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Úvod 
 
Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon v 
platném znění), který ukládá ředitelům základních, středních a vyšších odborných škol zpracovat výroční zprávu o 
činnosti školy za školní rok.  Zpráva je zpracována za školní rok 2017/2018.  
 

a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR a zařazena do sítě škol pod 
identifikačním číslem zařízení (IZO). 
V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 
 
Název, adresa, právní forma, forma hospodaření, IZO, IČO, zřizovatel, údaje o vedení školy, 
www stránky, e-mail 
 

-       Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace, Tyršova 360, 798 27  
      Němčice nad Hanou 

-       zařazení do sítě:  8. 3. 1996, součást školní stravovna 1. 1. 2003     
-       od 1. 1. 1993 je škola zřízena jako příspěvková organizace s právní 
-       subjektivitou 
-  IZO 102 591 458  
-      IČO 47 922 346 
-      zřizovatelem je Město Němčice nad Hanou 
-      ředitelka:   Mgr. Hana Matušková 
-      zástupce ředitele:  Mgr. Jana Benešová 
- ŠPP: 

výchovný poradce:  Mgr. Hana Vojancová 
metodik prevence:  Mgr. Pavel Janura 
školní psycholog:  Mgr. Lenka Kudrnová 
spec. pedagog.:  Bc. Barbora Netesalová 
školní logoped:  Mgr. Barbora Kantorová 
sociální pedagog:  Mgr. Olga Vetešníková 

- koordinátor ŠVP:  Mgr. Jana Benešová 
- vedoucí školní jídelny: Hedvika Zahradníková 

 - www stránky:  http:// zsnem.pvskoly.cz 
 - e-mail:   zsnem@pvskoly.cz 
 - datová schránka:  xbhi5fp 

- celková kapacita školy:       600 žáků 
       - kapacita školní družiny:     120 žáků (od 1. 9. 2016) 
       - kapacita školní stravovny:  400 strávníků 

  
 
Charakteristika školy  
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školu k 30. 9. 2017 423 žáků v 17 třídách.  
1. stupeň (celkem 10 tříd): 1. ročník – 2 třídy, 2. ročník - 2 třídy, 3. ročník - 2 třídy,  
4. ročník – 2 třídy, 5. ročník – 2 třídy.  
2. stupeň (celkem 7 tříd): 6. ročník – 2 třídy, 7. ročník - 2 třídy, 8. ročník - 2 třídy,  
9. ročník – 1 třída. 
 
 

mailto:zsnem@pvskoly.cz
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Materiálně technické podmínky školy 
 
            Ve školním roce 2017/18 došlo v oblasti materiálního vybavení k další částečné modernizaci. Do jedné ze tříd 
na 1. stupni byla zakoupena bílá keramická tabule s pojezdem. Do sborovny a ředitelny pak byly pořízeny nové 
výkonné kopírovací stroje. V souvislosti se zákonem na ochranu osobních údajů (GDPR) musela být škola dovybavena 
novými uzamykatelnými skříněmi k ukládání všech důležitých dokumentů školy. Lepší vybavení se týkalo i 
jednotlivých oddělení školní družiny. Do I. oddělení byla zakoupena televize, pro II. oddělení se pořídily molitanové 
stavebnice a III. oddělení získalo nové vestavěné skříně na pomůcky a hračky. Do prvních tříd byly objednány nové 
hrací koberce, které budou o přestávkách využity k odpočinku a relaxaci dětí. V řadě učeben se používají moderní 
interaktivní tabule. A protože je jejich využití dlouhodobé a velmi intenzivní, narůstá v průběhu let jejich 
poruchovost.  Proto byly do odborných učeben, kde dataprojektory již dosloužily, zakoupeny dva nové modernější 
přístroje. Školní jídelna byla vybavena novým nerezovým pojízdným vozíkem. Paní zástupkyni byl zakoupen nový 
počítač a dva notebooky byly pořízeny do sborovny. Pro zlepšení pracovních podmínek uklízeček byla zakoupena 
pojízdná pracovní plošina. 

Učebna hudební výchovy získala nové ozvučení – SET, PC s příslušenstvím. Děti z 1. stupně mohou nově 
využívat výukové stavebnice Malá násobilka. K lepší bezpečnosti jistě přispěje i nové zabezpečovací zařízení 
v hodnotě 55 241,- Kč, zde se jednalo o investici. 

Během letních prázdnin probíhalo jako obvykle malování některých prostor ve škole a drobné opravy WC, 
v jídelně a v šatnách, v nichž byly zrušeny nevyhovující drátěné šatní kóje, a tak i zbývající třídy získaly bezpečnější a 
hygieničtější šatní skříňky.  
Již delší dobu existuje naléhavá potřeba ve spolupráci se zřizovatelem intenzivně řešit především celkovou 
rekonstrukci všech rozvodných sítí, výměnu podlah a dveří i úpravu či výměnu střešních oken v půdní vestavbě. Jako 
naprosto nezbytné pro dobré a plynulé fungování internetové komunikace se jeví nutnost rozvést optickou síť po 
celé škole. Navzdory velkému a mnohaměsíčnímu úsilí vedení školy a části zastupitelů o zdárnou realizaci projektu 
z IROPU, nebyl tento projekt schválen. Přesto bude nutné odstranit alarmující stav rozvodů vody, elektro a 
odpadních sítí včetně rekonstrukce stávajících WC a zajistit v roce 2019 jejich neodkladnou rekonstrukci. Tyto sítě 
jsou již mnoho roků doslova v havarijním stavu. Také by bylo potřeba vyřešit instalaci vzduchotechniky ve 3. NP a 4. 
NP, provést rekonstrukci stávajících podlah i výměnu dveří v celé školní budově. Počítačová učebna ve 2. NP je 
natolik zastaralá a nevyhovující, že ji k výuce nelze takřka vůbec použít. Pokud pomineme pomalost počítačů, pak se 
jako zásadní jeví problém, že většinu interaktivních učebnic a vhodných výukových programů nelze vůbec spustit. 
Nutná bude rovněž výměna střešních oken ve 4. NP v nástavbě školy. Okna již několik roků špatně těsní, takže při 
dešti dochází pravidelně k zatékání a zejména na chodbě v tomto podlaží pak zůstávají kaluže vody. 
Z bezpečnostního i hygienického hlediska jde o zcela nevyhovující situaci.  

Požadavky na celou vnitřní rekonstrukci školy jsou popsány v Koncepci školy a několikrát byl tento 
požadavek řešen s vedením města. 
 
Školská rada 

  
Podle § 167 nového školského zákona zahájila činnost na naší škole od 1. 7. 2005 nově zvolená 
šestičlenná školská rada.  
 

Složení Školské rady 
 

Zástupci rodičů:  Ing. Jana Oulehlová, předsedkyně 
     Kateřina Přibylová 
Zástupci zřizovatele: Radovan Novotný 
     Jana Greplová 
Pedag. pracovníci:  Mgr. Hana Vojancová 
     Mgr. Libor Mitana 
 

Školská rada během školního roku projednávala:   
3. verzi  ŠVP Otevřená škola – platnost k 1. 9. 2016 
Výroční zprávu školy 
Úpravu školního řádu 

     Přípravu a organizaci školního plesu  
 
 



 4  

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole  
 
Zapsaný spolek Přátelé otevřené školy (POŠ) byl založen podle zákona č. 83/90 Sb. a začal pracovat od září 2001. 
Předsedou spolku je paní Ing. Jana Oulehlová. 

b)  PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

Škola poskytuje úplné základní vzdělávání od 1. do 9. ročníku. Základním segmentem jsou běžné třídy základní 
školy. 

 
 

Vzdělávací program č.j. MŠMT 

V ročnících 

ŠVP Otevřená škola 31504/2004-22 1. až  9. 

Hlavní cíle školy pro následující období vycházejí z dlouhodobé koncepce zpracované v roce 2014 a pro tento 
školní rok jsou rámcově vymezené následovně: 

Jedná se o tyto oblasti: 

 

I. Oblast výchovně vzdělávací 

 
1. Výuka podle ŠVP: 

a) respektovat obecné i specifické cíle vzdělávacího programu, kladení důrazu na praktické, názorně-
demonstrační, motivační metody výuky, které podporují zájem žáků o vzdělávání, podporování aktivního 
učení žáků (např. objevování, experiment, řešení problémů, kritické myšlení), zabezpečovat aktivizaci a 
motivaci žáků, podporovat diferenciaci vzdělávání formou obsahové i metodické individualizace výuky 
respektující možnosti, schopnosti a potřeby každého žáka, realizovat činnostní a kooperativní vyučování, 
tvorbu projektů, klást důraz na rozvíjení kompetencí a funkční gramotnosti žáků (komunikace, týmová 
práce, schopnost učit se, schopnost řešit problémy, schopnost využívat ICT,…), které jsou nezbytné pro 
uplatnění v osobním i pracovním životě. Dostatečně využívat učební pomůcky (včetně informačních a 
komunikačních technologií) s ohledem na stanovené vzdělávací cíle a potřeby žáků, 

b) dostatečně využívat asistentů pedagoga jako klíčového podpůrného opatření pro poskytování podpory,  
c) zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování, 
d) systematicky pokračovat v budování školního poradenského pracoviště, ve kterém budou i nadále působit 

výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, školní logoped a sociální 
pedagog,  

e) posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb, zejména zajišťováním součinnosti školských 
poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť, 

f) zaměřit poradenské služby školy zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky s potřebou 
podpůrných opatření ve vzdělávání, sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření, 
prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování žáků z odlišného 
kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků nadaných, vytváření 
příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních 
problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, 
průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a 
komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

g) rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků: Rozvíjení čtenářské gramotnosti je společným úkolem všech 
pedagogů, bez ohledu na vyučovaný předmět a ročník. V podmínkách školy k tomuto účelu využívat velmi 
dobré vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou. Starší žáky motivovat k samostatné studijní 
činnosti v učebnách informatiky. Vést žáky k využívání školní a městské knihovny. K realizaci této 
problematiky vhodně připravit i projektové vyučování, vydávání školního časopisu, zapojovat se do různých 
literárních a čtenářských soutěží, 

h) rozvíjet matematickou gramotnost žáků: Rozvíjet schopnosti žáků porozumět matematickému textu, 
rozvíjet schopnost matematizovat reálné situace z praxe, správně volit a používat matematické pojmy a 
postupy, řešení obtížnějších úloh problémového charakteru požadovat od nadanějších žáků, 
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i) podporovat rozvoj komunikačních dovedností žáků v mateřském a cizím jazyce, 
j) zaměřit se na podporu sociální gramotnosti,  
k) rozvíjet environmentální vzdělávání žáků: Ve výuce se orientovat na předávání přírodovědných poznatků a 

teorií žákům, vést je k samostatnému uvažování, učit je vytvářet hypotézy, využívat různé výzkumné 
metody, získávat a interpretovat data, 

l) využívat ICT nástroje ve vzdělávání pomocí takových pedagogických postupů, které mají potenciál přispět ke 
kvalitnější výuce s ohledem na motivaci žáků, na spolupráci žáků, na výsledky žáků apod. 

m) věnovat pozornost mediální výchově ve vazbě na jiné předměty, využívat takové formy a metody mediální 
výchovy, které jsou realizovatelné ve výuce, podporovat aktivity žáků související s mediální výchovou (školní 
časopisy, webové žákovské stránky, audiovizuální tvorba apod.). 

n) podporovat výchovy ke zdravému životnímu stylu, zařazovat do výuky každoroční projekty, např. (Normální 
je nekouřit, Ovoce do škol, apod.), 

o) vytvořit maximální podmínky pro realizaci „Školního preventivního programu“, neustále působit na žáky v 
otázce mravní a etické výchovy: komunikace žák a učitel, učitel a žák, žák a žák, vzájemná úcta, zdravení 
všech zaměstnanců školy, ihned řešit problém šikany, rasismu a intolerance, účinnou prevencí a dobrou 
spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence, vytvářet pozitivní vztah k učebním pomůckám a 
zařízení školy, 

p) soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní 
formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci, 

q) zajistit kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání dětí 
cizinců a podpora jejich adaptačního procesu. 

 
2. Podpora rozvoje nadání žáků 

a) systematicky pracovat s talentovanými žáky, jejich schopnosti aktivovat správnou motivací, více zapojit žáky 
do soutěží a olympiád a soustavným metodickým vedením dosáhnou opět umístění mezi nejlepšími 
soutěžícími a řešiteli (i to je kritérium úspěšnosti práce učitele), 

b) motivovat další žáky k zapojení do projektů, soutěží a olympiád, zajistit žákům pomoc při přípravě na tyto 
soutěže,  

c) vést žáky k samostudiu a samostatné práci s informacemi. 
  
3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a) podporovat vzdělávání žáků prostřednictvím diferencovaného a individualizovaného pedagogického 
přístupu (ve výuce i v hodnocení), 

b) využívat speciální pomůcky při výuce těchto žáků, 
c) pro žáky individuálně integrované zpracovat individuální vzdělávací plány, podle platných vzorů – zajistí VP, 
d) spolupracovat s odborníky a s rodiči žáků, 
e) u problémových žáků především na l. stupni ZŠ včas zachytit specifické zvláštnosti žáků, doporučit vyšetření 

v PPP, na základě diagnostikovaných poruch učení či chování postupovat dle doporučení PPP, případně SPC, 
dle doporučení zpracovat IVP. 

 
4. Hodnocení a sebehodnocení žáků: 

a) při hodnocení žáků vycházet z Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, 
b) zdůrazňovat motivující funkci hodnocení, více se orientovat na to, co žák umí a co zvládá, 
c) ve výuce dát prostor k sebehodnocení žáka, sebekontrole, využívat vzájemného hodnocení mezi žáky, 
d) v hodnocení žáků se specifickými poruchami učení zohledňovat druh žákova oslabení a míru vlivu tohoto 

oslabení na výkon žáka, 
e) k žákům přistupovat diferencovaně (prohloubit péči o talentované žáky, připravovat je na školní soutěže a 

olympiády), 
f) rozvíjet zájmovou činnost žáků, vyzdvihovat dobré příklady z mimoškolní činnosti.  

