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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: 585 944 597 

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. Nováková 

za zřizovatele:    pí. Braunerová,  p 

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

 

Celková kapacita:   základní škola … 300 žáků 

    mateřská škola ... 74 žáků 

    školní družina         80 žáků 

    školní jídelna           200 žáků 

Vyučovací jazyk:   český 

Počet učeben:   12 (z toho 1 odborná) 
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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 11,36 

Vychovatelé 3 2,10 

Správní zaměstnanci 3 2,50 

Asistent pedagoga ZŠ 1 0,29 

Celkem 19 16,25 

 

D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM 

PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

Termín:  20.1.2015 

Počet dětí:    26 

Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:  1 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:  26 

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

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání  0 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 1 

(dle §165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s §37, zákona č.561/2004 Sb.) 
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E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

STATISTIKA PROSPĚCHU ŠKOLY 

ročník 
počet 
žáků 

prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

počet žáků % počet žáků % počet žáků % 

1. 18 18 100 0 0 0 0 

2. 18 17 94 1 6 0 0 

3. 21 20 95 1 5 0 0 

4. 10 5 50 5 50 0 0 

5. 20 12 60 8 40 0 0 

6. 9 6 66 3 34 0 0 

7. 7 3 43 4 57 0 0 

8. 19 9 47 10 53 0 0 

9. 8 3 37 5 63 0 0 

 

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI (ROZMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ): 

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

5. 0     

7. 1     

8.      

9. 4 7 1 6 0 
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F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Zhodnocení účinnosti min. preventivního programu 

za rok 2015/2016 

 

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 

- z třídních kolektivů vzejde školní parlament, který se podílí na zlepšování klimatu celé školy, 

podílejí se na celém životě ve škole. Předávají přání, náměty a požadavky výchovnému 

poradci a řediteli školy.  Školní parlament se scházel 1x měsíčně a setkání se účastnili 

výchovný poradce, zástupce ředitele školy nebo také i ředitel školy. V příštím školním roce se 

pokusíme založení takový parlament, který bude plně nápomocen při realizaci celoškolských 

projektů a samostatně se bude podílet aspoň na jedné akci, kterou si žáci zvolí.  

- 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  

- pravidelné porady učitelského sboru – 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 jen dotazy k výchově dítěte 

- Semináře pro celou sborovnu -  ve školním roce 2015/2016 proběhnou celkem 3 školení celé 

sborovny včetně učitelek mateřské školy. Semináře vede Mgr. Jiří Halda a jsou zaměřeny, jak 

na osobnostní rozvoj pedagogického sboru, tak také i na připomenutí věkových zvláštností 

dětí a žáků, uvědomění si své role ve společnosti, rozvoj sebevědomí. V těchto seminářích 

pro celou sborovnu budeme pokračovat v novém školním roce a tyto semináře rozšíříme i 

směrem k rodičům jak v mateřské škole, tak také i v základní škole  

- Etická výchova – projekt v rámci etické výchovy, který byl zaměřen na práci se školním 

kolektivem, náplní a vedením třídnických hodin.  Semináře byly pro celou sborovnu základní 

školy a vedl je Mgr. Libor Kyncl. 

- Projekty etické výchovy - žebříček hodnot, komunikace, spolupráce – žáci se střídali na 

různých stanovištích, která pro ně připravili pedagogičtí pracovníci. Na závěr bylo provedeno 

hodnocení 

- Světová škola – naše škola obhajovala titul světová škola a jako hlavní téma si zvolila zdravou 

výživu, zpracování a šetření s potravinami, využití potravin a zamezení plýtvání potravin. Žáci 

toto téma zpracovávali v rámci projektu, sbírali potřebná data, vyhodnocovali a pak je 

prezentovali v rámci akademie. 

