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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace 

Sídlo:  783 42 Slatinice 124 

 

Telefon: 588517612 

E-mailová adresa:  skola@zsslatinice.cz 

www:  www.zsslatinice.cz 

 

Právní forma: právní subjekt - příspěvková organizace 

IČO:  709 98 400 

Zřizovatel školy:   Obec Slatinice 

Ředitel školy:   PaedDr. Iva Tomášková 

Součásti školy:    školní družina, výdejny stravy v MŠ, školní jídelna, mateřská škola 

 

Školská rada:     

Členové za rodiče:   p. Šternberk, pí. Provazová 

za zřizovatele:    pí. Ševčíková,  pí. Kurucová 

za prac. školy:    pí. Čepcová, pí. Krylová 

 

Celková kapacita:   základní škola … 300 žáků 

    mateřská škola ... 74 dětí 

    školní družina         80 žáků 

    školní jídelna           200 žáků 

Vyučovací jazyk:   český 

Počet učeben:   13 (z toho 5 odborné) 
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B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací Třídy 

Základní škola 
Od hraní ke vzdělávání (ŠVP) 

 I. –  IX. 

Mateřská škola 
Co přináší rok v mateřské 
škole (ŠVP) 

 Hvězdičky, Včelky, Sluníčka 

 

C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY POČET PRACOVNÍ ÚVAZEK 

Pedagogičtí pracovníci 12 12 

Vychovatelé 3 2 

Správní zaměstnanci ZŠ 3 2,50 

Asistent pedagoga ZŠ 4 2,89 

Školní jídelna a výdejna 6 3, 90 

Mateřská škola pedagogové 6 5,93 

Asistent pedagoga MŠ 1 1,00 

MŠ správní zaměstnanci 2 1,4 

D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM 

PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Termín:  15.4.2018 

Počet dětí:    31 

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:  11 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:  20 

(dle §165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb.) 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání  0 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 11 

(dle §165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s §37, zákona č.561/2004 Sb.) 



Výroční zpráva 
 

 
4 

E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

STATISTIKA PROSPĚCHU ŠKOLY 

ročník 
počet 
žáků 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli 
uvolněni 

neprospěli 

počet žáků % počet žáků % 
 

počet žáků % 

1. 18 17 94 1 6 0 0 0 

2. 14 14 100 0 0 1 0 0 

3. 22 22 100 0 0 0 0 0 

4. 13 8 62 5 38 0 0 0 

5. 16 13 81 3 19 0 0 0 

6. 16 4 25 12 75 0 0 0 

7. 15 4 27 11 73 0 0 0 

8. 12 3 25 9 75 2 0 0 

9. 17 4 24 13 76 0 0 0 

 

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI (ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ): 

Ročník Gymnázium SŠ kód M SOU kód L SOU kód H SDU kód E 

5.      

7.      

8.      

9. 3 2 2 9 1 
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F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Zhodnocení účinnosti preventivního programu  
→ za školní rok 2018/2019 
 
Podpora preventivní strategie: 

- třídnické hodiny – realizace každé pondělí první vyučovací hodinu, náplní třídnických hodin 
jsou hry na podporu kolektivu, hry podporující komunikaci mezi spolužáky, příprava třídních 
projektů, prevence rizikového chování 

- školní žákovský parlament, který se podílí na zlepšování klimatu celé školy, podílí se na 
celém životě školy. Předává přání, náměty a požadavky výchovnému poradci a řediteli školy.  
Je nápomocen při realizaci celoškolských projektů a samostatně se podílí na akcích, které si 
žáci zvolí. Školní parlament se scházel 1x za 14 dnů  

- konzultace pro rodiče – každý sudý týden ve čtvrtek nebo dle domluvy individuálně mají 
rodiče možnost konzultací ohledně svého dítěte. Rodičům žáků, kteří jsou integrováni je 
doporučena konzultace aspoň 1x měsíčně, aby se domluvili s pedagogickými pracovník, jaký 
posun u dítěte zaznamenali, co je potřeba učinit pro jeho další rozvoj  

- porady učitelského sboru – probíhají každý lichý týden ve čtvrtek, na těchto pravidelných 
poradách se řeší problémy jednotlivých tříd a žáků, hledají se možnosti, jak jim pomoci, jak 
s nimi dále pracovat, na co se zaměřit. 

- podpora výchovného poradce – rodiče mohou využít konzultačních hodin výchovného 
poradce k řešení problémů, nebo k zodpovězení dotazů k výchově dítěte (každý sudý týden 
ve čtvrtek) 

- semináře pro celou sborovnu - jsou zaměřené na práci se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, inkluzi, podpůrná opatření, připomenutí věkových zvláštností dětí a žáků. 
Podporují osobnostní rozvoj pedagogického sboru a uvědomění si své role ve společnosti. 