 
5. Výuka cizích jazyků 

a) věnovat zvýšenou pozornost zefektivnění výuky tohoto předmětu a zlepšení znalostí a dovedností žáků,  
b) dbát na kvalitní mluvní projev žáka a komunikaci mezi žáky, zajistit pro žáky 2. st. rodilého mluvčího, 
c) zapojit školu do projektu Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení,  
d)   pokračovat v systému výuky cizích jazyků od 1. třídy. 
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6. Neustále věnovat pozornost problematice mravní výchovy. Zaměřit se zejména na: 
a) vztahy na pracovišti, vystupování všech zaměstnanců musí být na takové úrovni, aby byly příkladem pro 

žáky, 
b) nekompromisně vyžadovat zdravení všech osob, které žáci na chodbách potkají, nadále se snažit o 

navrácení tradičního obsahu základním mravním pojmům, 
c) usilovat o rozvíjení úcty, ohleduplnosti k dospělým i spolužákům, 
d) vytvářet správný vztah k osobnímu i cizímu majetku, 
e) sledovat a okamžitě řešit jakýkoli projev nebo i náznak šikanování, násilí a hrubosti, 
f) veškeré závažnější kázeňské problémy řešit ve spolupráci s rodiči (zákonnými zástupci), 
g) při jednání s žáky i rodiči (zákonnými zástupci) užívat vždy pedagogického taktu, neironizovat žáka, 

nevysmívat se, 
       h)  s rodiči (zákonnými zástupci) ve většině případů jednat osobně, nepřistoupit na intenzivní "dopisování"   
               v žákovské knížce, 
     ch) řídit se Etickým kodexem pedagoga. 
 
7. Výpočetní technika 

a) stále rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak učiteli, tak žáky, 
b) udržovat a zdokonalovat školní počítačovou techniku a síť, zajistit rozšíření a propojení školní počítačové 

sítě, 
c) používat v průběhu roku elektronickou třídní knihu ve všech třídách, 
d) podporovat využívání počítačů při výuce jednotlivých předmětů, 
e) pokračovat v plánu výuky informatiky v rámci povinných předmětů, 
f) pravidelně aktualizovat internetové stránky školy a seznámit žáky i rodiče s možností jejich využití, 
g) při práci s výpočetní technikou důsledně dodržovat vnitřní pravidla provozu počítačové sítě a řád učeben, 
h) pokračovat ve vedení elektronické žákovské knížky. 

 
8. Další rozhodující úkoly z výchovně vzdělávací oblasti 

a) zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a minimalizovat tak rizika 
spojená s výskytem rizikového chování žáků, 

b) v otázce volby povolání zdůrazňovat uplatnitelnost na trhu práce, k tomu využít předmět „Volba povolání“, 
c) www stránky školy neustále doplňovat a zlepšovat, 
d) zapracovávat vhodným způsobem do tematických plánů prvky z environmentální výchovy, výchovy ke 

zdravému životnímu stylu a Minimálního preventivního programu (viz příloha), 
e) v únoru 2017 uspořádat lyžařský kurz, 
f) v září 2017 uspořádat ŠvP pro žáky 2. až 5. ročníku 
g) v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt venku, 

relaxační aktivity, 
h) pokračovat v práci Školního parlamentu pod vedením Mgr. Milady Krejčové, 
i) dle možností využívat informační a komunikační technologie v různých vyučovacích předmětech, 

      ch)   zlepšit propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou  
veřejností, pokračovat ve vydávání vlastního školního časopisu, tvorbě webových stránek, cíleně se zaměřit 
na skupinu rodičů předškolního věku, 

j) pořádat akce, kterých se rodiče mohou přímo účastnit (den otevřených dveří, akademie, slavnostní 
předávání vysvědčení, projektové dny v družině), 

k) zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků. 
 

9. Zapojení školy do rozvojových a dalších projektů pro základní školy 
a) zapojit školu do projektu ZDRAVÁ ŠKOLA. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně 

zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny  v režimu žáků a v materiálním 
vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i 
zaměstnanců, 

b) zajistit účinnou kontrolu kvality školního stravování včetně dietního stravování,  
c) obhájit titul Ekoškola, 
d) Realizovat nabízené projekty MŠMT, případně MPSV  
e) dokončit realizované rozvojové projekty na podporu multikultury a etické výchovy v roce 2016 a následně 

požádat o navazující projekty pro rok 2017, 
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f) i nadále se spolupodílet na přípravě prováděcího projektu z IROP a připravit podmínky realizace 
rekonstrukce školy, 

g) stále využívat rozvojové projekty: Financování asistentek pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním   
h) využívat další projekty z OPVK a IROP k modernizaci výpočetní techniky, jazykových učeben, dalších 

odborných učeben a prostory k inkluzi žáků.  
 

 
10. Úkoly školní družiny 

a) provozovat všechna 4 oddělení ŠD, 
b) ve výchovné práci využívat osvědčených forem činnosti a rozvíjet odpočinkové (relaxační) činnosti, 
c) zábavnými formami plnit úkoly výchovy rozumové etické, estetické, dopravní, tělesné a sportovní, 
d) do činností pravidelně zařazovat vycházky, nejméně 1 x týdně,  
e) nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích v rámci činnosti školní družiny.  

 
11. Úkoly školního klubu 

a) vytvořit vhodné podmínky k provozování školního klubu 
b) poskytovat prostřednictvím klubu zájmové vzdělávání žákům 
c) vybavit místnost pro činnost klubu 
d) zabezpečit dostatek pomůcek pro vyžití žáků 
e) zabezpečit personálně provoz klubu. 
 
II. Oblast materiálně technického zabezpečení 

 
  Pokračovat v materiálním a technickém zlepšování provozních podmínek podle možností rozpočtu: 

a) celková rekonstrukce školy  - hlavní úkol pro následující období, 
b) dokoupení chybějících šatních skříněk pro všechny žáky školy, 
c) vybavení školního klubu (pokud bude realizován projekt), 
d) pořízení interaktivních tabulí do všech kmenových tříd, 
e) modernizaci počítačové učebny v 1. patře, 
f) přechod na připojení k internetu přes optický kabel. 
g) zvýšené výdaje na provoz a funkčnost všech ICT zařízení. 
h) zakoupení tabletů do odborných učeben,  
i) rozšíření WIFI po třídách (na využívání pedagogických tabletů), 
j) rozšíření přístupového systém (elektronický výstup ze školy), 
k) obnova vybavení ŠD. 

 
III. Oblast personální 

 
Vedení školy 

a) vytváření zdravého školního klimatu,  
b) usilování o zkvalitnění personálních podmínek (např. hodnocení práce pedagogů, profesní rozvoj pedagogů i 

vedení školy a podpora začínajících pedagogů),  
c) usilování o zajištění materiálních podmínek pro vzdělávání, 
d) usilování o profesionalitu pedagogů, 
e) podporuje respektující a vstřícnou komunikaci pedagogů, spolupráci a  
f) usiluje o vzájemnou podporu pedagogů, 
g) reflektivního přístupu a aktivního vlastního profesního rozvoje. 

 
Pedagogičtí pracovníci 
1. Plně využívá vědomostí z oboru 

a) má základní odborné předpoklady 
b) zná školní vzdělávací program 
c) těží ze zkušeností 

 
2. Promyšleně a efektivně vede výchovně vzdělávací proces 

a) plánuje výuku 
b) vede výuku 
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c) vytváří studijní atmosféru 
d) vede žáky k aktivnímu přístupu 
e) vede žáky k vnitřní motivaci 

 
3. Snaží se rozvíjet dobré mezilidské vztahy na pracovišti 

a) zná žáky a jejich individualitu 
b) vytváří ve třídě spolupracující tým 
c) vede žáky k akceptování pravidel soužití třídy 
d) respektuje stanovená pravidla hodnocení 

 
4. Podílí se na životě školy 

a) účastní se týmové práce 
b) spolupracuje 
c) efektivně komunikuje 
d) profesně se dále vzdělává a předává zkušenosti  

 

Při jednání s dětmi se řídí Etickým kodexem pedagogického pracovníka. Vždy musí brát v úvahu především jejich 
osobnost, přiměřeně k věku a stupni vývoje posuzovat zodpovědnost za jejich jednání, chování a pracovní výsledky. 
Nesmí snižovat nevhodným přístupem či tresty jejich důstojnost. 

 

Úkoly třídního učitele 
       a)  vést předepsanou dokumentaci (třídní knihu, třídní výkaz), 
       b) vést elektronickou třídní knihu, 
       c)  aktualizovat data v počítačové evidenci, 
       d) kontrolovat a vyhodnocovat žákovskou knížku, sledovat celkový prospěch třídy (1x měsíčně), 
       e) příprava a vedení třídnických hodin (min. 1x měsíčně), 
       f) operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci, 
       g) úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy, 
       h) prokazatelně seznámit žáky se školním řádem, 
      ch) seznámit se se SVP žáků, s výsledky vyšetření.  

     
Zvyšování kvalifikace pracovníků 

a) Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, 
kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou 
podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i 
nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, 

b) sestavení plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 
DVPP bude zaměřeno především na zabezpečení inkluzivního vzdělávání na základní škole. Budou 
preferována školení zaměřená na sestavování plánu pedagogické podpory, spolupráce se ŠPZ, tvorba IVP a 
ostatní témata související s novelou školského zákona, 

c) zajištění studijních metodických materiálů, odborné literatury, 
d) školení a kurzy pořádané vzdělávacími organizacemi akreditovanými MŠMT, 
e) proškolení pracovníků BOZP, 
f) podporovat zájem vyučujících o další studium v rámci jejich aprobací. 

 

IV. Rodičovská veřejnost 

 
Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. 
Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. 
Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, 
využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče.  
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V. Oblast řízení 

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky 
školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, školní metodik prevence, koordinátor 
ŠVP, koordinátor EVVO.  

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, tu pak 
rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních, plánů metodických zařízení. 

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na vytvoření podmínek pro vzdělávání všech žáků ve škole, na 
uplatňování adekvátních metod, technik a forem práce, a hodnocení vzhledem k jednotlivým obtížím a postižením 
žáků. 

Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat 
prokazatelným způsobem zaměstnance. 

Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace a s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky. Zaměřit se 
na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy.  

Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na 
rozšiřování jejich kompetencí v oblasti speciální pedagogiky. Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů právě 
na tuto oblast, která souvisí s novelou školského zákona – inkluzivní vzdělávání. 
 

c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
Údaje o škole k 30. 9. 2017 
 
 
Zařízení:                      Základní škola celkem 
 

Požadovaný údaj Školní rok 2016/2017 Školní rok 2017/2018 

Počet tříd 17 17 
Celkový počet žáků 408 423 

Počet žáků na třídu 24,00 24,88 

Počet žáků na učitele 16,32 17,63 

Počet pracovníků celkem 49 52 
Počet pedag. pracovníků  29 + 8 asistentů 28 + 11 asistentů  

Počet pracovníků 42,03 45,13 

 
 
 
Pracovníci:  
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Pedagogové 24 23,23 

Vychovatelé 4 2,90 

Asistentky pro sociálně 
znevýhodněné žáky 

2  2,00 

Asistentky pro zdravotně 
znev. žáky 

9 5,5 

Jídelna 6 4,9 

Správní zaměstnanci 7 6,6 
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Věkové složení pedagogického sboru: 
 

 
Třídnictví 
 
 

1. až 5. ročník 

1. Zuzana Vozihnojová Vz studium 1-5 TU 1. A 

2. Mgr. Markéta Tobolíková To 1-5, A pro 1. st. TU 1. B 

3. Mgr. Anna Vlčová Vl 1-5, N TU 2. A 

4. Mgr. Marcela Šírková Ší 1-5, A TU 2. B 

5. Mgr. Renata Žižlavská Ži 1-5, log. TU 3. A 

6. Mgr. Lucie Tesařová Ts 1-5, log. TU 3. B 

7. Mgr. Jarmila Coufalíková Co Př, Pč TU 4. A 

  8. Mgr. Lenka Literová Li ČJ, Hv TU 4. B 

9. Mgr. Klára Smejkalová Sm Ch, Př TU 5. A 

10. Bc. Dana Vlčková Vk studium 1-5 TU 5. B 

6. až 9. ročník 

1. Mgr. Hana Matušková Mk 1-5, MV ŘŠ 

2. Mgr. Jana Benešová Be M, F, koordinátor ŠVP ZŘ 

3. Mgr. Aneta Navrátilová Nv Č, Inf TU 6. A 

4. Mgr. František Matoušek Ma R, N, A, D TU 6. B 

5. Mgr. Pavel Janura Ja Č, D, školní metodik prevence TU 7. A 

4. Mgr. Milada Krejčová Kr Č, D TU 7. B 

5. Mgr. Zdeňka Navrátilová Na Př, Ov TU 8. A 

6. Mgr. Libor Mitana Mi M, Z, koordinátor ICT TU 8. B 

8. Mgr. Hana Vojancová Vj M, BV, RV, výchovný poradce TU 9. 

netřídní učitelé 

1. Mgr. Anežka Brhlíková Br M, Z učitelka 

2. Mgr. Naděžda Tesaříková Te Č, Ov, A učitelka 

3. Mgr. Jiří Pozdíšek Pz Př, TV učitel 

4. Bc. Kamila Hájková Ha Vv učitelka 

5. PhDr. Miloš Mlčoch Ml Č, D učitel 

 
 

školní družina 

1. Hana Svobodníková Sb vychovatelka ŠD vychovatelka 

2. Mgr. Václav Procházka Pr vychovatel ŠD vychovatel 

3. Andrea Huťková Hu vychovatelka ŠD vychovatelka 

4. Marcela Žondrová Žo vychovatelka ŠD vychovatelka 

 

 

Počet Do 29 let 30-39 let 40-49 let 50 – star. důchod 

učitelé 4 4 4 12 

Vychovatelé ŠD 0 1 1 2 

asistenti pedagoga 2 2 4 3 

Celkem  6, tj. 15% 7, tj. 18% 9, tj. 23% 17, tj. 44% 
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náboženství 

1. Mgr. Tomáš Strogan St římskokatolický kněz  

1. Mgr. Jana Přecechtělová Př katechetka  

 

asistentky 

1. Lenka Chalánková Cha asistent pro sociál. znevýhod. žáky asistentka 

2. Vendula Držálková Dž asistent pro sociál. znevýhod. žáky asistentka 

3. Hana Svobodníková Sb asistent pedagoga asistentka 

4. Denisa Oulehlová Ou asistent pedagoga asistentka 

5. Lucie Vránová Vr asistent pedagoga asistentka 

6. Marcela Žondrová Žo asistent pedagoga asistentka 

7. Andrea Huťková Hu asistent pedagoga asistentka 

8. Mgr. Dagmar Hanáková Ha asistent pedagoga asistentka 

9. František Hrubý Dis. Vr asistent pedagoga asistent 

10. Mgr. Magda Rolencová Ro asistent pedagoga asistentka 

11. Irena Nadymáčková Nd asistent pedagoga asistentka 

 
 
d) Výchovné poradenství – zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018 
 
Výchovný poradce:    Mgr. Hana Vojancová 
 

Školní poradenské pracoviště:  Mgr. Hana Vojancová – výchovný poradce 

                                                   Mgr. Pavel Janura – metodik prevence 
                                                   Mgr. Lenka Kudrnová a  
                                                  PhDr. Magdaléna Nováková – školní psycholog 
                                                   Bc. Barbora Netesalová – speciální pedagog 

          Mgr. Barbora Kantorová – školní logoped 
                                                   Mgr. Olga Vetešníková – sociální pedagog 
Dále na škole pracovali asistenti pedagoga a asistenti pro sociálně znevýhodněné žáky a školní asistenti. 