- Pokusné ověřování – Hodina TV navíc – v příštím školním roce v projektu škola bude 

pokračovat 

- Pokusné ověřování – Občanské vzdělávání na školách – zavedení fungujícího školního 

parlamentu, ověření funkce koordinátora pro občanské vzdělávání 
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- Akademie Kraje České republiky – žáci si po celý rok po třídách připravovali desetiminutové 

vystoupení na téma Kraje České republiky – rozvoj komunikace, sebevědomí, zbavení ostych, 

umět prezentovat své znalosti, vědomosti a dovednosti před ostatními spolužáky 

- Spolupráce mateřské školy a základní školy – žáci pro děti mateřské školy připravují různé 

soutěže a zajišťují akce, např. Maškariáda, Den pro maminky, Zahradní slavnosti, Den dětí 

- Adaptační programy 1. stupeň – školy v přírodě druhý týden v září 2015 – třídní učitele si 

nastartovali práci na celý školní rok, motivovali žáky, seznámili je s plánovanými akcemi, hry 

pro rozvoj a utužení kolektivu a pozitivních vazeb ve třídě 

- Adaptační program pro 2. stupeň   - v letošním roce druhý týden v září 2015 poznávání 

zájezd do Prahy – rozvoj komunikačních schopností žáků, orientace v neznámém prostředí 

- Spolupráce s obcí – výzdoba a pomoc při přípravě Masopustu 

- Spolupráce s ostatními složkami naší obce – Dětský den s myslivci 

- Spolupráce s policií a hasiči – preventivní besedy – krádeže, drogy – pan Vít Prázdný, Jiří 

Spurný 

- Spolupráce s kulturní komisí – pomoc při přípravě Čarodějnic – fyzikální pokusy – paní 

učitelka Kolašínová 

- Týdenní zájezd do Londýna pro žáky 2. stupeň – v rámci šablon žáci navštívili Londýn – 

komunikační rozvoj v cizím jazyce, pomoc spolužákovi, orientace v cizojazyčném prostředí, 

rozvoj samostatnost a řešení problémů 

- Čtenářské dílny – 1., 2. stupeň – můj literární hrdina, hodnoty a postoje 

- Preventivní programy – Zdravé zuby, projekty s Arpokem zaměřené na zdravý životní styl, 

výchovný koncert skupiny MARBO, návštěva divadelních představení 

- Oddělení sociální prevence Magistrátu města Olomouci – besedy OSPOD 

          6. třída – Kdo je to a co dělá kurátor pro mládež 

          7. třída – Pravicový extremismus 

          8. třída – Závislosti, právní vědomí 

          9. třída – Právní vědomí u dospívajících 

- Výukové programy – Hravá věda – žáci se zdokonalí ve znalostech přírodovědných 

předmětů, vyzkouší si různé pokusy, zvýší si sebevědomí, rozvoj komunikace a uvědomění si 

svých možností 

- Účast na různých soutěžích a soutěžních přehlídkách – největší úspěch dosáhli žáci 

v Robotice 1. Místo kolektivní části – prezentace, astronomické soutěži úspěch žáků 6 

ročníku, účast v různých matematických soutěžích – Klokan, Pythagoriáda, fyzikální 

olympiády, olympiáda dějepisná, anglického jazyka a českého jazyka, sportovních soutěžích 

McDonauld‘s Cup 

- Sportovní aktivity – škola realizuje orientační běh nejen pro žáky naší školy, ale také i pro 

žáky okolních škol – rozvoj spolupráce, odpovědnosti, počkat na slabšího, překonávání 

překážek.  Účast na orientačním závodě i v Lutíně a Těšeticích 

- Volnočasové a mimoškolní aktivity pro žáky učitelé realizují pro žáky různé 

kroužky jiné mimoškolní aktivity, např. dramatický, sportovní, keramický, Malá 

Hanačka, robotika, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, konverzace 

anglického jazyka, hry na kytaru, individuální logopedická péče, aerobic, výtvarný  

