Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a Mateřské školy Pňovice, okres Olomouc
Pňovice 192, 784 01 Litovel
ve školním roce 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017
1. Základní údaje o škole

Adresa školy
IČ
Bankovní spojení

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres
Olomouc
Pňovice 192, 784 01 Litovel
623 35 448
101338561/0300

Telefon/fax
E-mail
Adresa internetové stránky

585380067
zspnovice@volny.cz
www.pnovice.cz/skola

Právní forma
Zařazení do sítě škol
Zřizovatel:

příspěvková organizace
1. 1. 2005
Obec Pňovice
Pňovice 187
mateřská škola
IZO: 107 627 272
základní škola
IZO: 102 320 471
školní družina
IZO: 119 900 424
školní jídelna – výdejna
IZO: 102 320 471
600140725
Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

Název školy

Součásti školy

IZO ředitelství
Údaje o vedení školy

Mgr. Monika Hojgrová, zástupkyně ředitelky,
výchovný poradce
Mgr. Renata Štěpánová, zástupkyně pro mš
Mgr. Magda Salajová, metodik prevence
Mgr. Dana Janíková, koordinátor EVVO

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a
školských zařízení.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování
výchovy a vzdělávání.
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Školská rada

zástupce zřizovatele:

Radovan Štábl

zástupce pedagogů:

Mgr. Michaela Molišová

zástupce rodičů:

František Pec (předseda)



SRPŠ

předseda:

František Pec

Charakteristika školy
Naše škola leží v klidné části obce Pňovice. Sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní
družinu a školní jídelnu – výdejnu.
Budova školy pochází z roku 1952 a v posledních letech prošla řadou rekonstrukcí. Byla
vyměněna stará okna za plastová, došlo k zateplení půdních prostor a proběhla výměna
starých kotlů za úspornější. Ve školním roce 2012/2013 byla na škole vybudována nová
výdejna a jídelna. Pro školní rok 2013/2014 byl zrekonstruován prostor šaten a úpravami
prošla i školní knihovna. Během prázdnin v roce 2014 byla realizovaná rekonstrukce jedné
z počítačových učeben. Třída byla vybavena dotykovou interaktivní tabulí a došlo ke zvětšení
prostoru.
Během letních prázdnin 2016 byly
v areálu školy instalovány herní prvky.
Hřiště slavnostně otevřeli prvňáčci
s panem starostou 1. září.

Základní škola Pňovice je úplnou školou s 1. a 2. stupněm. Poskytuje vzdělávání nejen žákům
z Pňovic, školu navštěvují též děti z okolních obcí Střeň, Žerotín, Strukov a Hnojice.
Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka na prvním stupni ve čtyřech ročnících (spojený
byl 2. a 3. ročník). Naší prioritou je výuka v samostatném 1. ročníku.
Povinnou školní docházku plnilo k 30. 9. 2016 v 8 třídách 121 žáků, z toho 62 na 1. stupni a
59 na 2. stupni. Škola má od zřizovatele povolenou výjimku z počtu žáků na třídu (15,13 žáka
na třídu).

podíl žáků dle obcí
Pňovice

24
10
87

Žerotín,Strukov,Hnoji
ce
Střeň
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V přízemí budovy jsou umístěny: školní jídelna – výdejna, školní knihovna, učebna 1.
ročníku, tělocvična, oddělení mateřské školy, šatny.
V prvním patře budovy je umístěno 9 učeben, čtyři kabinety, sborovna a ředitelna.
Škola má jednu odbornou učebnu fyziky a chemie, dvě počítačové učebny, ve kterých je
deset počítačů a v obou jsou interaktivní tabule. Žáci mohou využívat počítačové učebny i
mimo vyučování, např. k vyhledávání informací, k přípravě domácích úkolů, k tvorbě
projektů. Učitelé a žáci mají vytvořeny vlastní účty. Tři učebny jsou vybaveny dotykovými
tabulemi (SmartBoard, TouchBoard).
K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových činností slouží menší
tělocvična. Součástí areálu školy je víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem (malá
kopaná, házená, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal). Hřiště mohou v době mimo vyučování
a o víkendech volně využívat jak žáci školy, tak i širší veřejnost.
Škola dále využívá hřiště TJ Sokol.

Škola je obklopena zahradou s travnatými plochami, ovocnými a okrasnými stromy.
V rámci realizace projektu Školní arboretum (duben 2013 – červen 2014), který byl
podpořen v rámci 9. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí částkou
70 000 Kč , došlo v prostoru před školou k založení nových záhonů s bylinami a nízkými
dřevinami. Zahradu z velké části udržují sami žáci v hodinách pěstitelských prací.

Školní jídelna – výdejna je součástí školy. Kapacita školní jídelny byla navýšena v roce
2016 na 150 strávníků. Strávníci mají možnost volby mezi dvěma hlavními chody. Obědy
dovážíme ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Újezd u Uničova.

Činnost školní knihovny ve školním roce 2016/17
V letošním roce přibyly do školní knihovny další knihy.
Pro společnou četbu žáků byly zakoupeny knihy jak pro mladší děti, tak pro žáky 2. stupně.
Mladší ročníky si mohly společně přečíst oblíbenou knihu od Josefa Koláře – Z deníku
kocoura Modroočka. Starší žáci se v hodinách literatury začetli do dobrodružné klasiky Bílého Tesáka od J. Londona.
Knihovnu jsme letos doplnili také literaturou pro dospívající mládež , takže
si nejstarší žáci mohou přečít oblíbenou a vyhledávanou knihu od Sue Townsedové – Tajný
deník Adriana Molea.
Knihovna byla letos také vybavena některými tituly z oblasti scify a žánru fantasy. Celkově
tak přibylo do knihovny přibližně 100 nových knih.
Knihovnu navštěvují žáci pravidelně v některých vyučovacích hodinách i v době mimo
vyučování.
Mgr.Jaroslava Hrycíková
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2. Přehled oborů vzdělávání
Škola v souladu se zápisem ve školském rejstříku vyučuje oboru vzdělání 79-01-C/01
Základní škola.
V 1.–9. ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání,č. j. verze č. 7 ze září 2013.
Volitelné předměty:
Žáci 6. a 7 . ročníku si dle svého zájmu volili v časové dotaci 1 hodina týdně:
a) Sportovní hry
nebo
b) Výtvarné činnosti

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2016/2017 pracovalo ve škole 13 učitelů, 2 asistentky pedagoga,
1 vychovatelka.
Cizí jazyky jsou vyučovány pedagogickými pracovnicemi, které mají kvalifikaci pro výuku
anglického jazyka a německého jazyka.
Ve škole pracuje výchovný poradce, koordinátor EVVO a metodik ICT. Výchovná poradkyně
a koordinátor EVVO mají specializační studium.
Zástupkyně ředitele absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škola a školských zařízení,
metodička prevence ukončila specializační studium.
Ve škole pracovali 4 správní zaměstnanci (jeden školník, dvě uklízečky a pracovnice školní
jídelny-výdejny).
Kolektiv pedagogů i správních zaměstnanců je stabilizovaný.

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, údaje o přijímacím řízení
a) Počet zapsaných dětí do prvních tříd pro školní rok 2017/2018
Ve školním roce 2016/2017 poprvé proběhl zápis až 21.dubna. Zapsáno bylo 10 dětí.
Zákonní zástupci tří dětí požádali o odklad školní docházky. Na základě doporučení PPP a
lékaře bylo žádostem vyhověno.
Ve školním roce 2017/2018 nastoupí do 1. ročníku 10 žáků.
V tomto roce byl zápis motivován úkoly se sluníčkem.
Jednotlivé úkoly plnili budoucí školáci pod dohledem starších spolužáků.
zapsáno

13

žádost o odklad
povinné školní
docházky
3

vyhověno
rozhodnutí
žádostem o odklad o přijetí
PŠD
3
10

nastoupilo dětí

9 (1 přestup ke 4. 9.)