Projekty: 
- Kotlíkování – život v přírodě, příprava jídla, chytání ryb, rozdělávání ohně, střelba ze 

vzduchovky, rozvoj vzájemné spolupráce a stmelování kolektivu 
- Vánoční dílny – výroba adventních věnců a vánočních dekorací, význam Vánoc, rozvoj jemné 

motoriky a estetického cítění při výrobě vánočních dekorací 
- Velikonoční dílny – výroba velikonočních dekorací, význam velikonočních tradic, rozvoj 

jemné motoriky a estetického cítění při výrobě velikonočních dekorací 
- Badatelské dny – v rámci přírodopisu, chemie, fyziky 
- Spisovatelka Březinová - po společném přečtení jedné z knížky paní Březinové si děti na 

internetu zjistily její životopisné údaje, další tvorbu, zhodnotily přečtenou knihu, navrhly její 
novou titulní stranu, popsaly, co je zaujalo a co ne, zahrály si společně kahoot o jejím životě i 
díle a vše využily při tvorbě společného plakátu 

- Pěší trasy po blízkém okolí pro 1. – 9. třídu 
- Týden učení tak trochu jinak - žáci 4. ročníku si celý týden vyzkoušeli pracovat jiným 

způsobem, pracovali samostatně, úkoly si volili individuálně, na konci týdne měli  
- Virtuální prohlídka sekvojového parku po zhlédnutí virtuální prohlídky sekvojového parku - 

vypracování reportáže či fiktivního rozhovoru do časopisu na téma sekvoje 
- 100. výročí založení republiky 
- Den stromů 1. st. 
- Polytechnické vzdělávání – podpora a rozvoj kompetence dětí a žáků v polytechnickém 

vzdělávání 
- Oběhová soustava – 5. třída 
- Dovolená snů  6.- 8. tř. 

 
Dopravní výchova 

- dopravní hřiště v sokolovně pro 1. stupeň 



Výroční zpráva 
 

 
6 

 
Zdravý životní styl, zdraví: 

- Dentální hygiena – program zaměřený na prevenci zubního kazu, složení zubů a správnou 
péči o zuby 

 
KAPPA HELP programy primární prevence pro jednotlivé třídy:  

- 3. třída- Dobré vztahy, cesta k přátelství  
4. třída - Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás  
5. třída  - Bezpečí v moderním světě  
6. třída - Co děláme, když jsme v úzkých  
7. třída - komunikace  
8. třída – Drogy 
 

Vzdělávací programy pro žáky 
- Ekocentrum Sluňákov - Jak se měří počasí, Tričko 
- Vlastivědné muzeum – Zajíček Chlupáček 1. st., Geologické mapy, Giganti doby ledové – 9. tř. 
- Kriminalistika – Josef Klíma 8. tř. 

 
Účast na různých soutěžích  

- Astronomická olympiáda, Klokan – matem. soutěž, Pythagoriáda, sportovní soutěže, recitační 
a pěvecká soutěž , Soutěž v konverzaci v AJ 
 

Sportovní aktivity  
- orientační běh – rozvoj spolupráce, odpovědnosti, počkat na slabšího, překonávání překážek, 

rozvoj orientace. (Čechy pod Kosířem) 
- sportovní den florbal, kopaná, volejbal, přehazovaná, minigolf, vybíjená, fotbal 
- pěší výšlapy do okolí, zeměpisné vycházky 
- cyklovýlety 
- rafty – vodácký zájezd 

 
Kultura, divadelní představení 

- Beseda se spisovatelkou – návštěva spisovatelky Ivony Březinové, která dětem popsala, jak 
se mohou stát spisovateli, seznámila je se svou tvorbou a poukázala na problémy různých 
závislostí dnešní mládeže 

- Moravské divadlo Olomouc – baletní představení Tarzan, O líných strašidlech, Noc na 
Karlštejně, Robin Hood 

- Africké bubny - interaktivní program, během kterého se žáci seznámili s africkými bubny 
např. „Djembe“ a zkusili si na ně pod vedením zkušeného lektora vybubnovat jednoduché 
rytmy 

- Divadlo Prostějov -Vodník Česílko pro 1. st. 
- Kino Metro Prostějov – Čtyřlístek, Titáni doby ledové 3D kino 