- Vánoční a Velikonoční dílny s tematickou výstavou – rozvoj vztahu k tradicím a 

k rukodělným pracím – výstava vlastních výrobků  

V letošním školním roce se nám dále podařilo uskutečnit pár drobných akcí vedoucích 

k rozvoji osobnosti, samostatnosti, komunikace, sebevědomí, k sebeúctě, překonávání 

různých překážek a řešení problémů, pomoc svému spolužákovi 
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 Ololoď – plavba po řece Moravě s komentovaným dějepisným výkladem 5. ročník 

 Česká balada – divadelní představení 

 Kouzelník Šeklin v rámci projektu 50/50 – šetření elektrickou energií 

 Ovoce do škol – beseda o zdravém životním stylu 

 Tonda Obal na cestách – beseda o recyklaci 

 Exkurze – sbírkové skleníky – Olomouc, ochrana přírody pro další generace 

 Exkurze cukrovar Vrbátky 

 Exkurze – mlýn Slatinice 

 Exkurze – VIDA Brno 

 Scholaris- prezentační výstava SŠ 

 Besedy OSPOD 

 Jarní výšlap – blízké okolí školy (1., 2. a 5 třída), Horka na Moravě (3. a 4. třída), Čechy pod 

Kosířem 6. – 9. třída 

 Dětský den – beseda s myslivci, plnění úkolů na stanovištích 

 Vánoční besídka – vánoční zvyky, divadelní představení 

 Vánoční Olomouc 

 Mikulášská nadílka – třídní projekty 

 Návštěva knihovny – Slatinice, rozvoj vztahu ke knize 

 Olomouc v kostce – prohlídka Horního náměstí s průvodcem 

 Lyžařský výcvikový kurz 

 Drogová kriminalita a my  - přednáška 

 ÚP-IPS Olomouc – volba povolání 

 Den Země a sportovní odpoledne v  MŠ Slatinice 

 Školní výlety 

 

 

 V rámci třídnických hodin: 

-  proběhly besedy se žáky na téma patologických jevů 

-  probíhaly komunitní kruhy v jednotlivých třídách 

 

 V rámci vyučovacích hodin (Přir., Ov, Rv, Vv, Ch, Př) 

-   jednotlivé bloky zaměřeny na patologické jevy 

        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: 27. června 2016 
Zpracoval: Marie Smičková – metodik prevence 
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Zhodnocení  práce výchovného poradenství 

k 27. červnu 2016 

a) Řešení výchovných a prospěchových problémů 

 Počet výchovných komisí ………………………………………….   ……………………..………. 0   

 Jednání s rodiči …………………………………………………………………….……………………  21 

Řešili se především tyto problémy 

- nepěkné chování žáků k sobě navzájem 

- neplnění školních povinností 

- drzé chování k vyučujícím 

- opuštění školní budovy o přestávkách 

- další přestupky proti řádu školy 

Při řešení výchovných problémů spolupracovala výchovná poradkyně, třídní učitel + vedení školy. 

Úzce jsme spolupracovali se speciálními pedagogy a  psychology z PPP Olomouc a Prostějov. Ve dvou 

třídách (6. + 7.) byla provedena vztahová diagnostika a následovala pak návazná opakovaná práce 

psychologa v 7. třídě.  

 

b) Žáci  se specifickými vzdělávacími potřebami 

K uvedenému datu je na ZŠ 

 Počet žáků integrovaných  ………………………………………………………………………………………....12 

 Počet žáků, kteří jsou v péči PPP nebo SPC (na ZŠ vyžadují individuální přístup) ……..… 23  

Žáky máme v evidenci: 

 PPP Olomouc 

 PPP Prostějov 

 SPC Mohelnice -  pro žáky s více vadami 

 SPC při PPP Olomouc – pro mentální postižení  
 

 
Pro žáky integrované byly na žádost rodičů vystaveny individuální vzdělávací plány, podle kterých byli 
tito žáci vzděláváni.  V  průběhu školního roku nemusely být plány nijak upravovány a během roku 
byla účinnost IVP písemně zhodnocena bez zásadních připomínek.  
 