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Pňovice 192, 784 01 Litovel

b) Výsledky přijímacího řízení
Informace a poradenství k volbě povolání a výběru školy poskytuje žákům a jejich rodičům
výchovná poradkyně. Další důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách školy.
Žáci 9. ročníku se zúčastnili prezentační výstavy škol Olomouckého kraje – Scholaris a
besedy na IPS (informační a poradenské středisko), které je součástí Úřadu práce v Olomouci.

Ve školním roce 2016/2017 podalo přihlášky ke studiu na střední škole celkem 11 žáků.

z 9.ročníku
z 8.ročníku (po ukončení PŠD)
ze 7.ročníku
z 5.ročníku
celkem
Všichni žáci byli přijati v prvním kole.

11
0
0
0
11

Střední školy, na které byli žáci přijati:
a) z 9.ročníku
gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové
školy

1

1

1

2

gymnázia
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zdravotní
školy

průmyslové
školy

-

-

-

-

ostatní
střední
školy
(obory
ukončené
maturitou)
2

ostatní
střední
školy
(ukončené
výučním
listem)
4

ostatní
střední
školy
(obory
ukončené
maturitou)
-

ostatní
střední
školy
(ukončené
výučním
listem)
-

b) z ostatních ročníků
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Přijetí žáků podle škol:
a) z 9.ročníku
Škola

Obchodní akademie, Olomouc
Gymnázium, Olomouc - Hejčín
Střední zdravotnická škola, Olomouc
Střední odborná škola obchodu a služeb,
Olomouc
Střední průmyslová škola elektrotechnická,
Olomouc
Střední průmyslová škola strojnická,
Olomouc
Střední škola zemědělská a zahradnická,
Olomouc
Střední škola polytechnická, Olomouc
Střední škola polygrafická, Olomouc
Střední škola logistiky a chemie

Počet přijatých
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc
Pňovice 192, 784 01 Litovel

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. pololetí

2. pololetí

Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Vykonali opravnou zkoušku
Nehodnoceno

116
66
50
0
0
0

116
65
51
0
0
0

Pochvaly TU
Pochvaly ŘŠ
Napomenutí TU
Důtky TU
Důtky ŘŠ
Stupeň 2
Stupeň 3

23
0
16
8
2
0
0

38
0
10
4
0
0
0

4 723
40,08
10
0,10

5 581
48,36
0
0

Celkový počet žáků

Z toho

Výchovná opatření

Snížené známky z chování

Celkem zameškaných hodin
Omluvených
Průměr na jednoho žáka
Neomluvených
Průměr na jednoho žáka
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Klasifikace za 1. pololetí

Žáků

Prospěch

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

Hodnoceno slovně

0

0

1,54

16

0

0

0

1

0

0

1,67

11

0

0

0

0

0

0

0

1,50

14

0

0

0

0

0

1

0

0

1,21

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

9

0

0

0

11

3

0

0

0

0

0

1,44

15

0

0

0

23

14

2

0

0

1

0

0

1,55

13

0

0

0

240

135

32

0

0

4

0

0

1,42

116

0

0

0

Σ

CH

D

PV

P

N

NH

1

2

3

4

5

UZ

VII.

17

7

10

9

8

0

0

179

44

26

5

0

0

1

0

VI.

16

9

7

7

9

0

0

156

46

30

8

0

0

0

IX.

11

6

5

4

7

0

0

99

31

23

11

0

0

VIII.

14

10

4

7

7

0

0

138

42

27

3

0

II.

21

8

13

18

3

0

0

127

25

4

0

I.

9

7

2

9

0

0

0

63

0

0

V.

15

11

4

7

8

0

0

92

29

III.

13

8

5

5

8

0

0

64

Tříd: 8

116

66

50

66

50

0

0

918

Hodn. slovně

Uvolněn

0

Uznáno

0

Nedostatečný

0

Dostatečný

17

Dobrý

1,44

Chvalitebný

0

Výborný

SLx

Nehodnocen

3

Neprospěl

2

Prospěl

1

Vyznamenání

Ø

Dívek

UV SLx NH

Chlapců

Průměr třídy

Ø

Celkem

Třída

Počet známek
Nehodnoceno

Celkový

Chování

www.skolaonline.cz

Klasifikace za 2. pololetí
Žáků

Prospěch

Dobrý

Dostatečný

Nedostatečný

Uznáno

Uvolněn

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

Hodnoceno slovně

P

N

NH

1

2

3

4

5

UZ

UV SLx NH

Ø

1

2

3

SLx

9

8

0

0

192

34

24

4

0

0

1

0

0

1,37

17

0

0

0

VI.

16

9

7

9

7

0

0

167

40

29

4

0

0

0

0

0

1,46

16

0

0

0

IX.

11

6

5

5

6

0

0

95

37

21

12

0

0

0

0

0

1,70

11

0

0

0

VIII.

14

10

4

6

8

0

0

125

56

26

3

0

0

0

0

0

1,56

14

0

0

0

II.

21

8

13

14

7

0

0

118

30

8

0

0

0

1

0

0

1,29

21

0

0

0

I.

9

7

2

9

0

0

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

9

0

0

0

V.

15

11

4

9

6

0

0

96

27

12

0

0

0

0

0

0

1,38

15

0

0

0

III.

13

8

5

4

9

0

0

61

23

14

5

0

0

1

0

0

1,64

13

0

0

0

Tříd: 8

116

66

50

65

51

0

0

917

247

134

28

0

0

3

0

0

1,43

116

0

0

0

www.skolaonline.cz

Průměr třídy

Nehodnocen

PV

10

Nehodnoceno

Neprospěl

D

7

Hodn. slovně

Prospěl

CH

17

Chvalitebný

Vyznamenání

Σ
VII.

Třída

Výborný

Dívek

Ø

Chlapců

Počet známek

Celkem

Celkový

Chování
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných
Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými
centry věnovala škola pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle
zákona č. 561 / 2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a podle
vyhlášky č. 27/2006 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů.
Ve sledovaném školním roce škola vykazovala:
Počet žáků vyžadujících speciální vzdělávací potřeby
- z toho žáci s LMP
(vyšetřeni před 1. 9.2016)
- z toho žáci s poruchami učení a chování
(vyšetřeni před 1. 9. 2016)
- z toho žáci se stupněm podpůrných opatření 1
- z toho žáci se stupněm podpůrných opatření 2

13
1
4
2
6

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci se účastnili v rámci dalšího vzdělávání seminářů organizovaných
vzdělávacím zařízením SCHOLA SERVIS,
NIDV
a vzdělávacími agenturami
DESCARTES a EDUPRAXE Brno.
Zástupkyně ředitelky absolvovala Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení,
školní metodička prevence ukončila dvouleté specializační studium.
Při výběru školení jsme se zaměřili na oblasti týkající se vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, na práci s integrovanými žáky, na řešení výchovných a vzdělávacích
problémů žáků, na metody a didaktické postupy ve výuce matematiky.
Třídní učitelky se společně s asistentkami pedagoga zúčastnily školení, které mělo pomoci
efektivně nastavit jejich vzájemnou spolupráci.
Vedení školy absolvovalo seminář Jak sestavit plán pedagogické podpory.

