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1. Základní údaje o škole 

 
1.1 Škola 

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

Sídlo: Školní 187, 789 73  Úsov 

Telefon: 583 435 108 

E-mail: zsusov@email.cz 

www: www.zsusov.webnode.cz  

Právní forma: právní subjekt – příspěvková organizace (od 1. 1. 2002) 

IČO: 70944164 

Ředitel školy Ing. David Kalousek 

Identifikace zařízení: 600148475 

 
 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele: Město Úsov 

Adresa zřizovatele: nám. Míru 86 

789 73 Úsov 

Kontakt: tel.: 583 435 054  

fax: 583 435 054  

www: http://www.usov.cz   

e-mail: mesto@usov.cz  

 

 

1.3 Součásti školy 

Název IZO Kapacita 

Základní škola 102680663 300 

Mateřská škola 107633141 60 

Školní družina 120300591 40 

Školní jídelna 102992151 420 

 

 

1.4 Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)  

 

     Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy k němu a 

vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

 

 

1.5 Školská rada  

 

 zřízena ke dni 30. 11. 2005 

 členové: 

 za rodiče: p. Marek Lörinc, p. Lenka Dopitová 

 za zřizovatele: p. Jiří Holouš, p. Ivo Polončík 

 za pracovníky školy: p. Mgr. Iveta Václavíková, p. Mgr. Jiřina Holoušová          

 

mailto:zsusov@email.cz
http://www.zsusov.webnode.cz/
http://www.usov.cz/
mailto:mesto@usov.cz
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1.6 Charakteristika školy  

 

 Předškolní vzdělávání probíhá ve dvou třídách dle ŠVP pro předškolní vzdělávání 

s názvem „Rozvíjej se poupátko“ zpracovaného dle rámcového vzdělávacího programu 

pro MŠ. 

 Základní vzdělávání je poskytováno dětem od 6 let z Úsova, Police, Bezděkova, Klopiny, 

Janoslavic, Veleboře, Lipinky a Stavenice. Škola je zaměřena na přírodovědné a technické 

činnosti, estetické a sportovní činnosti, což se projevuje v nabídce volitelných předmětů a 

zájmových kroužků, které škola každoročně zřizuje ve spolupráci s DDM „Magnet“ 

Mohelnice. Škola klade důraz na proces adaptace žáků přicházejících do 1. ročníku. 

Základem je úzká spolupráce základní a mateřské školy. Hledáme cestu, jak velmi 

rozdílné dispozice jednotlivých žáků úspěšně rozvíjet, uvědomujeme si, že dětský věk 

žádá všestranný a vyvážený rozvoj dítěte. Cílem našeho Školního vzdělávacího programu 

pro ZV s názvem „Škola pro život“ je všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.  

 

Ročník Počet žáků 

k 1. 9. 2015 

Třídní učitel 

1. 16 Mgr. Ivana Nesvadbová  

2. 21 Mgr. Jiřina Holoušová 

3. 17 Mgr. Zuzana Tefferová 

4. 14 Mgr. Michaela Králová 

5. 12 Mgr. Lenka Králová 

6. 14 Mgr. Jindra Pochožajová  

7. 12 Dr. Ing. Františka Nováková 

8. 18 Mgr. Iveta Václavíková 

9. 18 Mgr. Tomáš Foltas 

celkem: 142  

 

 Stravování dětí probíhá ve školní jídelně s kapacitou 420 jídel pro děti předškolního a 

školního věku. Stravování dětí v MŠ se skládá z dopolední, odpolední svačinky a oběda. 

Školní jídelna připravovala také jídla pro MŠ Klopina a MŠ Třeština, ale také pro cizí 

strávníky.  

 Školní jídelna měla přihlášených 398 strávníků, z toho 131 dětí ze základní školy, 40 dětí 

z MŠ, 27 zaměstnanců školních a předškolních zařízení a průměrně 153 cizích strávníků. 

 

 

1.7 Materiálně – technické podmínky vzdělávání 

 

 

     K vybavenosti školy patří tělocvična se sociálním zařízením, školní dílna, 3 kabinety 

pro 1. – 5. třídu, odborné kabinety matematiky, fyziky a informatiky, chemie, přírodopisu, 

zeměpisu, výtvarné výchovy, tělesné výchovy, dále sklad učebnic a školních potřeb i učitelská 

knihovna. Pro výuku škola využívá vedle klasických tříd také specializované odborné učebny 

pro cizí jazyky a hudební výchovu vybavenou interaktivní tabulí, dále pro výuku přírodopisu, 

fyziky a chemie a 2 počítačové učebny s internetem (27 počítačů s možností připojení 

k internetu), cvičnou kuchyňku pro žáky, keramickou dílnu a školní knihovnu a studovnu.  