Počet žáků, kteří navštěvovali reedukaci (žáci integrovaní) …………………………………..…………….12 
 
Žáci, kteří na konci školního roku neprospěli ………………………………………………………………………  0 
Počet žáků ,kteří byli slovně hodnoceni ………………………………………………………………………………. 1 

 
 
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami zvládli učivo jednotlivých ročníků a postupují s většími, 
někde menšími, úspěchy do dalšího ročníku.  
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c) Umístění žáků na SŠ 

V 9. třídě proběhla profesí orientace, kterou v naší škole zajišťovala psycholožka z PPP Olomouc.  

 9. třída 

SŠ ukončené maturitní zkouškou   67 % 

 Gymnázium (kód K) ………………………………… 4 

 Odborné střední školy (kód M) ……………….. 7  

 Učební obor s maturitou (kód L) ……………… 1 

SŠ ukončené výučním listem   33 % 

 Učební obor s výučním listem (kód H) ……… 6 

7. třída 

gymnázium šestileté …………………………………….. 1 

  

 

 

 

Vypracovala: Marie Smičková – výchovná poradkyně 
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G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

ve školním roce 2015/2016 

 

Macháčová  15.-30.11. Vzdělávací jazykový kurz , Brighton, Velká Británie – projekt výzva č. 56 

Kvalifikační studium NIDV Olomouc 

Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce – organizace školního kola a příprava na 

okresní kolo 

Slavíčková  Olympiáda v ČJ – organizace školního kola, příprava na okresní kolo 
Podpora čtenářské gramotnosti – spolupráce s nakladatelstvím Albatros 
Školení – Výchovný styl v práci učitele 

                  Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost 
  Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele 

                  Základy efektivní komunikace 

                  Práce s diferencovanou třídou v Čj 

 

Svobodová 7. 12. 2015 Výchovný styl v práci učitele 

21. 4. Didaktické hry v matematice 

24. 4. 2016 Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele 

 

Laníková 20. 10. 2015    Seminář – Teaching English: Upper Primary - V. 

8. 10. a 13. 10. 2015   Kurz – Výchovný styl v práci učitele 

25. 11. 2015                 Christmas seminar 

Základy efektivní komunikace 

              Procesy učení a zrání žáka, výuka a kompetence učitele  

 

prosinec 2015              Dějepisná olympiáda – školního kola se zúčastnilo 12 žáků 

osmé a deváté třídy, zvítězil Jan Ryšavý, který postoupil do okresního kola 
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H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

I. Ve školním roce 2015/2016 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). 

II. Jednorázové akce organizované naší školou 

typ akce       měsíc      účast 

Plavba po řece Moravě Ololoď    9/2015     5.tř. 

Škola v přírodě      9/2015     2-5.tř. 

Česká balada - divadlo     9/2015     5.tř. 

Přírodovědná vycházka Malý Kosíř   9/2015     8-9.tř. 

Čtenářské dílny      9-12/2015    1-9 

Zájezd do Prahy      9/2015     6-9 

S dráčkem na Velký Kosíř     9/2015     1-5 
Science centrum VIDA – Brno    9/2015     8 

Noc vědců Olomouc     9/2015     8 

Pozorování měsíce Slatinky    9/2015     8 

Zájezd do Londýna     10/2015     6-9 

Hravá věda      10/2015     1-9 

Etická výchova      10/2015     5.tř. 

Beseda s policistou     10/2015     1-5 

Olomouc v kostce     10/2015     7 

Knihovnická lekce     10/2015     7 

Exkurze na překladiště odpadů a dotřiďovací linku v Olomouci 10/2015     8 

Exkurze k volbě povolání – Kovovýroba Valenta, Slatinice 10/2015     8-9 

Maškariáda      10/2015     1-9 

First Lego League Olomouc    11/2015     8 

Zubní hygiena      11/2015     1-9 

Scholaris – návštěva prezentační výstavy středních škol (volba povolání)11/2015    9.tř. 