V následující tabulce je seznam absolvovaných seminářů ve školním roce 2016/2017:
Název vzdělávací akce

Počet
účastníků
Jak sestavit plán pedagogické podpory
2
Motivace a hodnocení výsledků vzdělávání prostřednictvím 1
digitální nástrojů
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ
1
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Matematika činnostně v 6. ročníku
Základy psychohygieny
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi
Cesty spolu
Studium pro asistenty pedagogů
Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež
Práce s chybou v českém jazyce
Osvědčilo se v hodinách matematiky
Škola a emoce
Metodika k Příběhu pana Tydýta
Sborovna – zdravé klima třídy

1
4
1
4
2
2
1
2
1
1
2
1
13
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7. Činnost školní družiny
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo ŠD 23 dětí.
Jako každý rok v září jsme navštívili Rolnické družstvo Pňovice, kde nám pan Pec ukázal vše,
co se týče živočišné produkce – krmivo, mléčnici, skot – krávy, býky, telátka.
V listopadu děti vyráběly závěsné dekorace na okna z přírodních materiálů – kamínků,
větviček, mechu, šišek. Také chystaly pomůcky a potřeby na Vánoční dílny. Vánoční dílny
zaznamenaly obrovskou návštěvnost, vyráběli se andílci, medvídci, vánoční přáníčka a
jmenovky z notového papíru, věnce na dveře či stůl … .
Po novém roce si děti relaxovaly při skládání z papíru - origami a při práci na prostorové
výzdobě školní družiny – jaro, léto, podzim, zima – pásové dekorace.
Velikonoční dílny – účast menší, zato jsme si to užili při tvorbě a vyrábění zápichů se
slepičkami a zajíčky, při barvení vajíček krakelovací technikou. Rodiče a děti potom poseděli
u čaje a domácích koláčů., což připívalo k domácí atmosféře ve školní družině.
Na konci školního roku jsme šli na vycházku do lesa, kde jsme pozorovali lesní zvířata, ptáky,
hmyz, rostliny atd. S sebou jsme měli i dalekohled.

Hana Zahradníčková, vychovatelka ŠD

Zájmové útvary:

Ve školním roce 2016/2017 byly otevřeny tyto kroužky:

Název
Angličtinka
Cvičení z jógy
Flétna
Německý jazyk
Předškoláček
Reedukace
Ruční práce
Sborový zpěv
Taneční kroužek
Výtvarný
kroužek

celkem
12
8
6
7
10
12
8
11
11
11

Počet žáků
MŠ
1.stupeň
9
-

12
8
6
6
10
9
7
6
2
11

2.stupeň
1
3
1
5
-
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8. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Akce školy
Typ akce

Termín

Velké Karlovice
Ozdravný
pobyt žáků
1. stupně

květen

Zahraniční
výjezdy

Wroclav, návštěva zoo

květen

Plavecký
výcvik

plavecký výcvik,
TJ Delta Uničov,

EVVO

Zeměloď
Hravá věda
Dental prevention

společný zájezd
žáků, rodičů a občanů
Pňovic
listopad
žáci 2. a 3. ročníku
– leden 20 žáků
(červen –
náhradní
termín)
říjen
žáci 7. ročníku
únor
žáci školy
žáci 1. stupně

Zlatý list

duben

Zelená infrastruktura duben
v obci Pňovice
Ukliďme si Pňovice
duben

Dravci (dětský den)
Evropa kolem nás

květen

30 žáků
2.- 5. ročníku

Školní
výlety

historie
města,
kulturní
památky,
tradice
školní projekt
získání
a
zdokonalování
plaveckých
dovedností
beseda
výukový program
ústní hygiena, zubní
kaz, praktický nácvik
správné techniky
přírodovědná soutěž

žáci 7. a 8. ročníku
(dvě
šestičlenná
družstva)
žáci 7. ročníku
výukový program
zájemci

celá škola
družstva žáků
7. ročníku

Recyklohraní
Volba
povolání

školní projekt
formování
vztahů,
aktivní
trávení
volného času

zapojení
do
celorepublikového
projektu ve spolupráci
s obecním úřadem
ukázka výcviku
korespondenční soutěž
dlouhodobý
recyklační program

Úřad práce Olomouc

říjen

9. roč.

Scholaris

listopad

9. roč.

1. – 4. ročník

červen

podhradí Bouzova

5. ročník
6. ročník

červen
červen

Hrubá Voda
cyklovýlet

prezentace středních
škol
návštěva zámku,
řemeslné dílny
lanové centrum
Litovelským
Pomoravím
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Koncerty,
divadla,
výstavy

7. ročník
8. ročník
9. ročník

červen
červen
červen

Olomouc
Olomouc
cyklovýlet

Lichožrouti
Kino Uničov

prosinec

1. – 9. ročník

představení
březen
Don Quijote a ti druzí
Ezopovy bajky
Čapkovo drama
duben
R.U.R.
Skrytá
nebezpečí listopad
Prevence
soc. patol. internetu
jevů
prožitkové
Naše třída, naše parta
březen
lekce
Můj život
rukou

Besedy,
přednášky,
exkurze

v mých březen

2. stupeň
1. stupeň
2. stupeň

P –centrum

7. ročník

P-centrum

P- centrum
Sdružení D

8. ročník
1.+2. ročník

Exkurze

květen

9. ročník

Muzeum
Olomouc. květen
Den Evropy
Poslání fotky
květen

9. ročník

Noc s Andersenem

2. stupeň

říjen,
duben
březen

Vynášení Moreny

Hradec

Divadlo Tramtárie

6. ročník

březen
květen

velikonoční dílny

Divadlo
Králové

5. a 6. ročník

Já a moje jedinečnost
Příběhy pana Tydýta

Jiné akce Nebojme se chemie
školy

lanové centrum
Litovelským
Pomoravím
filmové představení,
srovnání
s literární
předlohou

Beseda s fotografem
Jindřichem Štreitem
spolupráce se SŠ
chemie a logistiky
Olomouc
školní projekt

1. stupeň a MŠ
duben

doprav. hřiště Uničov
květen
Chování člověka za červen
mimořádných událostí

1. stupeň

čtenářská gramotnost

1. stupeň
celá škola

dopravní výchova
školní projekt
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Akce
pořádané
žáky
pro mladší
spolužáky

Haloweenská
diskotéka

říjen

celá škola

Mikulášská nadílka

prosinec

celá škola

Mikulášská laťka
Pevnost
(Dětský den)
Akce
pořádané
ve
spolupráci
se SRPŠ

prosinec

Boyard květen

Pňovický desetiboj

s
obecním Rozsvěcování
úřadem
stromečku
se SRPŠ
Mikulášská nadílka,
Vypouštění balonků
se SRPŠ
Karneval
s
obecním Pálení čarodějnic
úřadem, TJ
Sokol
s obecní
Rytíř řádu čtenářského
knihovnou

tradice
anglicky
zemí

a

zvyky
mluvících

školní projekt
tradice a zvyky
soutěž
ve
skoku
vysokém

celá škola
celá škola

soutěž
inspirovaná
televizní předlohou

září

veřejnost

listopad

veřejnost

prosinec

veřejnost

atletické
disciplíny,
rozvoj
pohybové
zdatnosti
vystoupení
žáků
školního sboru
vánoční dílny

leden
květen

veřejnost
veřejnost

soutěže, hry
tradice, zvyky

červen

1. ročník

pasování žáků 1.
ročníku na čtenáře

Zapojení do soutěží, organizování
Název akce

Soutěže výtvarné
hudební, recitační
Carusošou – soutěž
ve zpěvu
recitační soutěž

Výsledek, umístění

a
DDM Uničov

3. místo v kategorii skupin
Kateřina Dominiková, Ivana Skácelová
(9. ročník)

školní kolo
17 žáků 1.- 6. ročníku

Soutěže sportovní
Coca – Cola Školský oblastní kolo
pohár
Mikulášská laťka
školní kolo

žáci 2. stupně
1.
1.
2.
3.