                                   
 
1.Oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
     Podle platné legislativy a novely školského zákona jsou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami po vyšetření 
ve školském poradenském pracovišti přidělena tzv. podpůrná opatření 1. – 5. stupně. V letošním školním roce se 
jednalo o 54 žáků s podpůrnými opatřeními daných stupňů. K devíti žákům byl přidělen asistent pedagoga. 
     Podle těchto doporučení specializovaného pracoviště byla všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
věnována pozornost v celém průběhu vyučovacího procesu, dále pak v hodinách reedukační péče, v předmětu 
speciálně pedagogické péče nebo pedagogické intervence a v kroužcích vedených speciálním pedagogem a školním 
psychologem. 
     Všichni vyučující se snaží věnovat pozornost žákům s individuálním pracovním tempem, žákům po dlouhodobé 
nemoci apod. Volí vhodné metody a postupy výuky, ověřování znalostí a také k jednotlivým žákům uplatňují 
individuální přístup. 
     Kromě toho se vyučující podílejí na rozvíjení talentu dětí v různých oblastech – v naukových, sportovních, 
pěveckých apod. Dětem se věnují ve volném čase a připravují je na různé soutěže. Důkazem toho jsou výborné 
výsledky našich žáků na úrovni okresu, kraje, ale i republiky. Vyučující také pomáhají žákům s přípravou na jednotné 
přijímací zkoušky, hlavně žákům devátého ročníku a žákům, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. 
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2. Oblast profesní orientaci 
 
     I v letošním školním roce byl na naší škole vyučován předmět Volba povolání, ve kterém se žáci postupně 
seznamují se základními pojmy z oblasti práce a zaměstnanosti a jsou vybavovány kompetencemi v oblasti profesní 
orientace. 
     Velký přínos pro všechny žáky je ŠPP (školní poradenské pracoviště). Práce speciálního pedagoga a školního 
psychologa se stala součástí práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také v oblasti profesní 
orientace. Žáci osmého a devátého ročníku i v tomto roce navštívili Burzu práce a vzdělávání v Prostějově, kde se 
představují jednotlivé firmy spolupracující se středními školami. Významnou součástí práce v tomto vyučovacím 
předmětu je návštěva IPS v Prostějově a také návštěvy přehlídek středních škol a učilišť v nejbližších okresech. Žáci 
také osobně navštěvují střední školy na Dnech otevřených dveří a seznamují se tak s vybranou střední školou a jejím 
prostředím. 
     V letošním školním roce probíhalo přijímací řízení na střední školy opět formou jednotných přijímacích zkoušek a 
to jak pro žáky devátého ročníku, tak pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia. Žáci měli možnost podat přihlášku na 2 
střední školy nebo učiliště v prvním kole přijímacího řízení. Do dalších kol přijímacího řízení nikdo z žáků nepodával 
další přihlášky, protože všichni žáci byli úspěšní v prvním kole a byli přijati alespoň na jednu ze dvou vybraných 
středních škol. 
     Na střední školy s uměleckým zaměřením se v letošním školním roce přihlásily dvě dívky a dva chlapci a v lednu 
vykonali úspěšně talentové zkoušky a byli přijati ke studiu. 
     Na víceleté gymnázium byli přijati 3 žáci z pátého ročníku a dva žáci ze sedmého ročníku. Povinnou školní 
docházku ukončila jedna žákyně ze sedmého ročníku, která si však nepodala přihlášku k dalšímu vzdělávání, a tři žáci 
z osmého ročníku, kteří budou pokračovat ve vzdělávání na vybrané střední škole – učebním oboru.      

      
3. Oblast péče o žáky nadané a mimořádně nadané 
 
     Školským poradenským pracovištěm nebyl ani v letošním školním roce diagnostikován žák s mimořádným 
nadáním. Ovšem i tak můžeme konstatovat, že nadaných žáků máme několik. Své nadání projevují v různých 
oblastech, ve kterých také úspěšně reprezentují naší školu v různých soutěžích v rámci okresu, kraje, ale i republiky. 
     Vynikajících úspěchů žáci dosahují v oblasti sportu a to jak v kolektivních sportech, tak i v individuálních. To 
zejména ve volném čase v době mimo vyučování. V kolektivních sportech se naši žáci zapojují do mnoha soutěží 
v kopané, florbalu, házené a vybíjené. V letošním roce byli velice úspěšní ve florbalu a ve vybíjené.  
     Významných úspěchů dosahují naši žáci i v hudební oblasti. I letos vybojovali nejvyšší umístění v regionálních, 
krajských a celostátních pěveckých soutěžích. Tito žáci také reprezentují školu na dalších kulturních akcích a 
vystoupeních.    
     Školní rok 2017/2018 byl úspěšný v oblasti vědomostních soutěží a to hlavně v českém jazyce a literatuře a 
matematice. Žáci dosáhli vynikajících úspěchů v celostátních kolech literárních a vypravěčských soutěžích. 
V matematice byla pro naše žáky úspěšná hlavně soutěž Matematický klokan a to zejména v kategorii Cvrček, kde se 
žák druhé třídy umístil na druhém místě v rámci okresu a to přibližně z 1300 soutěžících. 
      V posledních letech se stalo již tradicí, že naši žáci se pravidelně probojují do celostátního kola zeměpisné soutěže 
Eurorébus, kde dosahují velmi kvalitních výsledků a vynikajícím způsobem tak reprezentují nejen naši školu, město, 
ale i kraj v celostátní soutěži.    
     I ve vyučovacím procesu učitelé těmto žákům věnují zvláštní pozornost. Žáci dostávají úkoly k hlubšímu zamyšlení 
a k vyvozování vlastních závěrů a úsudků. Tito žáci pak mají ty nejlepší předpoklady k úspěšnému zvládnutí dalšího 
studia. 

 
Závěr: 
 
     V následujícím školním roce se více zaměříme na problémy v rámci inkluzivního vzdělávání. Bude nutná větší 
spolupráce jednotlivých pedagogů s odborníky – hlavně speciálním pedagogem a školním psychologem při vytváření 
individuálních vzdělávacích plánů, aby byly ještě více účinné a pomohly tak žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
     I nadále se budeme snažit věnovat pozornost žákům nadaným a budeme se snažit je motivovat a zapojit do 
soutěží různého charakteru.                                          
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Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

 
 

Škola H D C 

Gymnázia 2 3 5 

Víceletá gymnázia 2 3 5 

SOŠ 10 8 18 

Konzervatoř 0 0 0 

C e l k e m   S Š 14 14 28 

SOU, ISŠ  z 9. ročníku – učební obory 5 3 8 

SOU a OU z nižších ročníků 2 1 3 

SOU – studijní obor s maturitou 1 0 1 

OU 0 0 0 

C e l k e m   S O U,  I S Š a O U 8 4 12 

C  E  L  K E  M    S  Š,   S  O  U    A    O  U 22 18 40 

 
 

Které střední školy a učiliště budou naši žáci navštěvovat 
od nového školního roku 2016/2017 

 
Z 5. ročníku odejdou na víceletá gymnázia celkem - 3 žáci: 
Kojetín 
Gymnázium (2) 
Prostějov 
Cyrilometodějské gymnázium (1) 
 
Ze 7. ročníku odejdou na víceletá gymnázia celkem - 2 žáci: 
Prostějov 
Reálné gymnázium (2) 
 
Z devátého ročníku si 32 žáků vybralo ke svému studiu tyto střední školy a učiliště: 
Prostějov 
SOŠ průmyslové a SOU strojírenské (1) 
SZdr.Š (3) 
Obchodní akademie (2) 
Švehlova SŠ polytechnická (5) 
SOŠ (2) 
SŠ designu a módy (3) 

Kroměříž 
Gymnázium (1) 
Tauferova SOŠ veterinární (1) 
Obchodní akademie (1) 

Přerov 
Gymnázium J.Blahoslava a Spg.Š (1) 
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Kojetín 
Gymnázium (3) 

Pardubice 
Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, s.r.o. (1) 

Hranice 
SPŠ (1) 

Holešov 
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV (2) 

Tovačov 
SŠ řezbářská (2) 

Jedovnice 
SPŠ (1) 

Brno 
SPŠ stavební (1) 

Vizovice 
SŠ oděvní a služeb (1) 

Povinnou devítiletou školní docházku ukončili i 4 žáci ze sedmého a osmého ročníku, z toho 3 
žáci si podali přihlášku na tyto školy, 1 žákyně si přihlášku nepodala: 
SŠ gastronomie a služeb Přerov (1) 
Švehlova SŠ polytechnická (2) 

 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 
 
Dostavilo se celkem 49 dětí.  
Zapsáno bylo 43 žáků.  
Odklad školní docházky o rok mělo 6 dětí. 
Skutečný počet žáků, kteří nastoupili 1. 9. 2017 do 1. třídy, je 43. 

 

e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ  
 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
 
Ředitelské pochvaly  

ročník I. pololetí II. pololetí 
1. 0 0 
2. 1 0 
3. 1 2 
4. 3 5 
5. 10 9 
6. 0 0 
7. 2 3 
8. 8 3 
9. 11 19 

Celkem 36 41 

Celkem za školní rok pochval: 77 

 
Napomenutí třídního učitele 

ročník I. pololetí II. pololetí 

1. 0 1 
2. 0 1 
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3. 0 3 
4. 4 4 
5. 2 3 
6. 0 3 
7. 18 10 
8. 19 15 
9. 7 2 

Celkem 50 42 

Celkem za školní rok napomenutí:  92 

Důtka třídního učitele  
ročník I. pololetí II. pololetí 

1. 0 0 
2. 0 2 
3. 0 0 
4. 1 3 
5. 1 7 
6. 1 3 
7. 8 6 
8. 13 11 
9. 3 0 

Celkem 27 32 

Celkem za šk. rok důtek tř.učit.:  59 

 
Důtka ředitele školy  

ročník I. pololetí II. pololetí 

1. 0 0 
2. 0 0 
3. 0 0 
4. 0 0 
5. 0 1 
6. 0 1 
7. 0 1 
8. 2 2 
9. 0 0 

Celkem 2 5 
Celkem za šk.rok důtek řed. školy: 7 

 
Snížené stupně chování na konci školního roku 2 - uspokojivé 

ročník I. pololetí II. pololetí  
1. 0 0 
2. 0 0 
3. 0 0 
4. 1 0 
5. 0 0 
6. 0 0 
7. 0 0 
8. 0 0 
9. 0 0 

Celkem 1 0 

Celkem za školní rok snížený stupeň 
chování 2 - uspokojivé:   1 
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Snížené stupně chování na konci školního roku  3 - neuspokojivé 
ročník I. pololetí II. pololetí  

1. 0 0 
2. 0 0 
3. 0 0 
4. 0 0 
5. 1 1 
6. 0 0 
7. 1 1 
8. 0 0 
9. 0 0 

Celkem 2 2 
Celkem za školní rok snížený stupeň 
chování 3 - neuspokojivé:  4 

 
 

f) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
Analýza uplynulého období a stanovení priorit pro rok 2018 - 2019 

 

I. OBLAST  ANALYTICKÁ 
 

     V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 418 dětí, pracovalo zde 24 pedagogů, 11 asistentů pedagoga, 2 asistenti 
pro sociálně znevýhodněné žáky, 4 zaměstnanci školní družiny (4 oddělení navštěvovalo 120 dětí) a 1 katolický kněz a paní 
katechetka pro výuku náboženství. Jako velmi přínosná se jeví činnost Školního poradenského pracoviště (ŠPP). Rodiče i 
děti pravidelně využívali nabídky odborné pomoci pro žáky s poruchami chování nebo problémy s prospěchem. Již druhým 
rokem se realizovaly i pohovory s žáky 9. ročníku, které jim spolu s psychotesty pomáhaly při výběru vhodného budoucího 
povolání. Na škole navíc působí i sociální pedagog a speciální logoped, takže služby, které naše škola v  této oblasti 
poskytuje, jsou zajištěny na profesionální úrovni.  
     Pozitivně lze hodnotit byť jen částečné zlepšení v oblasti nedovoleného používání mobilních telefonů a jiné podobné 
techniky při výuce. Na rozdíl od loňského školního roku nebyl zaznamenán případ kyberšikany. Rovněž tak nebylo třeba 
řešit kouření nebo požívání alkoholu v prostorách školy či na školních akcích, výletech apod.  
     Naopak narostl počet krádeží peněz ve škole, většina z nich byla objasněna. Objevil se i případ, kdy žák 5. ročníku 
vyhrožoval a zastrašoval několik dětí ze 4. třídy, strkal do nich, vyvolával potyčky a v jednom případě donutil žáka odevzdat 
menší finanční částku. Protože se nejednalo o jeho první provinění tohoto druhu, byl případ po důkladném ověření a po 
výslechu všech svědků předán k došetření Policii ČR. Nadále také přetrvává soustavné neplnění školních povinností u 
některých žáků. V menší míře se objevilo i poškozování školního majetku. Dlouhodobým a těžko řešitelným problémem 
zůstává neomluvené absence, která se týká téměř výhradně romských žáků. Život v málo podnětném sociálním prostředí 
rodiče nemotivuje k řešení nastalé situace. Často se objevují případy účelového a dodatečného omlouvání absence, ke 
kterému dochází většinou až tehdy, když mají rodiče obavu, že o záškoláctví jejich dětí bude informován sociální odbor.  

 
 

Nejzávažnější výchovná opatření 
 

I. pololetí 
Žák 4. B - II. stupeň z chování za ubližování spolužákům a podporu šikany. 
Žák 5. B - III. stupeň z chování za hrubé a opakované porušování školního řádu a za slovní i fyzickou agresivitu. 
Žákyně 7. B - III. stupeň z chování za 43 neomluvených hodin. 
Důtka ředitele školy byla udělena dvěma žákům za soustavné neplnění školních povinností a neomluvené hodiny. 
Dalším žákům byly uděleny důtky TU za opakované nevhodné chování ke spolužákům a porušování školního řádu, 
opakované zapomínání, poškozování školního majetku, za drobnou krádež, za soustavné neplnění školních povinností, 
nevhodné chování ve vyučování, vytržení listů z ŽK. 
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II. pololetí 
Žák 5. B - III. stupeň z chování za 34 neomluvených hodin. 
Důtka ředitele školy za opakované porušování školního řádu, hrubé chování, poškozování majetku školy a neplnění 
školních povinností. 
Dalším žákům byly uděleny důtky TU za nekázeň, napadání spolužáků, neomluvené hodiny, ničení školního majetku, časté 
zapomínání, soustavné neplnění školních povinností, nevhodné chování, opakované porušování školního řádu, krádež a 
narušování výuky. 