Mikuláš       12/2015     1-9 

Vystoupení kouzelníka     12/2015     1-9 
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Koncert skupiny MARBO     12/2015     1-9 

Rasismus – beseda OSPOD    12/2015     7 

Exkurze k volbě povolání – prohlídka cukrovaru Vrbátky 12/2015     8-9.tř. 

premiéra filmu Star Wars: Síla se probouzí – Olomouc 12/2015     8 

Vystoupení žáků Mikuláš, Rozsvěcení vánočního stromu 12/2015     1-4 

Zpívání u vánočního stromu    12/2015     1-4,8 

Vánoční Olomouc     12/2015     8 

Rozvoj technických dovedností – výroba rámečku  12/2015     7-8 

Lyžařský výcvikový kurz     1/2016     7-9 

IPS – ÚP Olomouc – informace k volbě povolání  1/2016     9 

Exkurze k volbě povolání – mlýn Slatinice   1/2016     8-9 

Recyklohraní – výroba funkčního homopolárního motorku 1/2016     8 

Vlastivědné muzeum – Zlatý Amos    1-2016     8 

Beseda OSPOD Závislost a právní vědomí   2/2016     6-9 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání – udržitelnost  

projektu – SOU Lutín     2/2016     8 

Tonda obal       2/2016     1-9 

Školní ples – výzdoba     2/2016     1-9

    

Velikonoční dílny     3/2016     1-9 

Velikonoční pokusy     3/2016     1-9 

Beseda ovoce do škol     3/2016     3 

Den Země - plýtvání potravinami   4/2016     3-9 

Mc Donald´s Cup     4/2016     1-5 

Akademie - Kraje České republiky   6/2016     1-9 

Dětský den s myslivci     6/2016    1- 

        

Přednáška Mjr. JUDr. J. Badiny – vedoucího protidrogového oddělení na       Krajském ředitelství 

policie hl. města Prahy „Drogová kriminalita a my v roce 2016“ 3/2016    9 

Orientační závod – orientace v terénu, práce s mapou 5/2016     4-9 

Jarní výšlap do Čech pod Kosířem   5/2016     6-9 

Jarní výšlap Sluňákov     5/2016     3,4, 
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Přednáška studentky Masarykovy univerzity Brno „Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého“ 6-9 

Slavnostní rozloučení se žáky IX. třídy na OÚ Slatinice 6/2016     9 

Pálení čarodějnic    

Pálení čarodějnic Slatinice – fyzikální show   4/2016     8 

 

Jarní besídka pro MŠ (hry a soutěže)   5/2016     8 

 

Sportovní odpoledne pro MŠ    5/2016     8 

 

Dětský den – Závod v orientačním běhu – Drahanovice 6/2016     6,8 

Závod v orientačním běhu Lutín    5/2016     5,7 

 

Pohádkový les Slatinky     6/2016     8 

 

Veletrh vědy a výzkumu UP v Olomouci   6/2016     8 

 

Šachový turnaj ZŠ a MŠ Slatinice    6/2016     1-9 

Beseda exotické ptactvo     6/16     6,7 

Klima třídy  PPP Prostějov    celý rok     7 

Vystoupení dramatického kroužku    6/16     1-9 

 

      

Školní výlety: 

hrad Šternberk a ZOO Kopeček  6/2016     1,2 

Dinopark Vyškov – výlet   6/2016     3,4 

Zlín      6/2016     5 

Brno – VIDA centrum    6/2016     6 

Zlín      6/2016     7 

Baldovec     6/2016     8 

Pobyt na horské chatě Orientka ve Staré vsi u Rýmařova  6/2016   9 
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Výsledky v soutěžích: 

