandemie covid-19. Později během školního roku byl tento projekt rozšířen o 

pomoc ukrajinským dětem, které navštěvují naši školu. 
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Do projektu „Šablony III“ byly zařazeny také vzdělávací aktivity pro pedagogické 

pracovníky v rámci DVPP. 

I letos jsme se zapojili do projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání), jehož 

cílem je aktualizovat potřeby škol a úspěšně na ně reagovat. MAP je projekt, který odráží aktuální 

vzdělávací potřeby v rámci území města Olomouce a jeho okolí. Hlavním cílem projektu je podpora 

společného plánování a sdílení aktivit vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ i v MŠ. Zapojení 

do projektu nám umožnilo významně rozšířit možnosti dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, a to bezplatně. Účast na nich bývá zdarma a v odpoledních hodinách. Hlavním přínosem 

projektu MAP II je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi všemi, kdo ovlivňují 

vzdělávání. 

Projekt MAP nabízí školám různé vzdělávací semináře, DVPP pedagogických pracovníků, 

výukové programy pro žáky nebo dokonce celé projekty. My jsme se zaměřili na problematiku 

čtenářské a matematické gramotnosti a na trendy v pracovních činnostech. Naši zaměstnanci se 

účastnili různých vzdělávacích aktivit. Např. velký ohlas zaznamenal seminář s názvem Tandemová 

výuka. Probíhaly i jiné semináře a školení. 

Žáci naší školy se zúčastnili projektu Nářadí se nebojíme nebo přímo ve škole probíhal 

projekt spojující několik přírodovědných předmětů s názvem Tajemství vesmíru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MAP II je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání žáků. 

Zahrnuje oblasti nejen včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a 

neformálního vzdělávání. Hlavním přínosem realizace MAP II je budování a rozvoj udržitelného 

systému komunikace mezi všemi, kteří ovlivňují vzdělávání v určitém území. 

Také letos je naše škola zařazena v projektu "Obědy do škol v Olomouckém kraji", který 

umožňuje financovat obědy těm žákům, pro jejichž rodiče by úhrada stravného byla značnou finanční 

zátěží. 

Zmíněny už byly projekty "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol". 
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Závěr 

Tato výroční zpráva je k dispozici v tištěné podobě v ředitelně a sborovnách školy a 

v elektronické formě na webových stránkách školy. 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla schválena Školskou radou 

dne 12. října 2022. 

 

Poděkování 

Vedení školy děkuje všem svým zaměstnancům ZŠ a MŠ za jejich aktivitu, práci a za 

podporu. Odboru školství Magistrátu města Olomouce za podanou pomocnou ruku a spolupráci. 

Velké díky patří i rodičovské veřejnosti, všem spolupracujícím složkám a všem přátelům naší školy. 

 

V Olomouci 10. října 2022 

Mgr. Ivana Štenclová 

ředitelka školy 
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