   
II. OBLAST  PREVENCE 
 
Akce a školení 2017/18: 
20. 10. 2017 - regionální konference metodiků prevence: Rizikové chování dětí (Olomouc) 
26. - 27. 10. 2017 - školení: Osobnost učitele a týmová spolupráce (hotel Sněženka, Hynčice pod Sušinou) 
2. 4. 2018 - pracovní setkání školních metodiků prevence (Prostějov) 

 
K faktorům, které mohou udržovat počet rizikových projevů chování a závažných výchovných 
problémů v přijatelných mezích, případně vést k jejich snížení, patří: 
 
- přesné vymezení pravidel daných školním řádem, seznámení všech žáků školy s jejich zněním a důsledná kontrola jejich  
  dodržování 
- spolupráce ŠPP se všemi zaměstnanci školy, dobrá vzájemná komunikace, díky níž jsou včas zachycené případy možných   
  nežádoucích jevů neodkladně řešeny 
- otevřená komunikace s žáky podporující atmosféru důvěry, žáci tedy ve většině případů nemají obavu svěřit se učitelům a  
  ví, že jejich problémem se bude někdo zabývat 
- dobře fungující školní parlament, v němž jsou zástupci jednotlivých tříd, děti mají možnost ovlivňovat chod školy a  
  vznášet připomínky k její činnosti, vytváří se tak pocit spoluodpovědnosti při řešení problémů 
- pravidelné vyhodnocování podnětů a připomínek žáků ve schránce důvěry  
- mapování atmosféry školy s využitím anonymních dotazníků pro děti, ale i pro jejich rodiče  
- aktivní a cílená činnost asistentů pro sociálně znevýhodněné děti 
- včasné a objektivní informování rodičů o prospěchu a chování nejen na třídních schůzkách, ale především 
prostřednictvím  
  elektronické žákovské knížky, případná konzultace problémů s výchovným poradcem nebo metodikem prevence, kteří   
  mají vymezeny pravidelné konzultační hodiny 
- informování široké veřejnosti o chodu školy a všech zásadních otázkách na internetových stránkách školy. 

 
III. AKTIVITY  PRO  ŽÁKY – tematické bloky 
      I.stupeň - zařazení preventivní činnosti především do hodin Prv, Vl, Přv a ČJ, kde se děti formou rozhovorů, her, soutěží, 
besed, dramatizací apod. učily zásadám osobní hygieny, zdravému životnímu stylu, dobrým mezilidským vztahům, 
předcházení agresivitě atd. 
      II. stupeň – především v hodinách VOZ (výchovy k občanství a zdraví), ale i Př a Ch se do hodin průběžně zařazovala 
témata: Etické a právní vědomí, Odpovědnost za zdraví své i ostatních, Správné občanské postoje, Vliv party, Projevy 
rizikového chování, Drogové a jiné závislosti, Rasismus atd. Žáci o uvedených jevech diskutovali, vypracovávali referáty, 
společné projekty aj.  

 
IV. AKTIVITY  PRO  ŽÁKY – tradiční akce 
 
     Ty patří na zdejší škole k silným stránkám prevence a setkávají se s velmi pozitivním ohlasem veřejnosti. Bylo tak možné 
nejen prezentovat dobrou vzdělanostní úroveň našich žáků, ale i jejich výborné výsledky v mimoškolní činnosti - sportovní, 
hudební, literární apod. K tradičním akcím se již několik let řadí podzimní PROJEKTOVÉ DNY, které se zaměřují na posílení 
pozitivních aktivit a zároveň minimalizaci některého z nežádoucích projevů chování. Jak se stalo již tradicí, proběhly na naší 
základní škole podzimní projektové dny, které se zaměřují na takové oblasti, v nichž bychom chtěli posílit pozitivní aktivity 
žáků, prohloubit jejich znalosti o dané problematice a omezit tak nežádoucí projevy chování.  
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      V letošním roce bylo zvoleno téma MYSLI NA ZEMI, ALE ZAČNI U SEBE. Akce probíhala v týdnu od 16. do 20. října. 
Stěžejní byl 18. říjen, kdy se uskutečnily tradiční tvůrčí dílny pod vedením jednotlivých vyučujících. Ty se zaměřily např. na 
vypracování ekopravidel každé třídy, zodpovědnou spotřebu jídla, žáci si mohli také vyzkoušet přípravu zdravých pokrmů 
apod. Součástí každého tematického bloku byly i pracovní listy. Děti si tak jednotlivě, ve dvojicích nebo při práci ve větší 
skupině ověřily, co si z probrané látky zapamatovaly. Na závěr pod vedením svých třídních učitelů a učitelek zpracovaly 
výstup, který byl následně umístěn na jednotlivé prezentační panely vedle tříd. Kladný ohlas zaznamenaly i Den Země a 
Den s deváťáky. Dále se uskutečnila beseda žáků 9. ročníku s právníkem JUDr. Živělou. A také tradiční školní akademie - 
tentokrát s podtitulem Kolo štěstí.  
 

Naše škola se zapojuje také do řady humanitárních projektů a akcí.  
SBĚR PAPÍRU 
Ve dnech 2. - 6. října 2017 a 9. – 13. dubna 2018 se na naší škole uskutečnil tradiční sběr starého papíru. Celkem se 
v letošním školním roce v kontejnerech shromáždilo 41 090 kg papíru, takže celkový výtěžek činil 63 745 Kč. Část výtěžku, 
konkrétně 21 000 Kč, jsme poslali na konto občanského sdružení Šance Olomouc, které se podílí na pomoci dětem 
s hematologickým a onkologickým onemocněním. Zbylá část peněz putovala na konto POŠ. Nejlepší sběrači z jednotlivých 
tříd byli oceněni sladkou odměnou a jejich jména s fotografiemi byla umístěna v přízemí školy. Čtyřicet dětí, které přinesly 
nejvíce papíru, se zúčastnilo výletu do Olomouce spojeného s návštěvou Pevnosti poznání. 

VÁNOČNÍ HVĚZDA 
Naše škola se v letošním roce zapojila do akce, kterou organizuje občanské sdružení Šance pracujícího v Olomouci pod 
záštitou hematologicko - onkologického oddělení pro děti. Jednalo se o projekt Vánoční hvězda. V rámci této akce si děti 
prostřednictvím svých třídních učitelů zakoupily květinu – vánoční hvězdu v hodnotě 50 Kč a 100 Kč. Sdružení Šance věnuje 
výtěžek tohoto projektu na humanizaci léčby, na sociální program pro děti a jejich rodiny a na financování rekondičních 
pobytů pro děti po léčbě. 

,,ŽIVOT DĚTEM" 
Již druhým rokem jsme se zúčastnili sbírky, jejímž posláním je pomáhat vážně nemocným dětem, které jsou odkázány na 
domácí péči svých rodičů. Projekt se snaží těmto dětem zpříjemnit život a umožnit lepší rehabilitační péči. Přispívá jim na 
ozdravné pobyty, hradí nejrůznější potřebné pomůcky. Žáci naší školy si zakoupili nejrůznější upomínkové předměty- 
náramky, magnetky, kávu. aj., aby těmto dětem také mohli pomoci. 

FOND SIDUS 

V průběhu školního roku jsme se opět zúčastnili také sbírky, kterou pořádala společnost Fond Sidus, z. ú. V rámci Veřejné 
sbírky č. S-MHMP/1476620/2015. Tato sbírka byla určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení Pediatrické kliniky 
UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.  

ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ 
Proběhl dne 17. května 2018 a zaměřil se tentokrát na prevenci nádorů tlustého střeva. Deseti žákům 9. třídy se podařilo 
prodat všech 300 kusů benefičních předmětů - žlutých kvítků. Výtěžek ve výši 6.738,- Kč byl odeslán na sbírkové konto 
pražské organizace, která celou akci pořádá. 
 
V. SPOLUPRÁCE  S  ORGANIZACEMI 
     Tradičně velmi dobrá je spolupráce s DDM Orion, ZUŠ a MěKS, které nabídly našim dětem řadu možností zapojit se do 
činnosti kroužků a vystoupit s výsledky své práce na veřejnosti – Svátky hudby v Němčicích, Hanácký divadelní máj atd. 
Výborná je i spolupráce s vedením obce, zástupci školního parlamentu jsou pravidelně zváni k setkání s paní starostkou. 
Hasičský záchranný sbor z Prostějova, ale i zástupci Policie ČR uskutečnili pro děti několik besed.  

 

VI. PROPAGACE 
     Jako velice přínosné hodnotím možnosti prezentace výsledků naší školy nejen ve školním časopise Bonbónky a 
v místním tisku: Němčice pod lupou, ale i ve vitríně vedle kina Oko a především na internetových stránkách školy.  
Během školního roku probíhají propagační akce, které mají dětem i rodičům přiblížit náplň činnosti naší školy a seznámit je 
i s plány do budoucna. Formou dobré propagace na veřejnosti je i stále se zlepšující vybavení školy vedoucí ke zkvalitnění 
pracovního prostředí nejen pro žáky, ale i pedagogy.  

 
VII. ZÁVĚREM 
    I přes výskyt výše zmiňovaných problémů si myslím, že celkově jsme poměrně úspěšní v monitoringu rizikového chování 
žáků. A to nejen díky dobré spolupráci mezi jednotlivými pedagogy, jasně nastaveným pravidlům a sankcím za jejich 
porušování, ale také díky podpoře vedení školy. Problematičtější je situace mimo školu, protože část veřejnosti a někdy i 
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sami rodiče bývají lhostejní k tomu, jak se mládež chová. V těchto případech je to o to složitější, že nemáme v podstatě 
žádné pravomoci, jak takové negativní projevy chování (kouření na veřejnosti, vandalismus apod.) účinně postihnout.    

 
Prioritní úkoly pro další období :  
1. Zapojit více pedagogických pracovníků nejen do sestavení MPP, ale zejména do spolupráce při realizaci jeho cílů. 
2. Zajistit kvalitní certifikované besedy a interaktivní semináře pro žáky. 
3. Využívat cílená dotazníková šetření určená nejen žákům, ale i rodičovské veřejnosti. 
4. V součinnosti se zákonnými zástupci a příslušnými institucemi ještě aktivněji předcházet neomluvené absenci u  
    problémových žáků. 
5. Řádně a včas provádět zápisy z jednání s žáky nebo jejich zákonnými zástupci a předávat je průběžně ŠMP. 
6. Vést pravidelně zápisy o žácích s výchovnými problémy a sklonem k rizikovému chování. 
7. Pokračovat v aktivním zapojení ŠPP především do prevence, ale i do řešení projevů rizikového chování žáků ve škole a  
    na veřejnosti. 
 

g)  ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317) 
 
V rámci tohoto vzdělávání byl stanoven úkol dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP u tohoto pracovního 
zařazení: 
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů: Bc. Dana Vlčková studuje od 1. 9. 2016 učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
V rámci tohoto vzdělávání není žádná potřeba školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP.  
Studium pro asistenty pedagoga 
V současné době obě asistentky splňují kvalifikaci. 
V současné době všechny asistentky splňují kvalifikaci. 
  
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317) 
Studium pro výchovné poradce 

- škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce 
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

- ředitelka školy je absolventkou tohoto studia podle § 7 V317 
 
Studium k výkonu specializovaných činností 
Pracovníci pro výkon specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7 V317: 
- koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích   
  programů vyšších odborných škol, Mgr. Jana Benešová 
- koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií, Mgr. Libor Mitana 
- koordinátor EVVO, Mgr. Zdeňka Navrátilová  
- prevence rizikového chování žáků, Mgr. Michaela Babirádová  
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a 
výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání byly zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní 
psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, 
prevence rizikového chování a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce 
s ICT, ŠVP, BOZP. 
 
Formy průběžného vzdělávání  

- škola preferovala systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na pracovišti s 
docházkou lektorů na školu, dále byla možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka 
trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činila nejméně 4 vyučovací hodiny. Průběžné 
vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a 
výchovy. Prioritně bylo podporováno osvojení metod hodnocení, rozvíjení čtenářské gramotnosti v ČJ, AJ a 
MA, vzdělávání žáků se SVP, vzdělávání nadaných žáků, zásady práce s dítětem s ADHD. 

- studium odborné literatury (odebírané odborné časopisy ve škole, učitelská knihovna). 

Přehled DVVP vzdělávání ve školním roce 2017/2018 
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Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům a 
uchazečům o studium. 
     
 

Typ kurzu (školení) Jména zúčastněných pracovníků 
TěloOlomouc 2017 – 30. 8., 31. 8. a  1.9.2017  Mgr. Jiří Pozdíšek 

Školení zaměstnanců z oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany 

Všichni zaměstnanci 

Školení BOZP – vedoucí pracovníci Mgr. Hana Matušková, Mgr. Jana Benešová 

Seminář na téma „Osobnostní rozvoj pedagogických 
pracovníků“ zaměřený na týmovou spolupráci 26. a 
27.10.2017, 16 hodin, Hynčice pod Sušinou 

Celý pedagogický sbor 

Webinář 23.11.2017, téma Odměny a tresty ve školní 
praxi 

Mgr. František Matoušek 

Plán pedagogické  podpory ve školní praxi – 25. 9. 
2017 Brno 

Mgr. Anna Vlčová, Mgr. Marcela Šírková 

Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a 
přírodovědy – 27. 11. 2017 Olomouc 

Mgr. Anna Vlčová 

Práce s diferencovanou třídou a Aj – 9.2.2018 Brno Mgr. Markéta Tobolíková, Mgr. Marcela Šírková 

Práce s diferencovanou třídou na 1. stupni, 12. 10. 
2017, Brno 

Zuzana Vozihnojová 

Asistent pedagoga ve školní praxi, 11.12.2017, 
Olomouc 

Zuzana Vozihnojová 

Spolupráce s rodiči v současné škole, 12. 2. 2018, 
Brno 

Zuzana Vozihnojová 

19.9.2017, 17.10.2017 – Kritické myšlení  
Prostějov 

Bc. Dana Vlčková 

27. 2. 2018, Vedení reedukačních skupin na ZŠ, 
Dyscentrum, Praha 

Bc. Barbora Netesalová  

ADHD nebo LM? Poruchy chování Celý pedagogický sbor 

Přijímací řízení (zápisy) do škol v roce 2018 Mgr. Jana Benešová 

Práce s chybou v ČJ Mgr. Lenka Literová 

Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi- 40 hod Mgr. Hana Matušková, Mgr. Lucie Kašparová 

Seminář Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni 
ZŠ 

Mgr. Lucie Kašparová, Mgr. Marcela Šírková 

Krajská konference školních metodiků prevence 
v Olomouci: Rizikové chování žáků (říjen 2017) 

Mgr. Pavel Janura 

Setkání školních metodiků prevence v Prostějově 
(květen 2018) 