 
Poznáváme Olomouc a blízké okolí,  

- projekt pěší výšlapy po blízkém okolí (1. – 9. třída) 
- pevnost poznání, Olomoucké památky 
- naše obec – památky v obci 

 
Akademie aneb Co už víme, s tím Vás seznámíme – prezentace stanovišť jednotlivých tříd 

zaměřených jakým způsobem se ve škole učíme 
 
Škola v přírodě - pobyt ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka s tematickým programem 

V zámku a podzámčí  
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Spolupráce ZŠ s:  

- Mateřskou školou – žáci pro děti mateřské školy připravují různé soutěže a zajišťují akce, 
např. Maškariádu, Olympijský den, Zahradní slavnosti,  

- obcí a složkami obce – setkání seniorů, vítání nových občánků, Mikulášský večer, setkání u 
vánočního stromu 

 
Tematické a poznávací zájezdy, exkurze –  

- Horka na Moravě, Pardubicko, Brno, Praha, Moravský kras 
- Poznávací zájezd – Králíky – Vojenské muzeum, pevnost Hůrka 2. stupeň 
- Veletrh vědy a výzkumu UP Olomouc, 

 
Programy pro rodiče a pedagogické pracovníky: 

- Moje dítě – Váš žák 
- Jak vychovat osobnost 
- Problémy současné mládeže 
- Kyberkriminalita… 

 
Volnočasové a mimoškolní aktivity pro žáky učitelé realizují pro žáky různé kroužky jiné mimoškolní 
aktivity, např. sportovní - atletika, keramický, Malá Hanačka, robotika, jóga, šachy, cvičení 
z matematiky, cvičení z českého jazyka, konverzace anglického jazyka, hra na klavír, hra na 
kytaru…Všechny kroužky jsou  zaměřeny na rozvoj sebevědomí, k sebeúctě, překonávání různých 
překážek a řešení problémů, pomoc svému spolužákovi. 
 
V rámci třídnických hodin: 

-  proběhly besedy se žáky na téma patologických jevů 
-  probíhaly komunitní kruhy v jednotlivých třídách 
- zaměřeno na etickou výchovu 

 
V rámci vyučovacích hodin (Prvouka, Přírodověda,  Ov, Rv, Vv, Ch, Př) 

-   jednotlivé bloky zaměřeny na rizikové projevy chování 
 

Informativní nástěnka 
- zřízena na chodbě v prvním patře, zde uvedeny kontakty na poradenská centra 
- průběžně aktualizována 

 
Schránka důvěry 

- po celou dobu školního roku je umístěna ve vstupní hale hlavní budovy  
- žáky využita minimálně, bez závažných zjištěných problémů 
 
 
 

Datum: 24. června 2019 
Zpracoval: Marie Smičková – metodik prevence 
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Zhodnocení práce výchovného poradenství→ k 25. 6. 2019 
 

a) Řešení výchovných problémů 
 

- počet výchovných komisí ……………………..……..  1 
- snížený stupeň z chování 1. pololetí……………….1 
- snížený stupeň z chování 2. pololetí……………….3 

Řešili jsme především tyto problémy: 
- nevhodné chování mezi žáky 
- nevhodné chování k vyučujícím 
- neplnění školních povinností  
- neomluvená absence 
- vandalismus 

Při řešení výchovných problémů spolupracovala výchovná poradkyně + třídní učitel + vedení školy. 
Úzce jsme spolupracovali se speciálními pedagogy, psychology a sociálními pracovníky z PPP, SPC a 
pracovníky OSPOD. 

 
b) Žáci se specifickým vzdělávacími potřebami 

 

Počet žáků, kteří k uvedenému datu mají: 
- stupeň podpory I  ………………………………………..…………………   9 
- stupeň podpory II …………………………………………………………   17 
- stupeň podpory III …………………………………………………………..  6 
- asistenta pedagoga ………………………………………………………     6 
- předmět spec. ped. péče ………………………………………………..   1 
- pedagogickou intervenci (podporu přípravy na školu) …     15 
- IVP ………………………………………………………………………….…..…  14 

Žáci jsou v péči těchto školských poradenských zařízení:  
- PPP Olomouc  
- PPP Prostějov 
- SPC při PPP Olomouc 
- SPC Mohelnice  

Počty žáků, kteří: 
- na konci roku neprospěli ……………………………………………… 0 
- byli slovně hodnoceni …………………………………………………   0 

 
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami zvládli učivo jednotlivých ročníků a postupují s menšími 
či většími úspěchy do dalšího ročníku.  
 

c) Umístění žáků z 9. třídy na SŠ 
 

Maturitní obory 

(maturita) 