     Žáci využívají ve všech třídách ergonomický školní nábytek (výškově stavitelné lavice a 

židle). Vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, hudebními nástroji, 

sportovním nářadím je dostatečné. V pěti učebnách jsou instalovány  dataprojektory, z toho 
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4 mají i interaktivní tabuli. Přehled nejdůležitějších oprav a nákupů v členění podle 

jednotlivých součástí školy uvádí následující tabulky: 

 

Součást školy Pořízení Částka (Kč) 

 

Základní škola 

 Nástěnná mapa Afrika 1 388,- 

CD přehrávač 1 706,- 

Ruční šlehač 950,- 

Magnetické obrázky 1 845,- 

Mega prostorová tělesa 1 170,- 

Lego kreativní box 799,- 

Interaktivní snímač 1 935,- 

Držák nástavbový 1 210,- 

Blesk k fotoaparátu 2 250,- 

Průmyslový vysavač do školních dílen 2 215,- 

Karty - mláďata 1 720,- 

Perkusní nástroje 1 137,- 

Tavná pistol 998,- 

Vazač peach star 907,- 

Vyšívání – učební pomůcka 699,- 

Magnetická tabule – počítání ovoce 759,- 

Magnetická tabule – třídění barev 759,- 

Dipo – sčítání a odčítání do 100 1 260,- 

Dipo – sčítání a odčítání do 1000 1 260,- 

Hravá čeština – pracovní listy 990,- 

Regály do archivu 3 020,- 

Univerzální dílenská skříň do školních dílen 8 713,- 

Skříňka na nářadí 3 537,- 

Pracovní stůl do dílny 13 820,- 

Souprava pro pokusy 3 803,- 

Projektor VIVITEK 36 740,- 

Sušák výkresů 4 104,- 

Mobilní tabule 3 932,- 

Notebook 16 990,- 

PC Premio basic 12 490,- 

Psací stůl 7 000,- 

Tiskárna 3 678,- 

Poznej Česko na koberci 6 500,- 

 

Mateřská škola 

 Benžížalice set 3 712,- 

Magnetická sada - zdvořilost 718,- 

Tiskárna 2 999,- 

Lehátko s matrací 25x 44 000,- 

Kreativní hry 7 ks 4 965,- 

Přístřešek na pískoviště 56 991,- 
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Školní družina 

 Stěna věšáková jednostranná 6 043,- 

Big shot starter kit 3 140,- 

Mobilní telefon 1 099,- 

Stavební cihly junior 2x 1 836,- 

Domácí mazlíčci 572,- 

Počítací figurky 608,- 

 

Školní jídelna 

 Odšťavňovač Zelmer 1 647,- 

Lednice 205 l 7 370,- 

Sítě do oken 4x 2 484,- 

Kniha „Receptury ze soutěží“ 1 355,- 

Tiskárna 2 223,- 

Ruční šlehač 903,- 

 

Součást školy Opravy Částka (Kč) 

 

Základní škola 

 Dlažba pod přírodní učebnu 12 445,- 

Výměna lina – podesta u knihovny a opravy lina 13 124,- 

Výměna baterií, zaslepení rozvodů vody v učebně 

fyziky, opravy rozvodů vody v učebně a u 

tělocvičny, montáž radiátorů 

51 348,- 

Montáž zásuvkových rozvodů v dílnách 8 868,- 

Oprava kopírky 35 830,- 

Seřízení a montáž nových samozavíračů na dveře 16 000,- 

 

Mateřská škola 

 Oprava laveček 6 904,- 

Oprava houpačky 1 800,- 

Nákup dlažby k opravě chodníku 5 445,- 

Výměna koberců 20 695,- 

Oprava ohřívače vody a zapojení 18 493,- 

 

Školní jídelna 

 Oprava myčky 5 512,- 

Oprava děličky těsta 1 537,- 

Oprava sprchy u myčky 3 655,- 

Oprava sporáku 1 731,- 

Oprava ventilů 1 943,- 

Cirkulace vody 15 876,- 

Oprava vah 2 317,- 

Oprava konvektomatu 4 610,- 

Opravy - elektroinstalace 3 700,- 
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2. Přehled učebních plánů 2015/2016 

 
Název vzdělávacího programu Ročník ZŠ 

Škola pro život (vlastní ŠVP) 1., 2., 3., 4., 5. + 6., 7., 8., 9. p. r. 