třída
Vojtěch Kvapil
Michael Neplech
Lukáš Vidlař
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2. a 3. třída
1. Ondřej Pavelka
2. Nikola Šimčíková
3. David Ostravský
4.
1.
2.
3.

třída
Nela Štrublová
Adam Grus
Tomáš Oslanec

5.
1.
2.
3.

třída
Adam Kaláb
Martin Valchař
Ondřej Gulaša

6. a 7. třída dívky
1. Terezie Pavelková
2. Simona Podhorová
3. Gabriela Čouková
6. a 7. třída hoši
1. Petr Čunderle
2. Václav Bajer
3. David Snášel
8. a 9. třída hoši
1. Kamil Hublar
2. Jakub Chrudina
3. David Dostál
9. třída dívky
1. Viktorie Navrátilová

Vánoční florbalový turnaj školní kolo
Vědomostní a
dovednostní soutěže
Slovíčkový král - znalost ZŠ Vítězná, Litovel
anglických slovíček
Matematický Klokan

školní kolo

Win the Easter Bunny –
soutěž ve spelování
Evropa
kolem
nás
korespondenční
internetová soutěž
(přírodovědně-zeměpisná)
Zlatý list
přírodovědná soutěž

5.- 6. roč. ,
ZŠ Vítězná, Litovel
listopad - únor
9. ročník krajské soutěže

žáci 7. a 8. ročníku

Martina Masná, 2. místo
Tereza Látalová, 4. místo
kategorie Cvrček
kategorie Klokánek
kategorie Benjamín
kategorie Kadet
Sofie Hausknotzová, Gabriela Čouková,
Liliana Šišmová, Tereza Eliášová,
žáci 7. ročníku
10. místo
30. místo
5. místo, 7. místo
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Konverzační soutěž v AJ

8.roč., 9. roč.
5 žáků

Mladý chemik
Hledáme
nejlepšího
chemika regionu
Pythagoriáda

školní kolo
Střední škola logistiky a
chemie, Olomouc
školní kolo

9. ročník
Kateřina Vaňáková (42. místo) , Viktorie
Navrátilová (57. místo) ze 71 soutěžících
žáci 5. a 7. ročníku

Soutěže
Carusošou
16. listopadu 2016 se v uničovském kině konala pěvecká soutěž pro žáky základních škol.
Do užšího kola postoupily i dvě žákyně naší školy – Kateřina Dominiková a Ivana
Skácelová. Zazpívaly píseň Dominiky Myslivcové Bez tebe, která jim vynesla krásné třetí
místo v kategorii skupin.
Poděkování patří i jejich spolužačkám z 9. třídy, které je přijely na jejich vystoupení podpořit.
Atmosféra byla úžasná, všichni zpěváci sklidili zasloužený potlesk.

EASTER BUNNY
Dne 12. 4. 2017 se skupina našich žáků vypravila
na soutěž v anglickém jazyce s názvem Easter
Bunny. Tato soutěž byla zaměřena na hláskování
anglických slov. Zúčastněných žáků bylo 40
z různých škol v Litovli a okolí. Naši školu
reprezentovaly Gabriela Čouková, Liliana
Šišmová, Tereza Eliášová a Sofie Hausknotzová,
která postoupila mezi 8 nejlepších.

Mgr. Silvie Jakešová
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Mgr. Silvie Jakešová

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V AJ
Let’s Speak English
Dne 15. 6. 2017 se vybraní žáci naší školy, Roman Knapp, Marek Mikeš, Patrik Mikeš z 8. ročníku a
David Dostál a Jakub Krečmer z 9. ročníku, zúčastnili konverzační soutěže v anglickém jazyce na ZŠ
Vítězná v Litovli. Žáci měli možnost porovnat své znalosti a dovednosti s žáky ze ZŠ Vítězná a ZŠ
Jungmannova a nanečisto si vyzkoušet mezinárodní zkoušky z AJ.

Soutěž byla rozdělena do tří částí. V první části měli žáci za úkol poslouchat nahrávky a zapsat
správné odpovědi. Druhá část bylo čtení s porozuměním kombinované s gramatickými strukturami a
slovní zásobou. Ve třetí části žáci individuálně hovořili nejprve o sobě (zájmy, záliby, rodina, škola) a
potom popisovali obrázky a hovořili na jedno z předem známých témat (Česká republika, Velká
Británie, škola, sporty, volný čas, roční období, jídlo, svátky). V této konverzační části byly
komplexně hodnoceny nejen jazykové prostředky jako slovní zásoba, gramatika a výslovnost, ale také
plynulost řeči a schopnost reagovat na položené otázky.

V letošním roce byl nejúspěšnější Marek Mikeš, který se umístil na 7. místě. David Dostál obsadil 9.
místo, Jakub Krečmer 12. místo, Roman Knapp 13. místo a Patrik Mikeš 15. místo z celkového počtu
25. žáků.
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Mgr. Petra Ulrichová
Úspěšný slovíčkový král
V soutěži v anglickém jazyce Slovíčkový král / královna jsme měli opět úspěch. Martina
Masná obsadila krásné druhé místo a získala kromě odměny i titul "Slovíčková královna". I
ostatní soutěžící ze 7. ročníku, Tereza Látalová, Terezie Pavelková, Václav Bajer, David
Oslanec, Dominik Ostravský a Pavlína Smékalová, úspěšně reprezentovali školu a za to
jim patří velký dík.

Evropa kolem nás
Chlapci ze 7. třídy reprezentovali naši školu již v 9. ročníku krajské soutěže. Kromě znalostí
hlavně ze zeměpisu a přírodopisu, museli splnit také praktický úkol. Z uzávěrů PET lahví
měli postavit jakoukoliv evropskou stavbu,
která je v něčem unikátní. Posuďte, jak se
jim to povedlo.
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Ještěd

Petřín

Tak to jsme my.
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Hledání nejlepšího chemika v regionu
Místo: Střední škola logistiky a chemie Olomouc a garant soutěže
FARMAK, a.s.
Dne: 20. 12. 2016
6. ročník soutěže
Naši školu reprezentovaly: žákyně 9. ročníku Viktorie Navrátilová a
Kateřina Vaňáková

9. Vyhodnocení plánu EVVO ve školním roce 2016/2017
Z hlediska stanovených dlouhodobých cílů se podařilo splnit především tyto dílčí cíle:
Ekologizace provozu školy
Dlouhodobý cíl: Docílit šetrnějšího chování v různých oblastech provozu školy
1. dílčí cíl: Používat papírové výrobky z recyklovaného materiálu.
2. dílčí cíl: Používat kancelářské papíry oboustranně.
3. dílčí cíl: Pečovat o čistotu a úpravu okolí školy.
Materiální, prostorové a finanční zajištění EVVO
Dlouhodobý cíl: Zajistit dostatečné množství pomůcek a literatury k výuce EV a lepší
vybavení přírodopisné učebny.
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1. dílčí cíl: Pravidelně doplňovat přírodopisné pomůcky a literaturu
2. dílčí cíl: Zajistit přírodopisnou učebnu a vybavit ji moderním nábytkem a pomůckami.
Spolupráce školy s okolím
I. Dlouhodobý cíl: Pokračovat v započaté spolupráci s obecním úřadem, veřejností a se
školou ve Střeni a Žerotíně.
1. dílčí cíl: Nadále spolupracovat s OÚ a domluvit se na pomoci žáků při péči o životní
prostředí obce, domluvit se správcem Sokola pomoc při údržbě fotbalového hřiště
využívaného školou.
2. dílčí cíl: Nadále spolupracovat s občany při sběru papíru a při péči o čistotu obce
3. dílčí cíl: Účastnit se výukových programů, exkurzí a výletů společně se školami ve
Střeni a Žerotíně a prohloubit spolupráci.
II. Dlouhodobý cíl: Prohloubit spolupráci s CHKO Litovelské Pomoraví , SEV
Sluňákov a Lesy ČR.
1. dílčí cíl: Využít možností SEV Sluňákov.
2. dílčí cíl: Využít možností akcí pořádaných Lesy ČR.