Nematuritní obor 

(výuční list) 

Kód K 

gymnázium 

Kód M 

(maturita) 

Kód L 

(maturita i výuční list) 

Kód H 

 

Kód E 

3 2 2 9 1 

7 žáků 10 žáků 
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G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

ve školním roce 2018/2019 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci 

Školení BOZP         9/2018 

Školení pro Jazykovou laboratoř (učitelé cizích jazyků)    9/2018 

Práce se žáky s SVP, pedagogická diagnostika     12/2018 

Strategie řízení vyučovacího procesu      2/2019 

 

Pro rodiče a pedagogy 

Práce se žáky s ADHD, SPUCH       9/2018 

Jak zvládat stres        10/2018 

Jak vychovat osobnost dítěte       11/2018  

Moje dítě – váš žák        1/2019 

Problémy současné mládeže       5/2019 

Kyberkriminalita – beseda s policistou      5/2019 

 

 

Základní škola 

Slavíčková Jitka 

Únikové hry a další schovávačky 

Rozvoj čtenářské gramotnosti na ZŠ 

Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se SVP - úprava obsahu a výstupů pro pedagogy  

 

Formanová Lenka 

Konference EVVO 

Školení Inspirace pro učitele – matematická gramotnost 
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Smičková Marie 

Setkání PS Polytechnika        v průběhu roku 

Krajská konference primární prevence      10/2018, 5/2019 

Projekt Příroda – Chemie, Biologie Ostrava     11/2018,3,5/2019 

Seminář Metodik prevence       12/2018 

Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z doporučení do šk. matriky   6/2019 
 

 

Kolašínová Zuzana 

Veletrh nápadů učitelů fyziky – 22 hodin – PF JU české Budějovice  31. 8. – 2. 9. 2018  

Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova – 6 hodin – Pedagogická fakulta UP Ol. 10. 9. 2018  

Dílny Heuréky 2018 – Jiráskovo gymnázium Náchod    21. – 23. 9. 2018 

Inspirace pro učitele – matematická gramotnost – 16 hodin – NIDV Praha 24. – 25. 9. 2018  

Setkání odborného bloku VI – Projekt Příroda – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity 11/18 

Setkání odborného bloku VII – Projekt Příroda – Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity 3/19 

workshop Setkání společenství praxe – 8 hodin – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc             3/19 

Setkání společenství praxe Fyzika I Kulatý stůl – UP Olomouc přírodovědecká fakulta                4/19 

Elixír do škol – Olomouc – střídavě Gymnázium Hejčín a Gymnázium Čajkovského v průběhu roku 

 

Krylová Dana 

Inspirace pro učitele – matematická gramotnost    11/18 

 

Dvořáková Martina 

Learning through the songs and games      10/18 

soutěž DOMINO – Praha       3/19 
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Mateřská škola 

Tereza Lipičková                     

Osobnostní rozvoj v Praze      11. a 20.3.2019 

Workshop na MŠ Žižkova       každý měsíc 1 odpoledne 

 

 

Pavla Pavelková  

Workshop na MŠ Žižkova       každý měsíc 1 odpoledne 

 

 

 

H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

I. Ve školním roce 2018/2019 nabízela školní družina své služby dětem 1. – 4. ročníku. Vychovatelky 
ŠD formovaly děti, pracovaly s nimi v oblasti pohybových aktivit (sportovní hry, turistika) i v oblasti 
estetické (keramika, malby, kresby, ruční práce). V prvním pololetí pokračovala hodina TV navíc. 

II. Jednorázové akce organizované naší školou 

typ akce       měsíc      účast 

Cirkus Happy Kids v Hněvotíně    9/18     1-9 

Poznávací zájezdy     9/18     6-9 

Kotlíkování      9/18     1-9¨ 

Programy dentální hygieny    9/18     1-9 

Výstava papoušků     9/18     2 

Oslavy lesa na Flóře     9/18     5 

S dráčkem na Velký Kosíř    9/18    MŠ, 1.,2. 