  

Přehled volitelných předmětů:  

Informatika 6. třída 

  

 

 

3. Přehled pracovníků školy 
 

Zaměstnanci školy Počet Pracovní úvazek 

Pedagogičtí pracovníci – učitelé 15 14,55 

Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé ŠD 2 1,22 

Pedagogičtí pracovníci – asistent pedagoga                                     1 1,43 

Správní zaměstnanci – ekonomka školy 1 0,8 SR + 0,2 HČ 

                                     domovníci, uklízečky 2 3,0 

                                     kuchařky, ved. ŠJ 5 3,75 SR + 1,75 HČ 

Celkem zaměstnanců 26 24,75 + 1,95 HČ 

 

 

Pedagogičtí pracovníci Funkce Vzdělání Vyuč. předměty 

 Vedení školy   

Ing. David Kalousek  ŘŠ VŠ 2. st. Př, Pč, Vkz 

Mgr. Jiřina Holoušová  vedoucí učitelka 

1. stupně 

VŠ 1. st. – Tv, Čj, M, Prv 

Mgr. Iveta Václavíková  vedoucí učitelka 

2. stupně 

VŠ 2. st. – Čj, Z, Vv, Pč 

 Učitelé 1. stupně 

ZŠ 

  

Mgr. Lenka Králová Uč. VŠ Čj, Př, M, Vl, Vv, Pč, Tv 

Mgr. Zuzana Tefferová  Uč. VŠ Čj, M, Aj, Hv 

Mgr. Ivana Nesvadbová  Uč. VŠ Čj, M, Aj, Prv, Pč, Vv 

Mgr. Jana Koštovalová  Uč. VŠ M, Vv 

Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Čj, Aj 

Mgr. Alena Hlochová Uč. VŠ Př, Prv, Vl 

Mgr. Jindra Pochožajová Uč. VŠ M, Inf 

 Učitelé 2. stupně 

ZŠ 

  

Mgr. Jindra Pochožajová Uč. VŠ M, CH, Inf, Pč 

Mgr. Tomáš Foltas  Uč. VŠ M, F, Tv, Inf 

Dr. Ing. Františka 

Nováková  

Uč. VŠ Čj, Tv, D, Fy, Vv, Vkz 

Mgr. Alena Hlochová Uč. VŠ Rj, Ov, Př, Pč,  D 

Mgr. Lenka Králová Uč. VŠ Hv 

Mgr. Jana Koštovalová Uč. VŠ Aj, Vv 

Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Ov 
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 Uč. MŠ, vych., 

asist. 

  

Iveta Honigová  Vych. ŠD, 

asistentka ped. 

SŠ   

Mgr. Michaela Petruš vychovatelka ŠD VŠ  

Jarmila Motlíčková  Uč. MŠ SŠ  

Monika Moťková  Uč. MŠ SŠ  

Adéla Klinková Uč. MŠ SŠ  

Ivona Svobodová  Asistentka ped. SŠ  

Lucie Vítková  Asistentka 

ped.,vych. ŠD 

SŠ  

 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

   Všichni učitelé jsou kvalifikováni.   
 

 

Správní zaměstnanci  Funkce 

Ludmila Tylšarová ekonomka školy 

Jan Honig domovník ZŠ 

Alena Březinová domovnice MŠ 

Božena Horníčková uklízečka 

Pavlína Roháčová vedoucí ŠJ 

Anna Rozehnalová vedoucí kuchařka 

Miroslava Rečková kuchařka 

Olga Pišosová kuchařka 

Jana Šotolová pomocná kuchařka 
 

 

 

4. Mateřská škola 

 

 
 

4.1 Charakteristika mateřské školy 

 

   Mateřská škola má 2 oddělení, ve školním roce 2015/2016 s celkovým počtem zapsaných 

dětí 39. I. oddělení navštěvovalo 14 dětí 3-4 letých s průměrnou denní docházkou 9 dětí. 

II. oddělení navštěvovalo 25 dětí 5-7 letých (4 děti s odkladem školní docházky) s průměrnou 

denní docházkou 18 dětí. Počet dojíždějících dětí 7. 