Přehled akcí
Akce koordinátora EVVO:
Krajské setkání koordinátorů EVVO - 8. setkání koordinátorů ekologické výchovy, které je
tematicky zaměřeno k Mezinárodnímu roku udržitelného turismu
Když krajina vypráví - seminář pro učitele, kteří mají zájem využívat areál Domu přírody
Litovelského
Pomoraví jako prostředí k výuce (zaměřeno na samostatné využívání, ukázka práce s
tematickými sešity a samoobslužnými balíčky přímo v areálu, prohlídka areálu Domu
přírody)
Akce pro žáky:
Projekty:
Nebojme se chemie
Projektový den na SŠLCH pro žáky 8. ročníku
Laboratorní práce pro žáky 8. ročníku - vážení, odměřování kapalin, příprava roztoků, filtrace,
měření teploty a hustoty
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Ukliďme si svět - Recyklohraní
Celostátní projekt zaměřený na recyklaci odpadů, v jehož rámci žáci plní různé úkoly. Máme
ve škole umístěny nádoby na plasty, papír, elektroodpad, baterie a použité tonery. Proběhl
sběr papíru. Zapojili jsme se ve spolupráci s obcí do celorepublikové úklidové akce.
Adopce na dálku
Dotujeme školní výuku dívky na Haiti.
Chování člověka za mimořádných událostí
Celoškolní projekt vycházející z povinné výuky. Žáci si osvojili pravidla 1. pomoci, chování
při požáru, povodni, evakuaci a odzkoušeli si základy topografie a bezpečného pobytu
v přírodě.
Soutěže:
Evropa kolem nás
Krajská internetová korespondenční soutěž z přírodovědných a geografických znalostí, ve
které družstvo 7. ročníku ve složení Tomáš Dolák, David Oslanec a Dominik Ostravský
získalo 10. místo a družstvo Jakub Prachař, Petr Čunderle a Václav Bajer 30. místo
z celkového počtu 34 zúčastněných škol. Žáci od listopadu do února plnili různé úkoly, luštili
křížovky, osmisměrky, doplňovačky a sháněli informace o státech Evropy a o Česku,
městech, přírodních zajímavostech, zeměpisných rekordech o chráněných druzích organismů.
Mladý chemik
1.kolo soutěže – proběhlo v rámci hodiny chemie v 9. ročníku
2.kolo soutěže – proběhlo v prosinci na Střední škole logistiky a chemie v Olomouci
Kateřina Vaňáková obsadila 42. místo v kraji a Viktorie Navrátilová 57. místo z celkového
počtu 71 soutěžících.
Zlatý list – základní kolo v Litovli
Přírodovědná soutěž
Družstvo ve složení Roman Knapp, Petr Biharyj, Radek Nedorostek, Marek Mikeš, Martin
Motlíček a Jakub Krečmer získalo 5. místo.
Družstvo ve složení Jakub Prachař, Petr Čunderle, Martin Šimčík, Dominik Ostravský, David
Oslanec a
Václav Bajer získalo 7. místo.
Besedy:
Dental prevention – 1. stupeň
Jak se staví zeměloď – 7. ročník
Zdravé děti – 1. a 2. ročník

Výukové programy:
Hravá věda – celá škola
Zelená infrastruktura v obci Pňovice 7. ročník
Dravci – celá škola
Další akce:
Vánoční dílny – ve spolupráci se SRPŠ
Škola v přírodě – 1. stupeň
Den Evropy – 9. ročník
Zájezd do polské Wroclavi spojený s návštěvou ZOO
Víčkománie – sběr víček pro handicapovaného chlapce
Vynášení Moreny a vítání jara – žáci 1. stupně
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Dotované školní mléko
Ovoce do škol
Využití přírodních materiálů v rámci PČ a VV
Sběr papíru
Sběr elektroodpadu
Sběr tonerů
Školní výlety:
Hrad Bouzov 1.- 4. ročník
Hrubá Voda – 5. ročník
Plavba na raftech Litovelským Pomoravím - 9. ročník
Cyklovýlet Litovelským Pomoravím – 6. a 9. ročník

Mgr. Dana Janíková, koordinátorka EVV

JAK SE STAVÍ ZEMĚLOĎ

Dne 25. října proběhla beseda pro žáky 7. ročníku s Annou Falzonovou, přímou
účastnicí několika staveb těchto energeticky soběstačných domů postavených
z materiálů určených pro smetiště.

Nekonvenční americký architekt indiánského původu Michael Reynolds proslul svým
unikátním přístupem ke stavbě obytných domů. Hlavním mottem je nezávislost – nezávislost
na ekonomice, na dodávce energií, vody. Jeho domy nepotřebují žádné inženýrské sítě, jsou
postaveny tak, aby byly soběstačné ve spotřebě vody i energií, součástí je i zahrada – skleník
pro pěstování zeleniny, ovoce. Domy jsou navíc levné, protože se ve velkém při stavbě
používají recyklované materiály – pneumatiky, skleněné lahve, umělohmotné lahve,
plechovky od nápojů. To ovšem nijak neovlivňuje kvalitu bydlení, každý dům je navíc
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esteticky velmi působivý originál. Je to tzv.
Zeměloď, která svým obyvatelům poskytuje
vše pro pohodlné levné a ekologické bydlení,
stará se vlastně sama o sebe.

Postřehy žáků:
,,Překvapilo mě, kolik nadšených dobrovolníků je na stavbách.“
,,Velmi zajímavé je, jak se může zužitkovat veškerá voda. Pitná voda se dále spotřebuje na
zalévání, spláchnutí a pohnojení.“
,,To je hustý, když se používají staré pneumatiky a plechovky na stavbu!“

Postřehy žáků:
,,Anička to říkala moc hezky.“
,,Bylo to zajímavé a nikdy jsem o tom
neslyšel.“
,,Ty domy byly i pěkné.“
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,,Možná bych na takovou stavbu i jela.
Musím zabrat v angličtině!“

Mgr. Dana Janíková

DENTAL PREVENTION
Žáci 1. stupně
8. 9. 2016
Preventivní program Dental Prevention, jehož provoz je plně
financován společností Curadent Czech, s.r.o., je zaměřen na
vzdělávání v oblasti dentálního zdraví.
Cílem tohoto projektu je naučit děti jak správně pečovat o zuby
a dásně.
V první části se děti dozvěděly základní
informace o dutině ústní, o zubech,
o procesech, které v dutině ústní
probíhají, důvodech, proč je třeba čistit zoubky a jak si správně
vybrat kartáček.
Následoval praktický nácvik, při kterém školitelé z řad
studentů lékařské fakulty ukázali, jak správně čistit zuby a dásně
a snažili se opravit případné špatné návyky.
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Zapojení do projektů

Projekt „ Podpora technického a
přírodovědného
vzdělávání
v Olomouckém kraji“

Nebojte se chemie
Projektový den na Střední škole
logistiky a chemie v Olomouci 11.
10. 2016 pro žáky 8. ročníku
Cíle projektového dne:
 upozornit na fakt, že chemie dnes provází člověka po celý jeho život
 překonat nezájem a strach z chemie
 dokázat, že chemie není nezáživná ani tak těžká, jak se někdy zdá
 zkusit si uplatnit znalosti z chemie v praxi
 dokázat, že je možné bezpečně využívat chemii ke svému prospěchu
v každodenním životě