Svatováclavské oslavy – vystoupení dětí   9/18     1-3 

S muzeem do kina     9/18     8 

Africké bubny      10/19     4-9 
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Noc vědců      10/19     8 

Jak se měří počasí – program ve Sluňákově  10/19     4,5 

Sázení lípy ke 100.výročí založení republiky  10/18     1-9 

S muzeem do kina – Vlastivědné muzeum  10/18     6 

Projekt Založení republiky    10/18     1-3 

Projekt Den stromů     10/18     1-3 

Vlastivědné muzeum Geologické mapy   10/19     9 

Moravské divadlo Olomouc – balet Tarzan  11/18     4,5 

Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás (Kappa Help) 11/18                   4 

Scholaris – burza středních škol    11/19     9 

Projektový den – e-book climate zones   11/18     5 

Pietní akce u pomníku letců    11/18     1-9 

Lampionový průvod 100. výročí vzniku republiky 11/18     8 

Maškariáda      11/18     1-9 

Dopravní výchova – dopravní hřiště v sokolovně 11/18     2 

Zajíček Chlupáček ve Vlastivědném muzeu v Olomouci 11/18     1-3 

Testování ČŠI – přírodovědná gramotnost  11/18     8 

Mikuláš a Nebe peklo den    12/18    MŠ, 1-9 

Divadlo Vodník Česílko v Prostějově  12/18     2 

Zdobení vánočního stromu Obec   12/18     1-3 

Zpívání u vánorčního stromu v láznách   12/18     1-9 

Setkání u vánočního stromu    12/18    MŠ, 1-9 

Moravské divadlo Olomouc – Noc na Karlštejně  12/18     8 

Vánoční besídky     12/18    MŠ, 1-9 

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc – Jeden den s fyzikou 12/18    8 

Tříkrálová sbírka     1/19     1-3 

Filmové představení v Prostějově Hotel Transylvánie 3 1/19     1-3 

Bezpečí v moderním světě – preventivní program 1/19     5 
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Preventivní program – Dobré vztahy cesta k přátelství 1/19     3 

KAPPA HELP - Co děláme, když jsme v úzkých 1/19     6 

Preventivní program Komunikace   1/19     7 

Program Filmová škola     1/19     7,8 

Drogy – preventivní program    1/19     8 

Měsíc bez mobilů     2/19     1-9 

Virtuální výlet do Sequioa parku v Kalifornii  2/19     6-8 

Moravské divadlo Ol.- Noc na Karlštejně  2/19     6 

Sluňákov – program Tričko    2/19     8,9 

Divadlo Praha Dobrodružství Adriana Mohse….  2/19     9 

Projekt Veselé zoubky 

Divadelní představení v Moravském divadle v Olomouci – O líných strašidlech 3/19    1-3 

Divadelní představení v kině Metro v Prostějově- Čtyřlístek 3/19     1-3 

Vystoupení - Vítání občánků    3/19     1-3 

Návštěva kina s účastníky Tříkrálové sbírky  3/19     1-3 

Badatelský den – Příroda    3/19     6-8 

Vystoupení - Přehlídka dětských hanáckých souborů  3/19     1-3 

Prarodiče čtou dětem     3/19     5 

Projektový den – oběhová soustava   3/19     5 

Den moderních technologií na VOŠ a SPŠE Olomouc 3/19   kroužek Robotiky 

Učíme se navzájem téma Půdy    3/19     4,9 

Kriminalistika Josef Klíma – Prostějov   3/19     8 

Týden učení tak trochu jinak    4/19     4 

Vystoupení na slavnostním otevření nové části MŠ Slatinice 4/19     1-3 

3D kino Titáni doby ledové    4/19     9 

Vlastivědné muzeum výstava dinosaurů   4/19     8,9 

Velikonoční dílny     4-19    MŠ,1-9 

Jarní poznávací zájezd Králíky   4/19     6-9 
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Škola v přírodě Velké Pavlovice   4/19     1-5 

Zeměpisná exkurze – rozhledna Velký Kosíř  4/19     7,8 

Návštěva aquaparku s účastníky Tříkrálové sbírky 5/19     1-3 

Pěší výlety do okolí obce Slatinice   5/19     1-9 

Exkurze do rozhlasu, návštěva muzea   5/19     6 

Moravské divadlo Robin Hood    5/19     7 

Beseda se spisovatelkou I.Březinovou  6/19     1-8 

Den dětí – sportovní den    6/19     1-3 

Dětský den – učíme se jinak – mystery skype, flipgrid 6/19     5 

 

Vystoupení Malé Hanačky na Setkání se seniory 6/19     1-3 

Pevnost poznání Středověké město   6/19     4 

Bowling       2/19,6/19    5,4 

Spaní ve škole      6/19     1-2 

Recitační a pěvecká soutěž    6/19     1-3 

Volání do zahraničí     v průběhu roku   1-9 

Zdravá a nezdravá výživa – výroba salátu a čokolády 6/19     3 

Praha – prohlídka národního divadla   6/19     5 

Cyklovýlety      6/19     5-9 

Tvoříme v kuchyni     6/19     6 

Třídní turnaj ve stolním tenise    6/19     6 

Sportovní den pro MŠ     6/19     MŠ,9 

Projekt Dovolená snů     6/19     6-9 

Projektový den Ekoškola    6/19     7 

Obhajoby závěrečných prací žáků 9.tř.   6/19     9 

Škola v přírodě Chorvatsko    6/19    MŠ,1-9 

Rozloučení s deváťáky na Obci    6/19     9 
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Předání klíče od školy budoucím prvňáčkům  6/19    MŠ,1-9 

 

 

Školní akademie – Zábavné učení 

Učíme se o zvířatech      1.tř. 