 

 

4.2 Výchovná a vzdělávací činnost 

 

   Výchovně-vzdělávací činnost se řídila Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání. Úkoly tohoto programu jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu 

„Rozvíjej se poupátko“. Výchovně-vzdělávací práce byla doplněna 3 projekty „Den s 

knihou“, „Já jsem muzikant“ a „Jaký máme dnes den“. 
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4.3 Přijímání dětí 

 

   Většina dětí nastoupila do zařízení k 1. 9. 2015. Protože byla volná místa, bylo vyhověno i 

žádostem rodičů o umístění jejich dítěte i během školního roku.  

 

 

 

4.4 Nadstandardní aktivity 

 

 „Táto, mámo pojďme sázet“ 

 vítání občánků (3x) 

 divadelní představení (10x) 

 prodej pracovních sešitů pro rodiče, prodejní výstava knížek pro děti 

 podzimní dýňování (spolupráce s rodiči) 

 podzimní drakiáda 

 Mikulášská nadílka (spolupráce se ZŠ) 

 vánoční besídky pro rodiče s posezením 

 vánoční zpívání koled na schodech ZŠ 

 10 lekcí kurzu plavání na bazéně v Mohelnici 

 návštěva 1. třídy ZŠ 

 „Sněhulákový den“ 

 vydání školního časopisu „Mateřinka“ (3x) 

 návštěva knihovny (3x) 

 dětský maškarní karneval 

 vystoupení dětí s programem k MDŽ 

 návštěva solné jeskyně v Zábřeze 

 pěvecká soutěž „O úsovského slavíčka“ 

 kreslení do časopisu „Pastelka“ 

 kreslení do soutěže „Marťánci“ 

 velikonoční koledování s dárečky 

 dostaveníčko ježibabek a ježidědků v MŠ 

 fotografování tříd (celoročně) 

 návštěva zahradnictví 

 výtvarná soutěž „O úsovskou sovičku“ 

 májové besídky pro rodiče s dárky pro maminku 

 vystoupení s programem pro babičky, důchodkyně 

 školní výlet do ZOO Olomouc 

 zhotovení tabla dětí 

 závody na tříkolkách, koloběžkách a kolech 

 turistická vycházka na Holubici 

 letní sportovní olympiáda (spolupráce s MŠ Klopina) 

 kreslení křídami na chodník 

 hra „Na stopovanou“ s hledáním pokladu 

 návštěva dopravního hřiště v Mohelnici 

 návštěva zámku v Úsově 

 rozloučení s předškoláky s programem (BAVI Litovel) 

 maškarní karneval „Z pohádky do pohádky“ 
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4.5 Zájmové kroužky 

 

 výuka anglického jazyka (1x týdně, 9 dětí) 

 sportovní kroužek (1x týdně, celá třída) 

 „Přípravka“ na školu (1x týdně, 13 dětí) 

 

 

 

4.6 Spolupracující organizace 

 

 Charita Zábřeh – sběr PET uzávěrů (celoročně) 

 Rada rodičů při MŠ 

 PPP Mohelnice 

 SPC Mohelnice 

 MŠ Klopina 

 

 

 

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

Termín: 4. 2. 2016 

Počet dětí: 22 

Počet žádostí o odklad: 4 

Rozhodnutí ředitele školy: 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:  18 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 4 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

  
6.1  Statistika prospěchu školy – 1. pololetí školního roku 2015/16 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 16 16 100 0 0 0 0 

2. 20 18 90 2 10 0 0 

3. 17 13 76 4 24 0 0 

4. 14 9 64 5 36 0 0 

5. 12 7 58 5 42 0 0 

1. st. 79 63 80 16 20 0 0 

6. 14 6 43 8 57 0 0 

7. 12 0 0 12 100 0 0 

8. 18 4 22 14 78 0 0 

9. 18 6 33 12 67 0 0 

2. st. 62 16 26 46 74 0 0 

Celkem 141 79 56 62 44 0 0 

6.2 Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech v 1. pol. školního roku 

2015/2016 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,49 1,37 - 1,41 1,16 1,59 1,66 

2.st. 2,82 2,78 1,70 2,41 - 1,99 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

1.st. 1,07 1,04 1,07 1,06 - - - 

2.st. 1,21 1,56 1,03 1,35 2,57 2,09 2,18 
Předmět Z Ov Vkz Inf - - - 

1.st. - - - 1,00 - - - 

2.st. 2,30 1,79 1,64 1,30 - - - 

Průměrný prospěch ZŠ 

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,22 1,94 1,54 

 

6.3 Statistika chování a absence – 1. pol. školního roku 2015/16 
 

Roč. Počet 

žáků 

           Výchovná opatření   Pochvaly                             Absence 

NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. PTU PŘŠ Omluv. Poč.hod./ž. Neoml. P.h./ž. 