Témata:
stanovení tvrdosti vody
stanovení % obsahu cukru v oblíbeném
nápoji
stanovení pH hygienických prostředků
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Zelená infrastruktura na území obce Pňovice

Dne 21. března proběhlo výukové terénní cvičení pro žáky 7. ročníku s prvky environmentální
výchovy, které si připravila Sabina Kotová, studentka posledního ročníku pedagogické
fakulty. Žáci na stanovištích řešili úkoly se zaměřením na rozdíly mezi kulturní a přírodní
krajinou, seznámili se s historií ochrany přírody a vývojem krajin na našem území a
důležitostí stability krajiny. Terénní cvičení proběhlo v Pňovicích s využitím konkrétních
ekosystémů – řeky Oskavy a Kobylníku, vodní nádrže Trávník a blízkého CHKO Litovelské
Pomoraví.
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NOC S ANDERSENEM
V pátek 31. března 2017 ukončila Noc s Andersenem národní kampaň Březen-měsíc čtenářů.
Knihovny a školy otevřely úderem 18. hodiny své brány a pozvaly děti vybavené polštářky a
spacáky na noční čtení pohádek. Akci k podpoře dětského čtení pořádá již 17. rokem Klub
dětských knihoven SKIP ČR a letošní ročník byl inspirován 180. výročím napsání pohádky
Císařovy nové šaty. Patronem 17. Noci s Andersenem se stal časopis a vydavatelství
Čtyřlístek.
Na akci Noc s Andersenem se v naší škole přihlásilo 34 spáčů z 1. – 5. ročníku. Pro ně
připravily paní učitelky kolotoč fantazie, nápadů, soutěží a pohádek. Děti se jako každoročně
nejvíce těšily na nocování v tělocvičně a hledání pokladu. Tím bylo letos speciální číslo
časopisu Čtyřlístek s názvem Noc v knihovně.
Účastníky nocování přivítali hrdinové Čtyřlístku: vynálezce kocour Myšpulín, jedlík a silák
prase Bobík, kuchařka fena Fifinka a strašpytel zajíc Pinďa. Děti se s jejich kreslenými
postavičkami seznámily prostřednictvím písničky Myšpulín je profesor a krátkého filmu Pes
na stopě.
Profesor Myšpulín si pro Anderseny a Andersenky připravil fyzikální pokusy a děti si pod
jeho odborným vedením vyrobily pěnící sopku z modelíny jedlé sody a pomocí statické
elektřiny oddělovaly sůl od pepře. Samy zjistily, že se záporně nabitým nafukovacím
balonkem mohou dělat spoustu dalších zajímavých věcí – postavit vlasy na hlavě, nosit balon
jako klobouk či ozdobu trička… Nápadům se meze nekladly a tak děti vymýšlely o sto šest.
Fifinka s dětmi vyráběla papírové prstové postavičky hlavních hrdinů Čtyřlístku a pod
dohledem jedlíka Bobíka si děti připravily k sobotní snídani jednoduchý zákusek – banánové
jednohubky v čokoládě. Všem se sladkosti povedly a další den ráno se po nic jen zaprášilo.
Pinďa vymyslel pohádkovou doplňovačku, k jejímuž vyplnění sbíraly děti potřebné indicie po
celé škole. Některé otázky byly snadné (např. doplňování názvů pohádek či jmen
pohádkových postav), ale mnohé byly lámadly hlavy (např. název rybníka v místě bydliště
Čtyřlístku). Tajenka, kterou nakonec vyluštila všechna družstva, přikazovala dětem: Vydejte
se hledat poklad. A ony rády uposlechly. Poklad našel s rozzářenýma očima Jakub Hojgr a
spravedlivě se o něj se všemi dětmi rozdělil.
S časopisem v ruce se někteří vydali do tělocvičny, aby se zachumlaní do spacáků přenesli do
říše snů, ostatní děti ještě zhlédly film Čtyřlístek ve službách krále a potom potichu
následovaly své spící kamarády.
Další den ráno děti obdržely Průkaz spáče a po snídani se vydaly k domovu.

Pózujeme s prstovými postavičkami Čtyřlístku
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Mgr. Michaela Molišová

Škola v přírodě
V termínu 1. – 4. května 2017 se žáci 2. – 5. ročníku zúčastnili školy v přírodě v krásném
prostředí Beskyd. V chráněné přírodní oblasti údolí Léskové ve Velkých Karlovicích si děti
užily nejen pobytu v lese, ale poznaly i místní tradice a kulturu, seznámily se s historií této
krajiny, zahrály si spoustu her a navštívily dětský letní park Razulák. Nezapomenutelným
zážitkem byl pro všechny školáky dvoukilometrový výstup na rozhledu Miloňová a návštěva
Wellness Horal - krytého areálu termálních bazénů se slanou vyhřívanou vodou až na 36°C. A
můžete hádat, co se dětem líbilo více :).

.