Hrajeme si a objevujeme     2.tř. 

Školní rok v kostce      3.tř. 

Co už víme, s tím vás seznámíme Pravěk   4.tř. 

E-twinning In the world of fairy tales    5.tř. 

Zajímavosti Slatinic a okolí     6.tř. 

Přírodní vědy hravě      7.tř. 

M.F games       8.tř. 

Kousek z D,Př,Z a AJ      9.tř. 

 

 

III. Akce školní družiny 

Drakiáda      9/18 

Výlet do Náměště na Hané S pastelkami po zámku 10/18 

Pečení vánočních perníčků    12/18 

Výroba dárků na setkání seniorů   10/18 

Svíčkárna Rodas     12/18 

Vánoční výstava     12/18 

Vánoční nadílka      12/18 

Aromaterapie      2/19 

Taneční soutěž      2/19 

Barevné velikonoce na faře    4/19 

Výroba dárků pro děti k zápisu    4/19 
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Výlet ŠD do Mladečské jeskyně    4/19 

Dopravní hřiště Prostějov    5/19 

 

 

IV. Akce mateřské školy 

Divadlo Prostějov - 2 x pohádka 

Divadlo Olomouc - 2 x pohádka 

Loutkové divadlo v MŠ -  4 x pohádk 

Logopohádka v MŠ - 1 x pohádka 

Papoušci v MŠ – 1x 

Svíčkárna v Olomouci – 1 x 

Lampionový průvod  

Mikuláš v  

Dílny – vánoční – 1 x 

              velikonoční 1 x 

Zpívání u vánočního stromu 

Karneval 

Velikonoční výstava na faře 

Velikonoce na zámku v Náměšti na Hané + dílna 

Slavnostní zahájení nových prostor MŠ 

Bylinkové dopoledne a procházka 

Den otevřených dveří + zápis do MŠ 

Týden dětských radostí 3. – 7.6.2019 

Výlet – opékání buřtů a jízda na koni – Horka na Moravě 

Zahradní slavnost 

Olympiáda u Sokolovny 

Zdravá pětka v MŠ 
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Akce předškoláků 

S dráčkem na Kosíř 

Vystoupení na besedě seniorů 

Mobilní dopravní hřiště – Sokolovna 

Pevnost poznání – labyrint smysl 

ARPOK – Brenda ze Zambie – v MŠ¨ 

Život v pralese v MŠ 

Sluňákov - ,,S panem Kaprem pod vodu“ 

Cvičení se Zdravíkem v MŠ  - 2 x 

Vlastivědné muzeum OL - ,,Za kosákem Frantou“ 

Den země v Olomouci 

Rozloučení s předškoláky                       

 

 

V. Kroužky 

Základní škola 

Jógahrátky               

Školní parlament     

Cvičení z Mat.           

Cvičení z JČ            

Malá Hanačka                                      

Keramika I., II.                                             

Atletika                                                    

Kytara                             

Hra na klavír, trubku, flétnu     

Taneční kroužek                             

Přírodovědný kroužek                   

Klub zábavné logiky a deskových her 

Čtenářské dílny 
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Další podpora žákům: Individuální logopedická péče 

Reedukace 

Cvičení z ČJ 

Cvičení z M 

Cvičení z AJ 

Doučování na I.stupni  

 

Mateřská škola: 

Jóga 

Angličtina 

Keramika 

Logohrátky 

 

 

VI. Školní výlety: 

MŠ   Horka na Moravě 

1.-3.třída dětská olympiáda a spaní ve škole 

4.třída  pěší výšlap a spaní ve škole 

5.třída  cyklovýlet a spaní ve škole 

6.třída  rafty Postřelmov - Moravičany 

7.třída  rafty Postřelmov - Moravičany  

8.třída  Jedovnice 

9.třída  Baldovec na kole 
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VII. Projekty a projektové dny 

- Projekt - Kotlíkování – život v přírodě, příprava jídla, chytání ryb, rozdělávání ohně, střelba ze 

vzduchovky 

- Projekt - Vánoční dílny – výroba adventních věnců a vánočních dekorací, význam Vánoc 

- Projekt Velikonoční dílny – výroba velikonočních dekorací, význam velikonočních tradic 

- Projekt  Badatelský den – v rámci přírodopisu 7. a 8. třída 

- Projekt Den stromů – společné učení žáků 1.-3.tř. 