Mgr. Pavel Janura 

Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole Mgr. Jana Benešová 

13. 4. 2018 Netradiční hodiny českého jazyka a 
literatury - Olomouc 

Mgr. Aneta Navrátilová 

23. 3. 2018 Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího 
ovlivňování - Olomouc 

Mgr. Aneta Navrátilová 

21.2.2018 Řízení ŠD, ŠK Huťková Andrea 

21.2.2018 Řízení ŠD, ŠK Mgr. Václav Procházka 

16.4. 2018 Nové učebnice Matematiky prof. Hejného 
v 1. třídě - Zlín 

Mgr. Renata Žižlavská, Mgr. Anna Vlčová 

8. 11. 2017 Práce s diferencovanou třídou v 
matematice 

Mgr. Anežka Brhlíková 

28. 2. 2018 Zeměpisné hry a jejich využití ve výuce Mgr. Anežka Brhlíková 

31.1.2018 Školení ADHD Mgr.Renata Žižlavská 

21.3.2018 Efektivní učení žáků se spec. vzděl. 
potřebami Olomouc 

Mgr.Renata Žižlavská 
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20. listopadu 2017 seminář Začleňování předcházení 
vzniku odpadů do vzdělávacích aktivit - Olomouc 

 
Mgr. Milada Krejčová 

Aktivizační metody ve výuce biologie, 13.10.2017 
Olomouc, Descartes 

Mgr. Zdeňka Navrátilová 

Nová podoba periodické soustavy prvků a nové 
objevy ve světě elementárních částic  
 25.4.2018 Olomouc, Descartes 

Mgr. Zdeňka Navrátilová 

Autorské právo ve škole - webinář Mgr. Libor Mitana 

GDPR ve škole - Brno Mgr. Libor Mitana 

GDPR – duben 2018 Celý pedagogický sbor 

Aktuální stav školské legislativy  Mgr. Hana Matušková 

Etiketa v písemném styku Mgr. Hana Matušková, Jana Kantorová 

Změny financování regionálního školství  Mgr. Hana Matušková 

Novela školského zákona  Mgr. Hana Matušková 

9.7. -12. 7. 2018 Metoda Hejného, Brno  
 

Bc. Dana Vlčková 
Mgr. Michaela Slavíková 

 
 

h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Soutěže a olympiády ve školním roce 2017/2018 
Soutěže Olympiády Garant 

Barvy podzimu – říjen 2017  Mgr. Anna Vlčová, Mgr. Lucie 
Kašparová, Mgr. Marcela Šírková 

Děti, pozor, červená  
Tomáš Pospíšil – 2. A – 2. místo 

 Mgr. Anna Vlčová, Mgr. Lucie 
Kašparová, Mgr. Marcela Šírková 

Fyzikální exkurze 9. a část 8. ročníku – 
Dukovany, Dalešice – květen 2018 

 Mgr. Jana Benešová 

Soutěž Sovičkiáda – 34 odeslaných prací, 
M. Kyselák z 9. tř. obsadil 3. místo (ŘÍJEN 
2017) 

 Mgr. Tesaříková, Mgr. Krejčová,  
Mgr. Literová 

 olympiáda z ČJ, účast 29 žáků z 8. 
a 9. tříd, v okresním kole: M. 
Vosičková – 10. místo, M. Kyselák 
– 11. m. oba 9. tř.  (LEDEN, 
BŘEZEN) 

Mgr. Tesaříková 

Literární soutěž Komenský a my, téma 
Člověk a příroda, odeslány 4 práce, M. 
Vosičková – účast v celostátním finále 
(DUBEN) 

 Mgr. Mlčoch, Mgr. A. Navrátilová, 
Mgr. Tesaříková 

Recitační soutěž – šk. kolo 7. února, účast 
54 žáků, 8 postoupilo do okresního kola, 
bez umístění na předních místech  

 Mgr. Tesaříková, Mgr. Krejčová 

Literární soutěž o  Bezručovi, ve spolupráci 
s Městskou knihovnou, 1. m. T. Hrstková 9. 
tř., 2. m. M.Handl 9. tř. a V. Zahradník  7. B, 
35 úspěšných řešitelů 

 Mgr. Tesaříková, Mgr. Krejčová, 
Mgr. A. Navrátilová, Mgr. Janura 

Literární soutěž Andersenova hvězdička – 
hodnoceno 79 prací žáků od 3. do 9. třídy, 
oceněno bylo 15 prací našich žáků 

 Mgr. Tesaříková + Měst. knihovna 

Fit dobroty- soutěž pro školy ve vaření  Mgr. Lucie Kašparová 

Matematický klokan – kategorie Cvrček 2. -
3. místo v okrese – K. Suchoň 

 Mgr. Marcela Šírková 
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 olympiáda dějepisu – účast 12 
žáků z 9. ročníku, postup do 
okresního kola Z. Chalánek, M. 
Vosičková (oba se pro nemoc ale 
nezúčastnili), P. Bartošík - bez 
výraznějšího umístění. 

 

Florbal – nejmladší žákyně 1. místo 
v okrese, 3. v kraji 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Florbal – nejmladší žáci – 1. místo v okrese, 
1. místo v kraji, 4. místo v národním finále 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Florbal – mladší žákyně – 1. místo v okrese, 
4. v kraji 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Florbal – mladší žáci – 1. místo v okrsku, 
2. místo v okrese 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Florbal – starší žákyně – 1. místo v okrsku, 
1. místo v okrese, 2. místo v kraji 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Florbal – starší žáci – 1. místo v okrsku, 2. 
místo v okrese 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Florbal – Openfair Vyškov – 1. místo ve 
skupině, 1. místo v dovednostních 
soutěžích, pak odjezd na Akademii 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Košíková – starší žákyně 1. místo v okrese, 
kraj – nezúčastnili jsme se 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Košíková – starší žáci – 3. místo v okrese  Mgr. Jiří Pozdíšek 

Házená – starší žákyně – 1. místo v okrese, 
kraj – neúčastnili jsme se 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Novinářský kalamář – mladší žákyně – 2. 
místo, mladší žáci 3. místo v okrese 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Házená – starší žáci – 2. místo v okrese  Mgr. Jiří Pozdíšek 

Přespolní běh – starší žáci 1. místo 
v okrese, 5. v kraji 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Dětská atletika – okres - sedmáci kluci 3. 
místo v okrese, P. Fico  z 5.A vyhrál hod 
plným míčem, J. Večeře a J. Pompa 
člunkový běh 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Street Hockey – postup přes Nezamyslice 
po vítězství 10 : 1 a 6 : 2 do Velkého finále 
v Ostravě, tam postup do 2. kola 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Ringo – mladší žáci 2. místo v okrese  Mgr. Jiří Pozdíšek 

Vybíjená – kluci 1. místo v okrsku, 2. místo 
v okrese, 4. v kraji 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Vybíjená – dívky – 2. místo v okrsku, 3. 
místo v okrese 

 Mgr. Jiří Pozdíšek 

Kopaná – turnaj v Kojetíně – 2. místo  Mgr. Jaroslav Kašpar 

Mc. Donalds cup – starší – 4. a 5. r. – 3. 
místo v okresním finále 

 Mgr. Jaroslav Kašpar 

Komenský a my – pořádání školního kola 
soutěže (MŠMT) 

 Bc. Kamila Hájková 

Komiks – účast na soutěži, pořadatel - 
knihovna v Němčicích nad Hanou  

 Bc. Kamila Hájková 

Lidice – účast v soutěži (MŠMT)  Bc. Kamila Hájková 

Evropa ve škole – Lenka Kubová za okresní 
kolo získala 9. místo (MŠMT) 

 Bc. Kamila Hájková 
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Přírodovědný klokan – kategorie kadet ( 
žáci 8.a 9.roč.) – školní kolo – 1.místo – F. 
Antel, 2.místo – K. Přidalová, 3.místo – M. 
Šebesta, všichni 9.roč.  

 Mgr. Zdeňka Navrátilová 

 Biologická olympiáda – školní 
kolo – 29.1.2018 – kategorie D ( 
žáci 6. a 7.roč.) – 1. místo 
V.Kumžák, 2.místo V. Valášková, 
oba 7.B, 3.místo O. Mitana ze 7.A 
Kategorie C ( žáci 8. a 9.roč. ) 
1.místo V. Palíšek, 2.místo M. 
Kyselák, oba z 9.roč. 

Mgr. Zdeňka Navrátilová 

 Biologická olympiáda – okresní 
kolo – kategorie D – V. Valášková 
19.místo, O. Mitana 17.místo, 
kategorie C – Vlastimil Palíšek 
18.místo 

 

Eurorebus junior – 3. místo kraj, 
14. místo republika  
K.Střeláková (3.B), M. Pospíšil (4.A), Daniel 
Kotula (5.B) 

 Mgr. Libor Mitana 

Eurorebus – jednotlivci – D.Majer (6.B) – 5. 
místo v kraji, 29, v  republice  
Družstvo – Vojtěch Kumžák, V. Zahradník 
(7.B), O. Mitana (7.A) – 4. místo kraj, 17. 
místo republika  

 Mgr. Libor Mitana 

 Zeměpisná olympiáda – školního 
kola se zúčastnilo 18 žáků. 
Dominik Majer – 1. místo okres, 
2. místo kraj 
Zdeněk Chalánek (9.r.) a Jakub 
Novotný (7.A) – 9. místo 

Mgr. Libor Mitana 

Turnaj v piškvorkách – školní turnaj  Mgr. Libor Mitana 

Evropa kolem nás – soutěž tříčlenných 
družstev žáků 4. – 7. roč. – umístění 
v druhé desítce pořadí 

 Mgr. Libor Mitana 

Minifotbal – 8. a 9.r. – 2. místo v okrese  Mgr. Libor Mitana 

Halová kopaná – 6.a.7.r. nepostoupili 
z okrsku, 8.a 9.r. vyhráli okrsek, ale nejeli 
na finále kvůli akademii 

 Mgr. Libor Mitana 

Mc Donaldš Cup – mladší – 1.-3. r. – 
vyřazeni v okrskovém kole 

 Mgr. Libor Mitana 

Školní matematická a zeměpisná soutěž  Mgr. Anežka Brhlíková 

Školní kolo pěvecké soutěže                    
O hanáckyho kohóta  
(účast 60 dětí ve 3 kategoriích) 

 Mgr. Lenka Literová 

Okresní kolo pěvecké soutěže                    
O hanáckyho kohóta   (účast 7 dětí – N. 
Kaduková, A. Zahradníková, M. Oplocký, T. 
Kovářová, L. Heráková, P. Křupka, T. Litera; 
postup do krajského kola- A. Zahradníková) 

 Mgr. Lenka Literová 

Krajské kolo pěvecké soutěže                   
O hanáckyho kohóta 
(A. Zahradníková- bronzové pásmo) 

 Mgr. Lenka Literová 

Regionální pěvecká soutěž  
Hanácký skřivan 2018   

 Mgr. Lenka Literová 
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II. kategorie: T. Kovářová (2. místo) 
III. kategorie: T. Litera (3. místo) 
Kategorie DUA,TRIA:  
T. Kovářová+ M. Oplocký (2. místo) 
T. Litera + L. Heráková (3. místo) 
(účast: M.Vrána, N. Slezáková, 
A.Zahradníková) 

Regionální pěvecká soutěž  
Zpívající rodina 2018 
T. Kovářová s maminkou - 1. místo 

 Mgr. Lenka Literová 

Celostátní vypravěčská soutěž  
Vypravuj 2018 - aneb Klání vypravěčů 
4. - 7. místo ve finále v Praze: M. 
Minaříková (9.tř.) 
Účast v semifinále: N.Dobiášová  (4.B) 

 Mgr. Lenka Literová 

Celostátní literární soutěž  
Malá Proseč Terézy Novákové 
kateg. Próza: N.Dobiášová- 4.B (1. místo) 
kateg. Poezie: T.Zachrla- 4.B (2. místo) 

 Mgr. Lenka Literová 

Celostátní pěvecká soutěž LYRA 2017 
I. kateg.: A. Zahradníková (3. místo) 
II. kateg.: M. Oplocký (5. místo) 
III. kateg.: T. Litera (1. místo) 

 Mgr. Lenka Literová 

Pythagoriáda – školní kolo 
5.roč. – 7 žáků, úspěšný řešitel – A. 
Štěpánek, M. Žondra 
- okresní kolo 
A. Štěpánek, M. Žondra - neúspěšně 

 Mgr. Hana Vojancová 

 Matematická olympiáda 
9. roč. – školní kolo – M. Kyselák 
– úspěšný řešitel 
           - okresní kolo – M. Kyselák 
– neúspěšně 
5. roč. – školní kolo J. Večeře, D. 
Kotula, M. Grepl 
           - okresní kolo – 3 žáci 

Mgr. Hana Vojancová 

Matematický klokan – škol. kolo – 2. až 9. 
roč. 
- okresní kolo. Cvrček – K. Suchoň – 2. 
místo (ze 1243 soutěžících) 
Klokánek – L. Rubanová – 8. místo (ze 1401 
soutěžících) 
Benjamín – L. Havliš – 31. místo (ze 690 
soutěžících) 
Kadet – F. Antel – 25. místo (ze 708 
soutěžících) 

 Mgr. Hana Vojancová 

 Malá chemická olympiáda    

9. roč.  

školní kolo – 7. žáků  

okresní kolo Filip Antel, Milan 

Šebesta a Martin Kyselák, všichni 

byli úspěšné řešitelé, z toho 

Milan Šebesta – 4. místo 
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Výsledky srovnávacích testů KALIBRO 2017/2018 žáků 5. a 9. tříd 
Testové úlohy zařazené do tohoto kola projektu KALIBRO byly rozděleny do čtyř formálních podob:  

- otevřená úloha s číselnou odpovědí, kterou žáci sami „tvoří“ 
- výběrová úloha s jedinou správnou odpovědí v nabídce  
- tzv. part s možností více správných odpovědí v nabídce  
- úloha na pořadí 
 

Otevřené úlohy se používají především tam, kde mají žáci něco spočítat, případně odpovědět číselnou hodnotou. 
Nejvíce otevřených úloh bývá v matematickém testu.  
Výběrové úlohy žáci vybírají svou odpověď z pěti (až devíti) položek. 
Part je nejčastěji používaným typem úlohy v testech KALIBRO. V nabídce bývá několik položek, které vyhovují zadání. 
Někdy vyhovují dokonce všechny položky nabídky a ojediněle nevyhovuje žádná z nich. Skutečnost, že počet položek 
vyhovujících zadání žáci předem neznají, výrazně ztěžuje úspěšné hádání.  
Úlohy na pořadí se vyznačují logikou uspořádání dle požadavků v zadání, které se často, úlohu od úlohy, liší. 