Na odpolední procházce do pralesa Razula s původním jedlobukovým porostem a řadou
chráněných rostlinných druhů, kam jsme nedošli 
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Na Taiwanu máme přátele
Přátelství s dětmi a vyučujícími ze ZiQiang elementary school ve městě Taoyuan v Taiwanu
začalo 19.11.2015, kdy paní učitelka Molišová obdržela od ředitelky tamní školy Melody
Chen mail s nabídkou spolupráce. Žáci i učitelé byli možností vyměňovat si dopisy či pořádat
videochaty nadšení.
V prvním roce spolupráce (2015 – 2016) si aktivně vyzkoušelo svoji znalost angličtiny
celkem 26 žáků z 3. – 7. ročníku. Naše děti si s taoyuanskými žáky vyměnily přání
k Vánocům a Velikonocům a 10. 12. 2015 uspořádaly první společný videochat. Taiwanské
děti nás seznámily s ostrovem, na kterém žijí. A my jsme zjistili, že ne nadarmo mu
portugalští mořeplavci, kteří Taiwan objevili pro Evropany, přezdívali Ilha Formosa, což
znamená Krásný ostrov. Dozvěděli jsme se zajímavé informace nejen o ostrově, ale i o škole a
žácích. Víte, že tradičním jídlem je ústřicová omeleta, že osmý nejvyšší mrakodrap Taipei
101 má nejrychlejší výtah na světě……? Žáci si pod vedením paní učitelky Petry Ulrichové
připravili pro své nové přátele pásmo o oslavě Vánoc v České republice. Svoje vystoupení
zakončili zpěvem koled za doprovodu paní učitelky Silvie Jakešové.
Dočkali jsme se i osobní návštěvy taiwanských přátel. V prvním únorovém týdnu 2016
přiletěla do naší republiky zástupkyně družební základní školy Julia Chang. Prohlédla si
hlavní město Prahu, Olomouc a Litovel, zdolala nejvyšší horu Jeseníků Praděd. A samozřejmě
se podívala i do naší školy. Prošla si celou budovu, zapojila se do výuky ve třídě. Žáci měli
možnost se představit a zeptat se na vše, co je o Taiwanu zajímá. Paní zástupkyně trpělivě
odpovídala na dotazy a dětem dokonce zazpívala písničku v čínštině. Asi největší zájem byl o
přepis jmen dětí do čínských znaků. Dozvěděli jsme se např. že na Taiwanu budou novoroční
oslavy až 8.2. , že nás čeká rok opice, že žáci každý den před začátkem výuky uklízejí celou
budovu školy (největší údiv vzbudilo zjištění, že se úklid vztahuje i na WC), že právě teď
mají děti na Taiwanu zimní prázdniny…… Pro mnoho dětí byla návštěva paní Julie první
příležitostí využít svých znalostí angličtiny v rozhovoru s anglicky mluvícím cizincem. A
zjistily, že se dorozumí . Paní zástupkyně nám předala dárky od žáků a vedení školy
ZiQiang.
Ve školním roce 2016 – 2017 se do spolupráce obou škol zapojilo 20 žáků 4. – 9. ročníku.
Vzájemně jsme si popřáli k novému roku (začátek čínského roku kohouta připadl tentokrát na
27. 1. 2017) a paní učitelka Michaela Molišová využila pozvání vedení ZiQiang elementary
school a v období velikonočních prázdnin navštívila družební školu v Taoyuanu.
Po příletu do vlasti se o své zážitky z pobytu na Taiwanu podělila s žáky, kteří jsou zapojeni
do spolupráce obou škol. I v tomto školním roce jsme uspořádali společný videochat.
7. června nás taiwanské děti naučily základní čínská slovíčka (ahoj, děkuji, prosím….) a
zatančily na hudbu, která je každý den vítá ve škole. My jsme si pro naše přátele připravili
dvě pohádky v angličtině. Mladší děti pod vedením paní učitelky Molišové sehrály O veliké
řepě a ty starší za odborného dohledu paní učitelky Ulrichové Boudo, budko. Na závěr
společného setkání jsme si zazpívali píseň Bye, bye everyone. Závěrem školního roku jsme
obdrželi dopisy od našich ostrovních kamarádů a tak víme, že vzájemná spolupráce bude
pokračovat. Už teď se těšíme, co nového nám přinese.
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10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Péče o žáky školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování
vychází z Minimálního preventivního programu (MPP) a je zajišťována týmem Školního
poradenského pracoviště (ŠPP) a všemi pedagogickými pracovníky. MPP byl ve školním roce
2016/2017 zaměřen na vytváření pozitivního klimatu ve škole, osvojování norem
mezilidských vztahů, na základní orientaci žáků v problematice rizikového chování, na otázky
zdravého životního stylu. Uvedená témata byla obsahem prožitkových lekcí, interaktivních
besed a jiných akcí a jsou také odpovídajícím způsobem zařazena ve vzdělávacích plánech
téměř všech vyučovacích předmětů.
Pokračovali jsme v osvědčené spolupráci s odborníky a akreditovanými zařízeními,
jako jsou P-centrum, sdružení D, Acet, PPP, Policie ČR, HZS Litovel, odbor sociálních věcí
a sociální prevence Litovel a Zábřeh atd.
Školní metodička prevence v letošním školním roce dokončila dvouletý studijní
program, který byl zaměřen na získání vědomostí a dovedností v oblasti prevence sociálně
nežádoucích jevů.
Průběžně sledujeme výskyt rizikového chování a podmínky umožňující vznik sociálně
patologických jevů.
V letošním školním roce jsme řešili jeden případ neomluvené absence ve spolupráci
s OSPOD v Litovli a Zábřehu, kdy jsme podali oznámení o zanedbání školní docházky. Proto
jsme se zaměřili na danou oblast rizikového chování. V průběhu školního roku se nám
podařilo zlepšení. Velmi napomohla pravidelná spolupráce rodičů a školy, důsledné
dodržování stanovených pravidel omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování jak ze strany
školy, tak i rodičů.
Stále se objevovalo nevhodné chování ke spolužákům, projevy počátečních stádií
šikany, kyberšikany, a to i na prvním stupni. Této problematice jsme věnovali mimořádnou
pozornost. Případy byly šetřeny a diagnostikovány ve spolupráci týmu ŠPP s třídním učitelem
a s rodiči. V třídních kolektivech pak následovala skupinová intervenční práce zaměřená na
ozdravení vztahů ve třídě, zlepšení klimatu třídního kolektivu.
Žáci i rodiče mohli dle potřeby osobně, telefonicky nebo prostřednictvím schránky
důvěry kontaktovat ŠPP.

Rizikové chování

Počet případů, výskyt ve šk. r. 2016/2017

Drogová závislost, distribuce OPL

0

Alkohol

– mimo
školu
Základní škola a Mateřská škola2Pňovice,
okres
Olomouc
Pňovice 192, 784 01 Litovel

Kouření (tabák, e-cigarety)

2 - e-cigareta v areálu školy

Krádež, vandalismus

3

Virtuální drogy

0

Patologické hráčství (gambling)

0

Neomluvená absence (záškoláctví)

2

Vysoká absence

3

Šikana - její projevy, kyberšikana

0

Nevhodné užívání internetu, sociálních sítí

1

špatné vztahy v třídním kolektivu, nevhodné
chování ke spolužákům, slovní nebo fyzické
napadání
Násilné chování

9
1 žák ADHD (opakovaně)

Rasismus, xenofobie

0

Jiné (např. poruchy příjmu potravy, podvod,
útěky z domova, sebepoškozování, ...)

3 – opuštění školy bez vědomí pedagoga
1 – nedovolený vstup do kabinetu pedagoga
1 – podvod, mimo školu

0

Zpracovala: Mgr. Magda Salajová

Skrytá nebezpečí internetu
Žáci 5. a 6. ročníku se zúčastnili preventivního programu, který byl zaměřen na zdravou a
bezpečnou orientaci ve virtuálním světě. Během dvou hodin se žáci seznámili s neuváženým
chováním na internetu, s pravidly bezpečného užívání internetu možnými způsoby pomoci v
případě kyberšikany.

Příběhy pana Tydýta
V rámci spolupráce se Sdružením D měly děti 1. a 2. ročníku dne 15. května možnost prožít
společně příběh s loutkou pana Tydýta, která se stala symbolem jinakosti.
Interaktivní program byl změřen na schopnost řešit konflikty, pojmenovávat pocity a
rozpoznat důležité životní hodnoty. Cílem setkání bylo poskytnout dětem prostor pro vlastní
vyjádření, posílení identity k sobě samému a uvědomění si tolerance k odlišnostem.
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11. Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči
Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ)
SRPŠ usiluje o zapojení nejširší rodičovské veřejnosti do dění ve škole. Přispívá škole
dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními i finančními prostředky při zajišťování
činnosti školy a zlepšování prostředí školy.
Skupina rodičů pravidelně organizuje ve spolupráci se školou dětský karneval, Mikulášskou
nadílku spojenou s vánočními dílnami a vypouštěním balónků. S velkým ohlasem u rodičů se
setkal Pňovický desetiboj, sportovní soutěž dvojic (rodič – dítě).
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Spolupráce se zřizovatelem probíhá na výborné úrovni. Pan starosta Radovan Štábl se
zajímá o dění ve škole, snaží se pomáhat při zajišťování materiálních a technických podmínek
provozu školy i zkvalitňování podmínek pro vzdělávání.
Ve školním roce 2016/2017 byla obcí podána žádost o dotaci z IROP 46 „ Modernizace
odborných učeben jako podpora kvalitnějšího vzdělávání včetně budování bezbariérovosti ´´.
Byla zpracována projektová dokumentace na zateplení budovy školy včetně rekuperace
„ Návrh opatření pro zlepšení vnitřního prostředí v budovy´´ . Podání žádosti o dotace
plánujeme na podzim 2017.
Škola pomáhá
V rámci charitativní činnosti jsme v průběhu roku uspořádali prodej drobných předmětů
fondu Sidus .
Sběrem víček pomáháme také Matýsku Novákovi.
Podařilo se nám získat podporu obyvatel Pňovic, kteří nám se sběrem pomáhají a víčka
shromažďují v místním obchodě u Téglů. Všem patří velké poděkování.
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Způsob prezentace školy na veřejnosti
Škola se také prezentuje prostřednictvím www stránek (www.pnovice.cz/skola), vývěsek.
12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Výběrové zjišťování výsledků žáků
Naše škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno v termínu od 17. května
do 23. května zjišťování výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického
testování InspIS SET.
Jarního testování se zúčastnili žáci 9. ročníku. Zjišťování ověřovalo míru dosažení vybraných
očekávaných výstupů podle RVP pro ZV v předmětech český jazyk a literatura, anglický
jazyk a chemie.
V českém jazyce byla průměrná úspěšnost žáků třídy: 65 % .
test
vyhodnocených testů
celý test
Porozumění textu
Pravopis a mluvnice
Slovní zásoba a slovotvorba