- Projekt  Virtuální prohlídka Sequoia parku V Kalifornii – zařazení do předmětů AJ, ČJ, Z, Př,M 

- Projekt Učíme se navzájem – propojení učiva 4. a 9.tř. téma Půdy 

- Projekt  Učíme se tak trochu jinak – týdenní učební plán žáků 4.třídy 

- Projekt E-book climate zones – žáci 5.třídy vyytvářeli e-knihu 

- Projekt Oběhová soustava – propojení předmětů v rámci 5.třídy 

- Projekt Setkání se spisovatelkou I.Březinovou – získané poznatky dále zpracovávali žáci 

formou plakátů 

- Projekt Dovolená snů – napříč předměty a třídami se žáci seznamovali s cestovatelsky 

atraktivními zeměmi 

- Projekt Jarní výšlapy – poznávání okolí Slatinic, plnění zadaných úkolů, zpracování informací, 

vlastní prezentace 

- Projekt mléko do škol a ovoce do škol – v rámci tohoto projektu děti v pravidelných 

čtrnáctidenních intervalech dostávali ovoce a mléčné výrobky ke svačině 

- Projekt Šachy do škol – v rámci tohoto projektu se u dětí hravou formou rozvíjí  nejen 

myšlení, ale i osobnost a sociální dovednosti 

- Projekt Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož 

cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 

zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní 

rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a 

menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého 

drobného elektrozařízení. 

- Projekt Závěrečné práce žáků 9.třídy – získávání praktických dovedností při zpracování 

tématu dle výběru, komunikace s vyučujícím, vlastní prezentace 

 

 

Recyklohraní  

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se 

zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Odevzdáno 

• 91 kg baterií 

• 97 kg elektrozařízení 

• 1 box tonerů 

 Získáno 850 bodů za plnění 2 úkolů s tematikou třídění a recyklace odpadů                
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VIII. Výsledky v soutěžích 

Olympiáda v českém jazyce 

1. Jakub Sitár 

2. Martin Vronka 

3. Julie Tomková 

 

Konverzace v anglickém jazyce    9.1.2019,   19 účastníků 

Kategorie 6. -7. tř. 

 1. místo      Martina Soldánová   15b 

 2. místo      Martin Zapletal    14b 

 3. místo     Adam Zourek, David Piňos  13b 

 

Kategorie 8.-9.tř. 

 1. místo      Martin Vronka, Ondřej Svozil 15b 

 2. místo      Vojtěch Bilík   14b 

 3. místo      Jakub Sitár    12b 

 

Matematická olympiáda - 1. kolo (domácí)  
 

• kategorie Z5 – 1 žák 

• kategorie Z7 – 1 žák 

• kategorie Z8 – 1 žák 
 
Matematická olympiáda - 2. kolo (okresní)  
 

• kategorie Z5 – 1 žák (16. - 17. místo z 38 soutěžících) 
 
 

 
Astronomická olympiáda – školní kola 
  

• kategorie GH (VI. + VII. třída) – 20 žáků (z toho 18 postoupilo do krajského kola) 

• kategorie EF (VIII. + IX. třída) – 22 žáků (z toho 5 postoupilo do krajského kola) 
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Astronomická olympiáda – krajská kola 
  

• kategorie GH (VI. + VII. třída) – 6 žáků (z toho 1 úspěšný řešitel – 8. místo z 60 soutěžících – 
pouze 13 úspěšných řešitelů celkem) 

• kategorie EF (VIII. + IX. třída) – 1 žák (18. místo z 31 soutěžících) 
 
 

   
Logická olympiáda – základní kolo 
 

• kategorie B (VI. – IX. třída) – 4 žáci 
 
 
 

Pythagoriáda – školní kola 
 

• 5. ročník – 14 žáků 

• 6. ročník – 16 žáků 

• 7. ročník – 15 žáků (z toho 1 úspěšný řešitel) 

• 8. ročník – 11 žáků 
 

 
Pythagoriáda – okresní kolo 
 

• 7. ročník – 1 žák (27. – 31. místo z 65 soutěžících) 
 
 
 