 
First Lego League 

1.místo  nejlepší týmová práce, 5.místo celkově 

 

Školní kolo 

Astronomické olympiády 2015/16 

Kategorie EF – VIII. + IX. třída   

1. místo:   Josef Macháč, VIII.tř. – 35 bodů 

2. místo:   Matěj Mačák, IX.tř. – 25 bodů 

3. místo:   Tomáš Pauzr, IX.tř. – 22 bodů 

 

Školní kolo 

Astronomické olympiády 2015/2016 

Kategorie GH – VI. + VII. třída   

1. místo:  Martin Vronka, VI.tř. – 19 bodů 

2. - 3. místo:  Kateřina Kaplanová, VI.tř. – 16 bodů 

2. - 3. místo:   Romana Piňosová, VII.tř. – 16 bodů 

 

Školní kolo 

Matematický klokan 

kategorie CVRČEK – II. + III. třída 

1. místo:    Matyáš Palla, II. tř. – 49 bodů 

2. místo:    Alžběta Dvořáková, III. tř. – 47 bodů 

3. místo:    Kryštof Bureš, II. tř. – 43 bodů 

 

   kategorie KLOKÁNEK – IV. + V. třída 
 

1. místo:  Jiří Jalůvka, IV. tř. – 95 bodů 
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2. místo:   Jakub Sitár – 82 bodů 

3. - 4. místo:    Elena Kurfürstová, IV. tř. – 72 bodů 

3. - 4. místo:    Adam Zourek, IV. tř. – 72 bodů 

 

 

 

 

 

kategorie BENJAMÍN – VI. + VII. třída 

1. místo: Dominik Blaga, VII. tř. – 58 bodů 

2. místo: David Kurfürst, VII. tř. – 51 bodů 

3. místo: Aneta Portešová, VI. tř. – 43 bodů 

 

kategorie KADET – VIII. + IX. třída 

1. místo: Josef Macháč, VIII. tř. – 66 bodů 

2. místo: Jan Ryšavý, IX. tř. – 63 bodů 

3. místo: Klára Vyhlídalová, IX. tř. – 52 bodů 

 

 

Okresní kola olympiád: 

Dějepis – Jan Ryšavý 

ČJ – Klára Vyhlídalová – úspěšná řešitelka 10.místo 

AJ – Josef Macháč – úspěšný účastník 15.místo 

Matematika – Jiří Hanzal, Barbora Šnoblová, Hana Gwozdziewiczová 
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I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

 

Česká školní inspekce     18. -20.11.2014  

Veřejnosprávní kontrola   11.12.2014 

Veřejnosprávní kontrola   18.8.2015 

Česká školní inspekce  9.-10.5.2016 

Kontrola mzdy   6/2016 

Kontrola  Martina ?  6/2016 
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J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
 

Přikládáme výsledky hospodaření za rok 2014 v samostatné příloze 
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K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 
 

V 12/14 škola ukončila projekt CZ1.07/1.1.26/02.0059 -  Pokusy ve výuce přírodovědných předmětů , 

z globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II – CZ.1.07/1.1.26, oblast 

podpory 1.1.-Zvyšování kvality ve vzdělávání v celkové výši 2 250 694,19 Kč. Pomůcky z tohoto 

projektu nadále aktivně používá. 

Pomocná pracovní síla – dvě pracovnice na výpomoc do školní jídelny a MŠ 

Veřejně prospěšné práce – pracovní síla v mateřské škole 

Digitálně a interaktivně – ukončeno v červenci 2015 

Projekt Trenažer nadále probíhá 

Projekt Světová škola – škola získala titul Světová škola, 2015/2016 proběhne obhajoba 

Game4business – Minipodniky – podílení se na vytvoření metodiky finanční gramotnosti 

Projekt Evropa hrou – formou školní akademie žáci prezentovali evropské státy 

Cizí jazyky pro život – studijní program DynEd, rodilý mluvčí ve škole 
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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 
 