  1. 16 - - - - - 6 - 235 14,69    - - 

  2. 20 1 - - - - 3 - 577 28,85    -  - 

  3. 17 4 - - - - - - 582 34,24    - - 

  4. 14 1 - - - - - - 167 11,93    - - 

  5. 12 1 - - - - - - 297 24,75    - - 

1.st. 79 7 - - - - 9 - 1858 23,52    - - 

             

  6. 14 2 - - 1 - 6 - 355 25,36    - - 

  7. 12 2 - 1 - - - - 304 25,33    - - 

  8. 18 - - 2 - - - - 856 47,56    - - 

  9. 18 3 1 - - - - - 750 41,67    - - 
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2.st. 62 7 1 3 1 - 6 - 2265 36,53    - - 

             

ZŠ 141 14 1 3 1 - 15 - 4123 29,24    - - 

 
Vysvětlivky: 

NTU napomenutí třídního učitele 

DTU důtka třídního učitele 

DŘŠ důtka ředitele školy 

2. st. snížená známka z chování 

3. st. snížená známka z chování 

PTU pochvala třídního učitele 

PŘŠ pochvala ředitele školy 

 

     Výsledky celkového hodnocení žáků za první pololetí jsou velmi dobré. Více jak polovina 

žáků školy, přesněji 79, prospělo s vyznamenáním, což činí 56 %. Zbývajících 62 žáků 

prospělo (44 %).  

     Absence žáků byla 4 123 hodin, což činí průměr 29,24. 

 

6.4  Statistika prospěchu školy – 2. pololetí školního roku 2015/16 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 16 15 94 1 6 0 0 

2. 19 17 90 2 10 0 0 

3. 17 13 77 4 23 0 0 

4. 14 9 64 5 36 0 0 

5. 12 6 50 6 50 0 0 

1. st. 78 60 77 18 23 0 0 

6. 14 5 36 9 64 0 0 

7. 12 2 17 10 83 0 0 

8. 19 4 21 15 79 0 0 

9. 19 6 32 13 68 0 0 

2. st. 64 17 27 47 73 0 0 

Celkem 142 77 54 65 46 0 0 

  

6.5  Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech v 2. pol. školního roku 

2015/2016 

 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,67 1,71 - 1,54 1,09 1,50 1,70 

2.st. 2,65 2,72 2,01 2,43 - 2,30 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

1.st. 1,12 1,07 1,06 1,05 - - - 

2.st. 1,20 1,61 1,04 1,26 2,52 2,19 2,16 
Předmět Z Ov Vkz Inf - - - 

1.st. - - - 1,00 - - - 

2.st. 2,46 1,70 2,01 1,07 - - - 

Průměrný prospěch ZŠ 

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,27 1,96 1,57 
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6.6  Statistika chování a absence – 2. pol. školního roku 2015/16 
 

Roč. Počet 

žáků 

           Výchovná opatření   Pochvaly                             Absence 

NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. PTU PŘŠ Omluv. Poč.hod./ž. Neoml. P.h./ž. 

  1. 16 1 1 - - - 4 - 301 18,81    - - 

  2. 19 1 1 - - - 4 - 543 28,58    -  - 

  3. 17 1 - - - - 5 - 1102 64,82    - - 

  4. 14 - 1 - - - 10 - 354 25,29    - - 

  5. 12 1 - 1 - - 5 - 232 19,33    - - 

1.st. 78 4 3 1 - - 28 - 2532 32,46    - - 

             

  6. 14 2 - 2 - - 5 - 561 40,07    - - 

  7. 12 2 - 1 - - 5 - 272 22,67    - - 

  8. 19 2 - 1 - - 4 - 1072 56,42    - - 

  9. 19 3 1 - - - 8 - 1507 79,32    - - 

2.st. 64 9 1 4 - - 22 - 3412 53,31    - - 

             

ZŠ 142 13 4 5 - - 50 - 5944 41,86    - - 

 
Vysvětlivky: 

NTU napomenutí třídního učitele 

DTU důtka třídního učitele 

DŘŠ důtka ředitele školy 

2. st. snížená známka z chování 

3. st. snížená známka z chování 

PTU pochvala třídního učitele 

PŘŠ pochvala ředitele školy 

 

 

     Výsledky celkového hodnocení žáků za druhé pololetí byly téměř identické jako v prvním 

pololetí. Ve srovnání se školním rokem 2014/2015 zůstal počet vyznamenaných téměř shodný 

a průměrný prospěch za školu ze zlepšil z 1,68 na 1,57.     