Matematický klokan  
 

• kategorie Cvrček (II. + III. třída) – 32 žáků 

• kategorie Klokánek (IV. + V. třída) – 28 žáků 

• kategorie Benjamín (VI. + VII. třída) – 27 žáků 

• kategorie Kadet (VIII. + IX. třída) – 25 žáků 

 

 
Přírodovědný klokan  

• kategorie Kadet (VIII. + IX. třída) – 25 žáků 

(poznámka – Matematický klokan i Přírodovědný klokan jsou nepostupové soutěže, jsou pouze 
školní kola) 
 
  

Fotografická soutěž regionu Haná „Náš region, náš domov“ 
 

• 4 soutěžící, z toho 1 žákyně obsadila 3. místo 
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IX. Školní žákovský parlament ZŠ Slatinice 
školní rok 2018 -2019 
 
 V letošním školním roce školní žákovský parlament pokračoval v práci. Do parlamentu byli zvoleni 
z  5. – 9. třídy vždy dva zástupci. Parlament se scházel 1 x za 14 dnů nebo dle potřeby. Řídil ho 
předseda parlamentu a koordinoval člen učitelského sboru (Marie Smičková).  Před vznikem 
žákovského parlamentu bylo nezbytné stanovit ve spolupráci se žáky a pedagogy cíle i pravidla 
činnosti tohoto parlamentu. 
Pravidla, která respektujeme v ŽP 

1. Vzájemně se respektujeme 
2. Pomáháme si a podporujeme se 
3. Slušně se chováme a vyjadřujeme 
4. Parlamenťák nesmí mít během školního roku uděleno výchovné opatření 
5. Neomluvená nepřítomnost na schůzích (3 x) znamená vyloučení ŽP 

Cíle, který se snažil ŽP dosáhnout 
1. Rozvíjet pozitivní klima ve škole i ve třídách 
2. Vytvářet kvalitní mezilidské vztahy a pečovat o ně 
3. Naučit se srozumitelně vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory 
4. Aktivně zapojit sebe i ostatní žáky do života školy 
5. Být prostředníkem mezi vedením školy a svojí třídou, předávat informace 

Nástěnka ŽP – umístění naproti schodům, vyvěšeny termíny setkání ŽP v uvedeném měsíci 
Úspěchy žáků 

• Jsem komunikativnější 

• Zjistil jsem, že mě baví organizovat věci 

• Lépe organizuji věci i svoji práci 

• Trochu jsem překonal stydlivost 

• Lépe jsem poznal spolužáky z jiných tříd 

• Nebojím se mluvit před třídou 

• Víc mluvím s učiteli 

• Mám nové zkušenosti a zážitky 
Akce pořádané ŽP 

• Filmová škola 

• Nebe – peklo 

• Den učitelů -přeměna 

• Pomoc MŠ – karneval, zahradní slavnost 

• Soutěž – o nejpěknější vánoční třídu 

• Měsíc bez mobilu 

Seznam členů školního žákovského parlamentu  

třída příjmení a jméno 

5. tř. Sigmundová Eliška 

 Venzhoferová Sofie 

6. tř. Svozil Miloslav 

 Benda Ondřej 

7. tř Zapletal Martin → vedoucí ŽP 

 Zourek Adam 

8. tř Sitár Jakub 

 Baďura David 

9. tř Jarošová Barbora 

 Portešová Aneta → zástupce vedoucího ŽP 
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I.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ 

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Kontrola ČŠI     

zaměřena na přírodovědné předměty    12.-14.12.2018 

 

Ostatní kontroly: 

Kontrola KHS       7.5. 2019 

Kontrola OSSZ       10.5.2019 

Veřejnosprávní kontrola     6.6.2019 
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J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
 

Přikládáme výsledky hospodaření za rok 2019 v samostatné příloze 
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K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 
 

Veřejně prospěšné práce – pracovní síla ve Školní jídelně 

Spoluúčast na projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, který 

je realizován Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a projektu Příroda Ostravské 

univerzity 

Projekt Trenažer 

Praxe studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouc 

Ovoce do škol, Mléko do škol 

Vzdělávejme se společně  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004436 

Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584 

Dostavba mateřské školy  projekt Obce Slatinice 

Odborná učebna přírodních věd pro ZŠ Slatinice  C.Z.06.4.59/0.0/0.0/16-075/0007806 
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L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 

M. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A 

DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Spolupráce s odborovou organizací ZŠ a MŠ Slatinice 

Spolupráce se Sdružením přátel školy 

Spolupráce s Obcí Slatinice 

Spolupráce s místními spolky 

Spolupráce s Lázněmi Slatinice 

Spolupráce s okolními školami 

Spolupráce s MAS Haná 