 
Výsledky testování žáků 9. ročníku 
Žáci 9. ročníku (jedna třída) byli testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. V porovnání 
s celorepublikovými výsledky (včetně velkých měst), dosáhli naši žáci v českém jazyku mírně vyšší úspěšnosti, než byl 
celorepublikový průměr, v matematice je úspěšnost téměř srovnatelná s celorepublikovým průměrem a v anglickém 
jazyce je mírně nižší a to o 5 %. 

 
Jazyk český 
Počet testovaných žáků celkem 32, průměrná úspěšnost za třídu 58,5 %. 
Z toho hoši: testováno 18, průměrná úspěšnost 58,0 %. 
Z toho dívky: testováno 14, průměrná úspěšnost 59,1 %. 
Nejvyšší dosažený výsledek v rámci třídy 79,5 %. 
Celorepubliková úspěšnost 56,8 %. 

 
Matematika  
Počet testovaných žáků celkem 31, průměrná úspěšnost za třídu 38,8 %. 
Z toho hoši: testováno 18, průměrná úspěšnost 43,0 %. 
Z toho dívky: testováno 13, průměrná úspěšnost 32,9 %. 
Nejvyšší dosažený výsledek v rámci třídy 94,8 %. 
Celorepubliková úspěšnost 40,4 %. 

 
Angličtina  
Počet testovaných žáků celkem 30, průměrná úspěšnost za třídu 57,9 %. 
Z toho hoši: testováno 17, průměrná úspěšnost 54,0 %. 
Z toho dívky: testováno 13, průměrná úspěšnost 63,0 %. 
Nejvyšší dosažený výsledek v rámci třídy 85,5 %. 
Celorepubliková úspěšnost 62,9 %. 

 
 
Výsledky testování žáků 5. ročníku 
Žáci 5. ročníku (dvě třídy) byli testování z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. V porovnání 
s celorepublikovými výsledky (včetně velkých měst), dosáhli naši žáci mírně nižších hodnot v jazycích o cca 6,5 %, 
v matematice o necelých 11 %.  

 
Jazyk český 
Počet testovaných žáků celkem 55, průměrná úspěšnost za třídu 60,5 %. 
Z toho hoši: testováno 36, průměrná úspěšnost 57,7 %. 
Z toho dívky: testováno 19, průměrná úspěšnost 65,9 %. 
Nejvyšší dosažený výsledek v rámci třídy 92,3 %. 
Celorepubliková úspěšnost 66,5 %. 
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Matematika 
Počet testovaných žáků celkem 58, průměrná úspěšnost za třídu 26,7 %. 
Z toho hoši: testováno 38, průměrná úspěšnost 26,6 %. 
Z toho dívky: testováno 20, průměrná úspěšnost 27,0 %. 
Nejvyšší dosažený výsledek v rámci třídy 81,8 %. 
Celorepubliková úspěšnost 37,5 %. 
  

 
Anglický jazyk 
Počet testovaných žáků celkem 54, průměrná úspěšnost za třídu 61,9 %. 
Z toho hoši: testováno 36, průměrná úspěšnost 63,2 %. 
Z toho dívky: testováno 18, průměrná úspěšnost 59,3 %. 
Nejvyšší dosažený výsledek v rámci třídy 79,0 %. 
Celorepubliková úspěšnost 68,4 %. 
 
Počty testovaných žáků se liší, neboť každý test probíhal jiný den. 
 

Přehled výchovně vzdělávacích akcí ve školním roce 2017/2018 
 

Měsíc Akce Zaměření 
Září Zahájení plaveckého výcviku 1. A, 1. B, 2. B, 3. A 

Škola v přírodě 2. až 5. ročník – Malá Morávka 
Burza práce  
Fotografování prvňáčků 
Hanácké slavnosti – Čechy pod Kosířem – pěvecké 
vystoupení 

Sport, OSV 
Environmentální výchova 
Sociálně osobnostní výchova 
Sociálně osobnostní výchova 
Kulturní a společenská výchova 

Říjen Přespolní běh – Prostějov, Jeseník 
Dětské dopravní centrum Prostějov - 4. A, 4. B 
Semifinále soutěže Moravský Krumlov 
Pohodáři – zeměpisný pořad -  5. až 9. roč. 
Sběr papíru 
Minifotbal 8. a 9. roč. 

Přírodovědný klokan 
Projektové dny – „Mysli za Zemi, ale začni u sebe“ 
Stolní tenis – Prostějov 
Taneční kurz 

Sport, OSV 
Dopravní výchova  
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Environmentální výchova 
Sport, OSV 
Environmentální výchova 
Environmentální výchova 
Sport, OSV 
Kulturní a společenská výchova 

Listopad Marbo – hudební pořad pro 1. stupeň 
Školní kolo astronomické olympiády 
Koncert vítězů celostátní pěvecké soutěže – Ivančice u 
Brna, Rakšice u Mor. Krumlova 
Exkurze na hvězdárnu v Prostějově – 6. ročník 
Burza škol – 9. tř. – Prostějov 
Dýňobraní – Ekotým a ŠD 
Školní kolo pěvecké soutěže „O hanáckyho kohóta“ 
Florbal – skupina – starší žáci a žákyně – Prostějov 
Zahájení plaveckého výcviku 2. A, 3. B, 4. A, 4. B 
Florbal – okresní přebory – nejmladší žáci a žákyně - 
Prostějov 
Florbal – okresní kolo – mladší žáci a žákyně – 
Prostějov 
Florbal – finále – mladší a starší žáci – Prostějov 
Celoškolní turnaj v piškvorkách 
Iris – 9. ročník – Prostějov 
Jiří Wolker – 9. ročník – Prostějov 

Kulturní a společenská výchova 
Společensko-vědní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
 
Společensko-vědní výchova 
Společensko-vědní výchova 
Environmentální výchova  
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Sport, OSV 
Sport, OSV 
Sport, OSV 
Sport, OSV 
 
 
Kulturní a společenská výchova 
Environmentální výchova 
Kulturní a společenská výchova 
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Obhajoba titulu „Ekoškola“ Environmentální výchova 

Prosinec Florbal – krajské kolo – mladší žákyně 
Den otevřených dveří, jarmark 
Výlet – svíčkárna – Olomouc –2. AB,  3. AB 
Florbal – krajské kolo – nejmladší a starší žákyně 
Vánoční besídky tříd a pěveckého sboru 
Hledá se mladý chemik 

Školní vánoční karneval 
Okresní kolo pěvecká soutěže „O hanáckyho kohóta“ 
Divadelní představení Don Quijote de la Ancha – 2. 
stupeň 
Zpívání v 1. patře u školního stromečku 
Kulturní vystoupení ve Svazu invalidů 
Filmové představení -  1. stupeň 

Sport, OSV 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Kulturní a společenská výchova 
Společensko-vědní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 

Leden Turnaj v malé kopané 

Školní ples 
Zeměpisná olympiáda - školní kolo   
Dějepisná olympiáda – okresní kolo 
Matematická olympiáda – okresní kolo 
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 
Olympiáda v anglickém jazyku – školní kolo 
Biologická olympiáda – školní kolo 
Mladý chemik - regionální finále 

Sport, OSV 
Spolupráce s rodiči  
Společensko-vědní výchova 
Společensko-vědní výchova 
Společensko-vědní výchova 
Společensko-vědní výchova 
Společensko-vědní výchova 
Environmentální výchova 
Environmentální výchova 

Únor 
 
 
 

 

Olympiáda ČJ – okresní kolo 
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 
Recitační soutěž – školní kolo 
LVZ – Hynčice pod Sušinou  
Konverzační soutěž v angl. jazyce – okresní kolo 
Beseda s právníkem – 9. ročník 
Bludiště – Ostrava – 9. ročník – soutěžní TV pořad 
Spaní ve škole – 6. A 
Házená – krajské kolo – žáci a žákyně 

Společensko-vědní výchova 
Společensko-vědní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Společensko-vědní výchova 
Prevence SPJ 
Kulturní a společenská výchova 
Sociálně osobnostní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 

Březen Okresní kolo recitační soutěže 
Regionál. kolo pěvec. soutěže „Hanácký skřivan“  
Street hockey 
Matematický klokan 
Halová kopaná – okrsek – 6. a 7. roč. 
Halová kopaná, 8. a 9. roč. – okrsek 
Schůzka s rodiči nastávajících prvňáčků a „Školička 
nanečisto“ 
Návštěva u předškoláků v MŠ 
Návštěva dětí z MŠ v prvních třídách 
Spaní ve škole 6. B 
Workshop v knihovně 6. AB 
Košíková – okresní přebory – Prostějov 
Bludiště – Ostrava – 9. ročník – soutěžní TV pořad 
Florbal – republikové finále– Olomouc 
Protidrogový vlak 
Představení ZUŠ pro 1. – 4. ročník – „O bílé kočičce“ 
IRIS – recyklace bez legrace – 6. AB 
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo 

Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Společensko-vědní výchova  
Sport, OSV 
Sport, OSV 
Spolupráce s rodiči 
 
Spolupráce s MŠ 
Spolupráce s MŠ 
Kulturní a společenská výchova 
Spolupráce s knihovnou 
Sport, OSV 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Prevence rizikového chování 
Kulturní a společenská výchova 
Environmentální výchova 
Společensko-vědní výchova 

Duben 
 
 
 
 

Beseda o Austrálii 
Setkání s hasiči – 2. a 6. ročník 
Soutěž – A. Komenský – Brandýs n. Orlicí 
Vyhodnocení soutěže o P. Bezručovi – knihovna 
Soutěž „Vypravuj“ - Praha 

Společensko-vědní výchova 
Společensko-vědní výchova  
Kulturní a společenská výchova 
Spolupráce s knihovnou 
Kulturní a společenská výchova 
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Zápis do 1. ročníku 
Výlet 3. AB – Brno - Bruno 
Street Hockey – velké finále - Ostrava  
Sběr papíru 
Spelling Ant 
Krajské kolo soutěž „O hanáckyho kohóta“ 
Zlatý list – místní kolo  
Eurorébus – krajské kolo - Olomouc 
Uklízíme Česko 
McDonald´s Cup – 4. a 5. ročník 
McDonald´s Cup - 2. a 3. ročník 
Jízda zručnosti 
 
Dopravní hřiště Prostějov -  4. AB 
Biologická olympiáda – okresní kolo 
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou –  
6. a 7. ročník 
Novinářský kalamář – házená – Kostelec n. H. 
Čas proměn – beseda pro dospívající dívky 
Přehlídka složek první pomoci – 3. AB 

Spolupráce s rodiči 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Environmentální výchova 
Společensko-vědní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Environmentální výchova 
Společensko-vědní výchova  
Environmentální výchova 
Sport, OSV 
Sport, OSV 
Dopravní výchova, bezpečnost na 
silnicích 
Dopravní výchova  
Společensko-vědní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
 
Sport, OSV 
Sociálně osobnostní výchova 
Sociálně osobnostní výchova 

Květen Divadelní představení HDM - 1. až 4. ročník 
Divadelní představení HDM - 6. až 9. ročník 
Vybíjená chlapci a dívky 4. a 5. ročník – finále  
Květinový den – humanitární akce 
Akademie školy – celoškolní projekt 
Besídka třech oddělení ŠD v tělocvičně 

Dopravní soutěž mladých cyklistů - I. a II. kategorie PV 
Pythagoriáda – okresní kolo 
McDonald´s Cup, kopaná, okresní finále, 
4. – 5. roč. 
Vybíjená chlapci – krajské kolo 
Představení ZUŠ „Stopařův průvodce po galaxii“, pro 5. 
až 8. ročník 
Exkurze – elektrárny Dalešice, Dukovany 
Soutěž Malá Proseč Terézy Novákové 
Výlet sběračů papíru 
Fotografování tříd a učitelského sboru 
Spaní ve škole – 4. B 
Projektový den 9. tř. – hala 

Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Spolupráce s rodiči 
Dopravní výchova, bezpečnost na 
silnicích 
Společensko-vědní výchova 
Sport, OSV 
Sport, OSV 
Kulturní a společenská výchova 
 
Společensko-vědní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Environmentální výchova 
Sociálně osobnostní výchova 
Kulturní a společenská výchova  
Společensko-vědní výchova 

Červen 
 
 
 
 

Pasování prvňáčků na čtenáře – kino Oko 

Výlet 8. AB – Žamberk 
Eurorébus – Praha 
Ringo – chlapci a dívky – Prostějov 
Výlet 4. A a 5. B – Kosíř, Čechy pod Kosířem 
Výlet 4. B a 5. A - Ostrava 
Výlet 7. AB – Valtice 
Návštěva předškoláků ve škole 
Slavnostní předání vysvědčení absolventům naší školy 
Výlet 1. AB – ZOO Lešná 
Výlet 6. AB – Pálava 
Výlet 2. AB – Buchlov, Buchlovice 
Výlet 9. tř. – Jeseníky 
Sjezd rodáků v Mořicích – kulturní vystoupení 
Softbal - Prostějov 
Ekoškola – Praha – převzetí obhájeného titulu 
Cyklovýlet – okolí Němčic 
Spaní ve škole – 4. A 

Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Společensko-vědní výchova 
Sport, OSV 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Spolupráce s MŠ 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 
Sport, OSV 
Environmentální výchova 
Dopravní výchova 
Kulturní a společenská výchova 
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Spaní ve škole – ŠD 3 
Vystoupení sólistů soutěže Lyra Fest v Brně 

Kulturní a společenská výchova 
Kulturní a společenská výchova 

 
 
Hodnocení ICT  
 
Školní rok 2017/2018 můžeme označit z pohledu ICT za stabilizační. 
Co se podařilo: 

     Všechny kmenové učebny jsou vybaveny počítači s připojením do školní sítě a k internetu. Prostřednictvím WIFI 

jsou tak připojeny už jen poslední dvě kmenové třídy v prvním poschodí naproti sborovny a ředitelny (budou 

připojeny do sítě kabelem během hlavních prázdnin). Společně s nimi budou do sítě připojeny také kabinet 

asistentek (bývalá posilovna) a kabinet výchovného poradce, kde budou také umístěny nové počítače.  

     Školní informační systém Bakaláři zasáhl letos na jaře výpadek, který byl způsoben problémem se serverem. 

Problém se podařilo, ve spolupráci s Bakaláři a firmou Autocont odstranit, takže v současné době už opět funguje 

bez problémů. Během podzimu 2017 došlo také ke změně vzhledu pracovního prostředí Bakalářů, na které si 

postupně učitelé i rodiče zvykli. Modul Elektronická třídní kniha (ETK) je stále využíván souběžně s papírovou třídní 

knihou. Největším problémem stále zůstává pravidelnost zápisu absence. ETK je velkým pomocníkem právě při 

vyhodnocování absence žáků. Umožňuje také učitelům zapisovat domácí úkoly, které jsou pak viditelné 

v elektronické žákovské knížce (EŽK), takže rodiče mají neustálou kontrolu. Před úplným přechodem na ETK je nutné 

zajistit kvalitní a rychlé připojení k internetu. Kromě toho je potřeba, aby všichni učitelé zapisovali do ETK včas a 

pravidelně. Vzhledem k plánované rekonstrukci školy se jeví jako nejrozumnější řešení ještě pokračovat v souběžném 

zápisu do obou třídních knih. 