9. třída
10 žáků
65%
70%
54%
58%

celkem testovaných žáků
40 334 testovaných
65%
69%
53%
62%

V anglickém jazyce žáci dosáhli 63% úspěšnosti.
test
vyhodnocených testů
celý test
Čtení s porozuměním
Gramatika
Slovní zásoba
Poslech s porozuměním

9. třída
8 žáků
63%
64%
64%
62%
69%

celkem testovaných žáků
37 411 testovaných
70%
71%
61%
82%
80%

V chemii byla průměrná úspěšnost žáků 63 %.
test
vyhodnocených testů
celý test
Obecná chemie
Organická chemie
Anorganické sloučeniny

9. třída
9 žáků
63%
70%
58%
41%

celkem testovaných žáků
5 792 testovaných
54%
55%
59%
44%
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13. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do mezinárodních rozvojových programů.

14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení.

15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z jiných zdrojů
Škola se i v tomto roce zapojila do projektu Ovoce do škol, který podporuje spotřebu ovoce a
zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky
jsou dodávány přímo do školy minimálně jednou měsíčně.
Se společností Laktea, o.p.s., jsme měli uzavřenou smlouvu na dodávku vybraných mléčných
výrobků programu Školní mléko. Žáci mají nárok na 1 dotovaný výrobek každý vyučovací
den.
Ukliďme si svět - Recyklohraní
Celostátní projekt zaměřený na recyklaci odpadů, v jehož rámci žáci plní různé úkoly. Máme
ve škole umístěny nádoby na plasty, papír, elektroodpad, baterie a použité tonery. Proběhl
sběr papíru. Zapojili jsme se ve spolupráci s obcí do celorepublikové úklidové akce.
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program ESF a ČR Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji běží pátým rokem.
Nebojme se chemie
Projektový den na SŠLCH pro žáky 8. ročníku
Laboratorní práce pro žáky 8. ročníku - vážení, odměřování kapalin, příprava roztoků, filtrace,
měření teploty a hustoty

16. Výsledky kontrol na škole
V březnu 2017 proběhla kontrola hospodaření za rok 2016 prováděná kontrolním výborem
ZO. Při kontrole nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
V květnu 2017 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu prováděli pracovníci VZP ČR.
Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích
základů, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců
pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech.
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Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky.

17. Základní údaje o hospodaření
1. Vyúčtování dotace zřizovatele za rok 2016
Náklady
501
502
511
512
518
521
524
525
527
538
549
558

spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, úklidové a čisticí 458 067,71
prostředky, spotřební materiál)
spotřeba energie
330 885,00
opravy a udržování
238 673,30
cestovné
3 735,00
ostatní služby (poštovné, internet, telefon, zpracování mezd, 673 729,65
dovoz obědů, licenční poplatky, praní prádla)
mzdové náklady
561 373,00
zákonné sociální pojištění
167 737,00
jiné sociální pojištění
23 972,00
zákonné sociální náklady (FKSP, OOP)
59 647,00
jiné poplatky
100,00
ostatní náklady z činnosti (pojištění)
12 440,00
náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku
432 456,26
náklady celkem
2 962 815,92

Výnosy

602
649
662
672

výnosy z prodeje služeb (školné mš, družina)
ostatní výnosy z činnosti
úroky
dotace od zřizovatele
výnosy celkem

Výsledek hospodaření

79 187,00
20 111,69
161,85
3 100 000,00
3 199 460,54

+ 236 644, 62 Kč

Zastupitelstvo obce schválilo převedení výsledku hospodaření ve výši 236 644,62 Kč do
rezervního fondu školy.

2. Vyúčtování dotace ze státního rozpočtu – KÚ Olomouckého kraje za rok 2016
Náklady
501
521
524
527
558

spotřeba materiálu (učební pomůcky, knihy, učebnice)
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku

19 631,00
5 483 454,00
1 848 051,00
98 096,00
59 652,00
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ONIV celkem

7 508 884,00

Výnosy
672

Dotace KÚ Olomouckého kraje

7 508 884,00

Výsledek

0,00

Účetní závěrka za rok 2016 byla schválena Zastupitelstvem obce Pňovice na 36. zasedání
dne 10. 5. 2017.
Za školní rok 2016/2017 došlo ke zlepšení materiálně technického vybavení:
1) Pokračovali jsme v opravě další učebny. Bylo položeno nové linoleum, učebna byla
vymalována a rekonstrukcí prošly vestavěné skříně.
2) Učebna 1. stupně (4. ročník) byla vybavena novou tabulí a dataprojektorem.
3) Zakoupen nový učitelský stůl s kontejnerem (4. ročník).
4) Do ředitelny jsme zakoupili nový stůl a 6 kusů kancelářských židlí.
5) Sborovna – výměna nefunkční ledničky.
6) Chodba v přízemí a 1. patře – montáž pitných fontánek (zajištění pitného režimu.)
7) Výdejna – vymalována během prázdnin.
8) PC učebna – zakoupeno 10 nových LCD monitorů.
9) Vybavení do TV – zakoupení 3 ks vozíků na míče, startovací bloky, obruče, stuhy.
10) Učební pomůcky – výukové tabule, nástěnné mapy, pomůcky do matematiky (sada
násobilky, počítání do 20, sada geometrických tvarů, číselné osy), do českého jazyka
(vyjmenovaná slova), výuková tabla (Jaro, léto, podzim, zima, Cestujeme po Evropě,
Všeználek – multifunkční deska ).
11) Žákovská knihovna – doplněn knižní fond - zakoupeno přibližně 100 ks nových knih.
12) Výukové programy – multilicence na PC – Ohebné slovní druhy, Zlomky
13) Výměna 3 radiátorů (kabinet fyziky, kabinet anglického jazyka, učebna PC1)
14) Školní družina – stavebnice Megaforms

18. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi
Ve škole nepůsobí odborová organizace.
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Vyhodnocení úrazovosti ve školním roce 2016/2017
Během školního roku 2016/2017 bylo registrováno 5 úrazů, což je o 1 úraz více než
v loňském roce. Další drobná zranění např. drobné odřeniny byla ošetřena ve škole.
Všechny registrované úrazy byly řádně zaevidovány, ohlášeny a odškodněny celkovou
částkou 32 040,- Kč. Každý úraz byl ihned po oznámení řádně ošetřen, zaznamenán a rodiče
byli bezodkladně telefonicky informováni o úrazu svého dítěte.

Registrované úrazy
místo
tělocvična
WC
travnatá plocha u školy
učebna

počet úrazů
2
1
1
1

%
40
20
20
20

Registrované úrazy
doba
vyučovací hodina
přestávka
sportovní den

počet úrazů
2
2
1

%
40
40
20

Opatření ke snížení úrazovosti
Všechny registrované úrazy si způsobili žáci při sportovních činnostech nebo o přestávce.
Úrazy nebyly způsobeny úmyslně, technickou závadou nebo zanedbáním ze strany
pracovníků školy.
Po každém úrazu byli žáci znovu poučeni o bezpečnosti chování ve škole.

Mgr. Monika Hojgrová, zástupkyně ředitelky školy

V Pňovicích dne 31. 8. 2017
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V Pňovicích dne 12. 10. 2017

Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 schválila Školská rada
dne ………………………… .

……………………………………..
předseda Školské rady
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