     Další modul Elektronická žákovská knížka (EŽK) je využívána bez problémů. Učitelé, rodiče i žáci si postupně zvykli 

na zápis známek tímto způsobem, i když stále přetrvávají drobné výhrady u některých rodičů. EŽK umožňuje také 

informovat rodiče o důležitých akcích nebo změnách v rozvrhu. V souvislosti s EŽK dochází nejčastěji ke změně 

přístupových údajů pro rodiče, které je řešeno co nejdříve po oznámení.  

     Od 25. května je součástí Bakalářů nový modul GDPR. V souvislosti s uplatňováním GDPR jsme museli udělat 

některé změny v přístupu k počítačové síti ve škole a ochraně dat.  

      Na prvním stupni jsou hodně využívané interaktivní učebnice. Jedná se o učebnice Flexibook od společnosti Fraus 

a i-učebnice od nakladatelství Nová škola. Výuka je díky těmto učebnicím pro žáky mnohem zajímavější a pestřejší. 

Díky dostatečnému počtu interaktivních učebnic jsme se stali partnerskou školou nakladatelství Fraus, což nám 

umožní využití výhod a slev při nákupu nových tištěných i interaktivních titulů. V souvislosti s využíváním těchto 

učebnic je nutné počítat s vyššími finančními prostředky na nákup a prodloužení licencí.  

     V letošním školním roce proběhla výměna dvou dataprojektorů, v několika učebnách musely být vyměněny 

lampy, proběhla oprava 2 tabletů, vyřazení 2 starých počítačů a jejich nahrazení novými. Poškození počítače 

v počítačové učebně bylo vyřešeno jako pojistná událost. Naplno se tak projevilo postupné zastarávání ICT vybavení 

učeben a tříd. Do budoucna bude tedy nutné počítat s vyšší částkou na opravu a zajištění funkčnosti všech zařízení. 

     Na konci školního roku byla do sborovny pořízena nová kopírka, která nahradila starou dosluhující. Společně 

s novou kopírkou využíváme také multifunkční zařízení, které máme v pronájmu. Toto zařízení umožňuje barevné 

kopírování, tisk a skenování až do velikosti A3.   

     Do kmenových tříd otočených směrem na jih byly pořízeny speciální černé závěsy, aby bylo zajištěno dostatečné 

zatemnění při promítání na interaktivní tabule. 

     Počítače a notebooky ve škole stále ještě využívají operační systém Win7, který se stále jeví jako nejlepší. Protože 

se krátí doba jeho podpory ze strany společnosti Microsoft, bude nutné v dohledné době přejít na nový operační 

systém, což s sebou ponese opět vyšší náklady.        
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Co zbývá vyřešit: 
 

1) Zajistit připojení posledních dvou učeben a kabinetů asistentek a logopedky do sítě kabelem – přes 

prázdniny.  

2) Kapacita disků na serveru ve sborovně. 

3) Obnovení licencí a zakoupení nových pro interaktivní učebnice. 

4)  Co plánujeme: 

1) Modernizace počítačové učebny v 1. patře. 

2) Přechod na připojení k internetu přes optický kabel. 

3) Zvýšené výdaje na provoz a funkčnost všech ICT zařízení. 

4) Výměna počítačů a dataprojektorů v odborných učebnách a třídách. 

5) Přechod na operační systém Win10 do roku 2020. 

Hodnocení EVVO  

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta na naší škole probíhá podle ročního realizačního plánu. Ten vychází ze 
stanovených dlouhodobých výchovně vzdělávacích i organizačních cílů. EVVO na naší škole je součástí školního 
vzdělávacího programu. Během celého školního roku je realizováno množství různorodých aktivit vedoucích k 
naplnění cílů EVVO. I na začátku letošního školního roku jsme shromáždili velké množství nápadů, z nichž mnohé po 
společné diskusi byly zařazeny do plánu k realizaci. Konec školního roku pak ukázal, po zhodnocení naší snahy, že 
plánované aktivity se podařilo splnit a stejně jako každý rok přibyly i nové díky nabídkám vzdělávacích programů 
během školního roku.  

Roční realizační plán obsahuje jednak činnosti týkající se vzdělávání a výchovy studentů, jednak činnosti sloužící 
organizačnímu zabezpečení a realizaci EVVO na škole.  

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s environmentální výchovou a v rámci možností ji zařazují ve výuce. 
Důraz je kladený na praktické uplatňování principů EVVO a trvale udržitelného rozvoje. Pro zajištění EVVO je 
nezbytné na začátku školního roku zapracovat do plánů výuky aktivity související s EVVO jako vycházky, exkurze, 
besedy, výukové programy, laboratorní práce. Vyučující na konci školního roku hodnotili výsledky svého působení 
kladně, cíle kladené na začátku roku se podařilo splnit. EVVO se promítá do každodenního chodu školy, ale některé 
výraznější akce je potřeba zmínit podrobněji.  

Níže uvedené realizované činnosti se osvědčily a objeví se i v plánu na další školní rok.  

Během celého školního roku byla výuka obohacována návštěvami odborníků z praxe, kteří rozšířili obzory našich 
žáků o poznatky nad rámec výuky. I tento školní rok úspěšně pokračovala spolupráce s Ekocentrem Iris. Osmáci a 
deváťáci se zúčastnili výukových programů přímo v Prostějově. Žáci devátého ročníku měli možnost zažít setkání s 
geologií, která se jim představila ve velmi zajímavé podobě. Náplní programu pro osmáky byly byliny a koření, jejich 
využití a původ, léčivé účinky. Účastníci programu si odnesli bylinkovou sůl a spoustu nových informací o 
pochutinách, jež dělají jejich pokrmy oblíbenými. Sedmáci si stejně jako loni užili hydrobiologie na němčickém 
rybníku. Program pro žáky šestého ročníku se týkal recyklování běžných materiálů, jako je papír, plasty, sklo. Ani 
letos naši žáci nechyběli v soutěži Zlatý list. Zúčastnila se dvě družstva mladších a jedno družstvo starších žáků. Žáci 
soutěžící za naši školu nezískali postupové místo do krajského kola soutěže. Další každoroční soutěží je 
„Přírodovědný klokan“, kde letos nejvíce bodovali žáci 9. ročníku. Školního kola biologické olympiády se zúčastnili 
žáci 6. až 9. ročníku. Postupující do okresního kola se připravovali velmi svědomitě, ale nedosáhli jsme výrazně 
pěkného umístění. Naši soutěžící ovšem měli možnost srovnat úroveň svých znalostí s ostatními účastníky. Součástí 
EVVO na naší škole je realizace činností ke Dni Země. Letošní rok proběhl ve znamení pomoci životnímu prostředí v 
Němčicích a nejbližším okolí v rámci akce „Ukliďme Česko“.  

Po celý školní rok k EVVO výraznou měrou přispívá školní družina. V maximální možné míře svá odpoledne děti tráví 
mimo budovu školy, ať už na vycházkách nebo v „pralese“ za školou. Každoročně také žáci navštěvují stanici pro 
handicapované živočichy v Němčicích n/H. Letošní rok je nutné zmínit velké množství činností, které žáci vykonávali 
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pod vedením paní učitelky Smejkalové a paní asistentky Lucie Vránové v rámci projektu Ekoškola. Ekotým na naší 
škole značně vylepšil a obnovil květinovou výzdobu a podílel se na mnoha ekologických akcích pořádaných pro děti 
všech oddělení družiny Díky neutuchajícímu úsilí zmíněných vedoucích Ekotýmu získala naše škola titul „Ekoškola“. 
Obhájila jej po dvou letech od prvního udělení. Úkolem pro příští školní rok je udržet objem stávajících aktivit 
vedoucích k uskutečňování EVVO na naší škole a vytrvat ve spolupráci s ČSOP RS Iris v Prostějově.  

 
Hodnocení multikulturní výchovy na škole 
        
Multikulturní výchovu nezařazujeme do výuky jako samostatný předmět, ale jako oblast, která se objevuje v různých 
částech učiva jednotlivých předmětů, která prostupuje klimatem každé třídy i školy jako celku. V rámci této výchovy 
vedeme žáky k rasové toleranci, k odmítání násilí, k respektu k jiným kulturám, k vytváření zdravého postoje vůči 
migrantům a jejich (někdy odlišným) hodnotám. Celkově jde o to, aby si žáci osvojili tzv. interkulturní kompetence – 
tj. postoje, které podporují chápání kulturních specifičností jiných etnických skupin. Velmi důležitá je zde spolupráce 
s rodiči. I oni musí vést svého potomka k respektování lidských a občanských práv, k akceptování rozdílné kultury, 
k bezbariérové komunikaci s příslušníky jiné rasy, jiného etnika atd. 
Vzhledem k poměrně velkému počtu romských žáků v naší škole se právě v rámci multikulturní výchovy snažíme o 
jejich nenásilné včlenění do kolektivů jednotlivých tříd. Jde o vzájemné přibližování kultur, jazyků a zvyků daných 
národů. Jako vhodné se ukázaly zejména tyto formy spolupráce: - cvičení na kontakt a sociální komunikaci, 
skupinovou citlivost, důvěru a spolupráci, dále námětové hry, které se bezprostředně zabývají sociálními vztahy a 
také na dramatické improvizaci založené na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání různých jedinců v 
různých situacích.  

Na škole pracoval sociální pedagog, který ve velké míře pomáhal především romským dětem (ale i ostatním 
potřebným). 
Věnoval se dětem již od první třídy. Děti potřebovaly vytvořit základy pracovních návyků, bylo třeba naučit je 
věnovat pozornost učení. Některé děti byly úplně bez motivace a bez zájmu. Soc. pedagog spolupracoval s rodiči 
dětí, dával rady pro domácí přípravu. Některé žáky si bral po dohodě s třídním učitelem z vyučování a probíral s nimi 
to, co potřebovaly. Pomáhal i s domácí přípravou na vyučování. Děti byly klidnější, věděly, že mají zázemí, o které se 
mohou opřít. 
Přítomnost sociálního pedagoga působila na děti motivačně, protože soc. pedagog jednal s dětmi individuálně, což 
na ně mělo silný vliv, viděly, že konkrétní osoba se snaží jim pomoci. V našem případě v oblasti vzdělávání. Toto 
působení má za cíl probudit v dětech přesvědčení, že vzdělávání má smysl. Sociální pedagog měl vždy dveře 
otevřené, když dítě potřebovalo, mohlo za ním přijít jak pro radu nebo pro pomoc s učením. To platilo i pro rodiče 
žáků. 

 
Hodnocení práce školního parlamentu  
      
       Školní parlament byl na naší škole založen již před třinácti lety. Jeho cílem je naučit žáky svobodně se rozhodovat 
a za svá rozhodnutí nést odpovědnost, efektivně spolupracovat a komunikovat mezi sebou i dospělými, zlepšit 
vztahy mezi učiteli a žáky. 
     V září proběhla první schůzka členů školního parlamentu. Sešli se na ní předsedové (zástupci) tříd od 4. až 9. 
ročníku. Někteří žáci pracují ve ŠP už několik let. Nejdříve se seznámili s novými členy a potom si zvolili předsedu a 
zapisovatele. Do čela parlamentu byl zvolen Tomáš Nosek ze 7. A. Potom zkontrolovali schránku důvěry, byly v  ní tři 
připomínky, které byly hned vysvětleny.  Žáci se seznámili s návrhem činnosti na celý školní rok. Dostali za úkol 
promyslet, co by se dalo ještě zlepšit ve školní práci. 
      Další schůzka členů školního parlamentu se uskutečnila v říjnu. Žáci připravili žolíky spolužákům, byli poučeni, že 
je při předávání nemají nechávat na lavici v jejich nepřítomnosti.        
        Po kontrole schránky důvěry žáci dostali za úkol zjistit ve svých třídách zájem o koupi květiny - vánoční hvězdy, 
kterou by podpořili dětské onkologické oddělení fakultní nemocnice v Olomouci. Část z ceny této květiny je právě 
věnována těžce nemocným dětem a pomáhá jim při uzdravování a při rekondičních pobytech po náročné léčbě. Do 
nákupu vánoční hvězdy se zapojili jak žáci ze všech tříd, tak i zaměstnanci školy. ŠP v této akci spolupracoval s paní 
učitelkou Markétou Tobolíkovou, která zajišťovala objednání květin a předání finanční částky asi 5.000 Kč  Nadaci. 
       Koncem listopadu se žáci pátých tříd a deváté třídy zúčastnili v rámci Recyklohraní anonymní ankety o odpadech 
a třídění odpadů. Myslím, že pro naši školu anketa dopadla dobře, protože říjnový projektový týden byl věnován 
právě tomuto tématu. 
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   Na další schůzce školního parlamentu v listopadu si členové předávali informace o tom, co by chtěli změnit ve 
školním prostředí, a projednávali přípravu školní diskotéky, která měla podtitul „Karneval v Riu“.  
      Uskutečnila se 15. prosince odpoledne v malé tělocvičně. Účastníci byli nadšeni různými soutěžemi, svižnou 
hudbou, vyhlášením nejhezčích masek. Přitažlivý plakát vytvořil Tomáš Nosek ze 7. A. Spolu s Petrem Kundelem, 
naším bývalým žákem, a dalšími pomocníky se starali o hudební produkci a světelné efekty. Také jejich zásluhou byla 
vánoční diskotéka velmi úspěšná. O bezproblémový chod se zasloužili „moderátorka“ paní učitelka Naďa Tesaříková, 
paní vychovatelka Marcela Žondrová a pan učitel Libor Mitana.    
       Poprvé se naše škola podílela na ozdobení malých vánočních stromků na náměstí v Němčicích n. H. I ŠP měl svůj 
stromek, který byl ozdoben stříbrnými mašličkami, vyrobenými některými členy. 
     Jako každý rok si před Vánocemi žáci za pomoci třídních učitelů svátečně vyzdobili své třídy, aby si připomněli 
blížící se zimní svátky.  Práce na výzdobě vedla k upevnění a poznání třídního kolektivu. 
     V lednu proběhla pod záštitou ŠP anketa o tom, jak by žáci školy využívali školní hřiště, jaká sportoviště by tam 
chtěli mít, zda by využívali hřiště i po vyučování. Členové pak anketní otázky ze tříd zpracovali a vyhodnotili. Zjistili, 
že spolužáci mají zájem na vybudování hřiště za školou s různými sportovišti většinou na míčové hry, atletiku a další. 
Výsledky ankety byly předány na MěÚ v Němčicích. 
     Práce ve školním parlamentu si zasluhuje malou odměnu. Proto se členové z 2. stupně mohli zúčastnit jako diváci 
natáčení televizního pořadu Bludiště v ostravské televizi, kde soutěžili naši deváťáci. Za velké podpory diváků 
v tomto kole zvítězili. 
       Na březnové schůzce členové připravili svým spolužákům „žolíky“ pro nezkoušení. Škoda jen, že žáci tuto 
možnost nevyužívají správně, ale použijí žolík již při prvním zkoušení. Připomněli si sběr vybitých baterií a 
elektrospotřebičů do soutěže Recyklohraní.  V letošním školním roce žáci donesli více jak 200 kg baterií a škola za ně 
získala 1014 bodů do soutěže. Za tyto body se „koupila“ pomůcka do anglického jazyka, elektronická hra pro 
dopravní výchovu do školní družiny a hra petang. 
     Při příležitosti Dne učitelů žáci poděkovali současným i bývalým pracovníkům školy za jejich významnou práci ve 
vzdělávání a výchově dětí a popřáli jim mnoho úspěchů v profesním i osobním životě.  
       V dubnu se uskutečnil zápis dětí do první třídy. Čekání dětem zpestřili dívky i chlapci sedmé třídy, kteří se 
převlékli za pohádkové postavy a připravili si různé hry, malování, strefování do branky. Všichni budoucí prvňáčci byli 
odměněni obrázkem, sladkostí. 
        Aby vzdělávání a výchova probíhala v pohodové atmosféře, je nutné chovat se k sobě vstřícně a ohleduplně. 
Proto byl na další schůzku pozván i pan učitel Pavel Janura, školní metodik prevence. Vysvětlil jednotlivé pojmy, 
které se týkají předcházení rizikovému chování, a seznámil děti s výchovnými problémy, které se mohou vyskytnout 
nebo se už vyskytly ve škole. Členové ŠP se v diskusi mohli zeptat na to, co je zajímá. Všichni se shodli na závěru 
besedy: pomáhat si navzájem, dívat se kolem sebe, upozorňovat na nevhodné chování prostřednictvím schránky 
důvěry, nebo pomocí mailové adresy metodika prevence. 
       V dalších schůzkách členové řešili také na připomínky ve schránce důvěry. Jsou projednávány s dotčenými 
osobami nebo vysvětleny. Některým připomínkám se i zasmáli, např. chci mít všechno nebo chci, aby prázdniny 
trvaly dva roky. Zamýšleli se nad akcemi pro příští školní rok – zachovat tradiční činnosti, které se osvědčily. 
     Tradiční akcí v červnu je vítání budoucích prvňáčků ve škole. I letos je při prohlídce tříd a jídelny provázeli členové 
parlamentu, popřáli jim mnoho úspěchů ve školní práci. 
     Novou tradicí se stalo poděkování členů ŠP pracovnicím školní jídelny za jejich celoroční práci. Za to, že vaří 
chutná, pestrá a zdravá jídla. Obědy ve školní jídelně zajišťují dětem vhodnou a správnou výživu. 
     Svou činností školní parlament podporoval žáky, snažil se zvyšovat prestiž školy a přispěl k chodu školy v těch 
oblastech, které mohl ovlivnit. 
 

Školní družina  
     Ve školním roce 2017/2018 bylo v měsíci září zapsáno celkem 120 žáků do 4 oddělení školních družin. Všechny 
činnosti jednotlivých oddělení školních družin vycházely ze ŠVP a byly přizpůsobeny potřebám a zájmům žáků 
s ohledem na jejich dovednosti a schopnosti,  
 
     Hlavním posláním bylo zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, které přispívá k odstranění 
únavy předchozí školní výuky vhodným střídáním práce a odpočinku. Snažit se prohlubovat a upevňovat spolupráci 
s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou. Učit žáky ušlechtilé zábavě, pomáhat uspokojovat a rozvíjet jejich 
kulturní potřeby a rozmanité zájmy. 
K těmto činnostem byly využívány prostory školních družin, tělocvičny, sportovní haly, počítač. Učebeny, školní 
odpočinkovoé plochy, školní zahrady, dětského hřiště u stadionu a u Svaté Anny.  
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Během školního roku se žáci účastnili v rámci ŠD mnoha různých akcí jako např.: 
celoroční projekt HODINA POHYBU, BRAMBORIÁDA (soutěže zdatnosti – účast všech oddělení ŠD + opékání brambor 
v ohni), HALLOWEEN V ŠD3,  DÝŇOHRANÍ (nákresy předloh k vyřezávání a dlabání dýní – spolupráce s ŠD2 a ŠD3, 
ochutnávka domácí dýňové polévky, výzdoba) DEN STROMŮ, spolupráce ŠD2 se STANICÍ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY- 
krmivo pro zvířátka na zimu,  vyrábění výrobků na VÁNOČNÍ JARMARK, v rámci RECYKLOHRANÍ nově výroba ozdob a 
ZDOBENÍ „svého“ VÁNOČNÍHO STROMEČKU na náměstí, návštěva místní knihovny – BESEDA na téma ADVENT, 
soutěž ŠD2 O NEJKRÁSNĚJŠÍHO ANDĚLA – spolupráce s rodiči, PEČENÍ PERNÍČKŮ V ŠD2,  ČAJOVÝ DÝCHÁNEK pro 
rodiče (podvečerní program: Dramatizace pohádky ŠMOULÍ VÁNOCE a vtipných scének, taneční vystoupení, přednes 
básniček,  posezení u cukroví a čaje, rozbalování dárků), TÝDEN POKUSŮ v ŠD3 (zákony fyziky hravou formou 
pokusů),  KARNEVAL V ŠD3 (zábavné soutěžní a taneční odpoledne), účast a podpora na KOPANÉ ŽÁKŮ A UČITELŮ, 
ZIMNÍ RADOVÁNKY (tradiční i netradiční hry na seněhu všech oddělení), SOUTĚŽ ŠD4 V PIŠKVORKÁCH NÁVŠTĚVA 
KINA za VYSVĚDČENÍ, OLYMPIJSKÝ TÝDEN (tématické hry, tvoření, vlastenecké cítění, důležitost Fair-play),VALENTÝN 
a MDŽ (výroba přáníček, Valentinská diskotéka s DDM), BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY (tematické vyrábění, povídání, čtení 
a poslech), PEXESIÁDA V ŠD1, JARO v ŠD (zvyky a tradice svátků jara, básničky, různé techniky zdobení kraslic, 
výzdoba, výroba povelikonoční pomazánky, výroba dřevěné píšťalky z vrby), návštěva FARY s ukázkou včelích úlů a 
stáčení medu, DEN UČITELŮ (povídání a výroba přáníček, kresba – přání pro učitele křídami na ploše dvorka), 
RECYKLOHRANÍ (vyrábění a různé hry s využitím PETvíček a recyklovatelného materiálu – oslava DNE ZEMĚ, význam 
RECYKLACE), Zábavné odpoledne na téma – TŘÍDENÍ ODPADŮ, PÁLENÍ ČARODĚJNIC (zvyky a tradice, soutěžní 
zábavné tématické odpoledne),  
BESÍDKA školních družin KE DNI MATEK (kulturní program pro rodiče: zpěv písní, přednes básniček, dramatizace 
příběhu „Vašek cestovatel mezi lidojedy“, tanec lidojedů, občerstvení, přáníčka), ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
(debaty o významu, o nemocech a prevenci), VODNÍ HRÁTKY (soutěze ve družstvech i jednotlivcích, hry s vodou), 
OLYMPIÁDA ŠD (sportovní soutěžní odpoledne všech oddělení ŠD),Mezinárodní den dětí, SPANÍ VE ŠKOLE s ŠD3.  
 
     Na konci školního roku se uskutečnil “velký úklid” v prostorách ŠD i školního dvorku a zahrady, proběhlo 
závěrečné HODNOCENÍ všech aktivit celého školního roku v ŠD. Žáci byli poučeni o bezpečnosti, dopravní kázni, 
různých nástrahách a možných hrozících nebezpečích po dobu blížících se prázdnin. 

 
i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ Českou školní inspekcí 
 
V letošním školním roce nebyla provedena kontrola ČŠI.  
 
Další provedené kontroly na ZŠ: 
   
Veřejnosprávní kontrola vedena zřizovatelem Město Němčice nad Hanou 
Kontrolní období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2017   17. 5. 2018 – 25. 5. 2018 
Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

 
Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Prostějov 
Kontrolní období 1. 9. 2014 – 31. 5. 2017 
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.                             

 
j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY- viz. příloha č. 1 
 
k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ 
 
 

Zdroje Oblast Přidělená částka v 
Kč 

MŠMT Plavání 9 – 12/2017: 24 990,- 
1 – 6/2018:   26 320,- 

MŠMT Asistentky pro znevýhod. 
žáky 

9 – 12/ 2017:    
120 768,- 
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1 – 8/2018: 265 472,-  

OP VVV Rovný přístup ke 
kvalitnímu vzdělávání 

2017: 2 140 000,- 
2018: 2 140 000,- 

OP VVV  Šablony 2017: 655 848,- 
2018: 437 232,- 

 
Dotace celkem 

  
5 810 630,- 

l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
Nebylo realizováno. 

 
m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 
Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

 
Projekt „Školní mléko“  Celostátní projekt spolufinancovaný MŠMT a SZIF 

(zapojeni všichni žáci)  
 

  

 
Projekt „Ovoce do škol“  Celostátní projekt spolufinancovaný MŠMT a SZIF 

(určen pouze pro cílovou skupinu žáků 1. stupně 
ZŠ)  

 
n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Na škole stále pracuje odborová organizace Českomoravského odborového svazu. Organizace je stále aktivní. 
 Je uzavřena kolektivní dohoda, která je aktualizována podle změn v právních předpisech, účetnictví a 
rozpočtu školy.  Ředitelství školy průběžně spolupracuje s výborem základní organizace v rámci kolektivní dohody. 
Vzájemné vztahy mezi vedením školy a odborovou organizací jsou také na velice dobré úrovni. Při stanovení zásad 
čerpání z fondu kulturních a sociálních potřeb konzultuje ředitelka školy jednotlivé položky s výborem ČMOS. 

Také kritéria pro odměňování zaměstnanců byla vypracována se zástupci odborů. ZO je poskytován prostor 
ke schůzím výboru a členským schůzím.  

Stále se společně snažíme zlepšovat pracovního prostředí (materiální vybavení), zajistit vstupenky na 
kulturní akce, permanentky na divadelní pátky, výchovně vzdělávací zájezd pro pracovníky školy, masáže pro 
pracovníky školy. 

Vedení školy při řešení pracovních problémů se zaměstnanci školy hledá cesty k nápravě ve spolupráci 
s odbory. 

  
o) ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR  
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 je zpracována s přihlédnutím k poznatkům, které byly získány 
v rámci průběhu řízení školy během školního roku a evaluačních činností s využitím řady zdrojů. Škola pracovala 
koncepčně a podle současných požadavků kladených na moderní výuku. Rozvíjela a prohlubovala výchovně 
vzdělávací práci také prostřednictvím realizovaných projektů během školního roku. Zapojili jsme se úspěšně do řady 
environmentálních aktivit zaměřených na výchovu žáků k ochraně životního prostředí. Byly realizovány humanitární 
aktivity, které vedly k podpoře sociálních postojů žáků. 
V oblasti materiálního hlediska bude škola nadále usilovat o celkovou rekonstrukci školy - revitalizaci vnitřních 
prostor budovy. Tato oblast je naší největší rezervou a je třeba se na oblast zlepšeni materiálních podmínek zaměřit 
a přesvědčit zastupitelstvo města o její nutnosti. 

Všichni pedagogičtí pracovníci ve stále větší míře využívali moderní technologie a spolu s žáky se zapojovali 
do různých projektů. Nadané děti pak učitelé připravovali na literární, hudební, výtvarné, sportovní, zeměpisné, 
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přírodopisné a dějepisné soutěže i přijímací zkoušky, doučovali žáky, kteří měli potíže se zvládnutím učiva, zapojovali 
se do připravovaných aktivit, dále se vzdělávali a prohlubovali svou kvalifikaci. V oblasti chování bylo opět nutné řešit 
řadu výchovných a kázeňských problémů, které kazily jinak dobrý obraz naší školy.  

Žáci školy dosahují průměrných studijních výsledků. I nadále jsou patrné velké rozdíly mezi těmi s nejlepším 
a nejslabším prospěchem. Přetrvávajícím problémem zůstává malý zájem především starších žáků o zlepšení svých 
studijních výsledků. Často jim chybí nejen trpělivost, pracovitost a silná vůle, ale nedostává se jim ani podpory a 
motivace z vlastní rodiny.  
 Vedení školy ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky usiluje trvale o vytváření motivujícího 
prostředí a pozitivního sociálního klimatu ve třídách, prevenci negativních jevů a zlepšování podmínek pro další 
vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků.  
Vždy jsme si vážili a vážíme nemalé podpory zřizovatele a současně dobré oboustranně přínosné spolupráce se všemi 
organizacemi v obci. Protože jedině tak může být škola skutečnou součástí života obce. 

Většina zastupitelů si uvědomovala důležitost výchovy a vzdělání nové generace budoucích občanů Němčic i 
přilehlých obcí, a proto plně podporovala aktivity školy po všech stránkách. Především v oblasti finanční se můžeme 
plně spolehnout na nezbytné dofinancovávání získaných dotací. Tradicí a nedílnou součástí aktivit školy byla a je 
účast představitelů města nejen na slavnostním zahájení školního roku v hale, ale pravidelné besedy ve škole za 
účasti paní starostky a pana místostarosty. Zástupci žáků pracující ve školním parlamentu jsou pak každoročně zváni 
na besedy pořádané přímo v prostorách radnice. Na závěr bych chtěla upřímně poděkovat všem svým kolegyním a 
kolegům i ostatním zaměstnancům školy za jejich dosavadní práci. Zároveň chci vyslovit přání, aby ve škole i nadále 
pracovali lidé s odbornými a lidskými kvalitami, kteří budou vzorem svým žákům. A to nejen v práci, ale i v životě. 
 
 

Podklady pro výroční zprávu zpracovali: 
ředitelka školy: Mgr. Hana Matušková 
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Benešová 
výchovná poradkyně: Mgr. Hana Vojancová 
školní metodik prevence: Mgr. Pavel Janura 
Zprávu o hospodaření školy v roce 2017 zpracovala rozpočtářka školy: Jana Kantorová 
Další podklady poskytli: Mgr. Libor Mitana, Mgr. Zdeňka Navrátilová, Mgr. Milada Krejčová, Mgr. Lucie Tesařová, 
Mgr. Magdalena Rolencová, Vanda Dokoupilová, Marcela Žondrová. 
 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018, včetně podkladů zpracovala: Mgr. Hana Matušková 
 
Výroční zpráva projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne: 11. 10. 2018 

 
 
V Němčicích nad Hanou dne 10. října 2018     

 
Mgr. Hana Matušková 

               ředitelka školy 
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