    Co se týče chování, tak toto lze hodnotit jako dobré a oproti školnímu roku 2014/2015 klesl  

počet kázeňských opatření. Naproti tomu ovšem klesl i počet pochval. Porovnání uvádí 

následující tabulka: 

 

 Výchovná opatření Pochvaly 

NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. PTU PŘŠ 

2. pol. školního 

roku 2014/2015 

18 5 3 0 1 62 3 

2. pol. školního 

roku 2015/2016 

13 4 5 0 0 50 0 

 

 

     Přetrvávajícím problémem je u některých žáků nedostatečná příprava na vyučování, 

zapomínání úkolů či pomůcek na vyučování.   

     Většina žáků školy je hodnocena klasifikačními stupni. 

     Absence žáků se oproti 1. pololetí zvýšila na 5 944 hodin, což činí průměr 41,86 nicméně 

oproti 2. pololetí školnímu roku 2014/2015 došlo k poklesu absence o 1076 hodin. 
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6.7  Žáci zdravotně postižení (integrovaní žáci) 

 

     Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení byla věnována po celý školní rok 

individuální péče, vyučující s nimi prováděli reedukaci. Asistence pedagoga probíhala se 

dvěma žáky v 8. třídě a jedním žákem v 1. třídě. 

 

Počty integrovaných žáků 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

Počet žáků 1 3 1 2 2 1 1 5 6 22 

 

     V průběhu školního roku se uskutečnily 2 schůzky s pracovnicí SPC pro sluchově 

postižené v Olomouci a 2 schůzky s pracovnicemi PPP Mohelnice (potvrzení IVP, hodnocení 

efektivity IVP), 2 schůzky s pracovníky SPC při Základní škole pro zrakově postižené žáky 

v Litovli. Všem integrovaným žákům byly zakoupeny pomůcky do výuky v hodnotě 100 Kč 

na žáka. Ve spolupráci s rodiči byly sepsány 4 individuální výchovné plány, kde byla 

nastavena jasná pravidla chování i sankce za jejich porušení. Zde byly také stanoveny termíny 

pravidelných schůzek za účasti rodičů, třídního učitele i samotného žáka. Případné problémy 

řešila výchovná poradkyně s poradenskými středisky. 

 

Vycházející žáci (rozmístnění žáků) 

 

Ročník Počet H/D Konzervatoř Gymnázium SŠ SOU OU Jiné školy 

9.  9/9 0/0 0/2 2/4 7/3 0/0 0/0 

8.        1/0 - - -  1/0 - - 

5.        0/1 -         0/1 - - - - 

 
 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 

2015/2016 
Název akce – kurz Pořádající Počet 

hodin 

Účastník 

Základní škola 

Rizikové chování na internetu UP Olomouc 24.8.2015 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Metodika výuky CJ pro žáky s 

SPU 

NIDV Olomouc 17.9.2015 Mgr. Jana Koštovalová 

Hrajeme si spolu aneb společná 

výchova řeči dětí a rodičů 

NIDV Olomouc 24.9.2015 Mgr. Ivana Nesvadbová 

Karel IV. NIDV Olomouc 30.9.2015 Mgr. Alena Hlochová 

Poznávání neživé i živé přírody 

prostřednictvím pokusů 

NIDV Olomouc 30.9.2015 Mgr. Lenka Králová 

Metodika asistenta pedagoga NIDV Olomouc 30.9.2015 Mgr. Jiřina Holoušová 

Dílna čtení Zábřeh 12.10.2015 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Jak správně psát Descartes Olomouc 22.10.2015 Mgr. Ivana Nesvadbová 

Různé úrovně jazykových NIDV Olomouc 2.11.2015 Mgr. Jana Koštovalová 
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dovedností v jedné třídě 

Islám a střet civilizací NIDV Olomouc 19.11.2015 Mgr. Alena Hlochová 

Islám a střet civilizací NIDV Olomouc 19.11.2015 Mgr. Michaela Petruš 

Jazykové hry v hodinách 

češtiny 

Descartes Olomouc 23.11.2015 Mgr. Zuzana Tefferová 

Matematika – slovní úlohy 

metodou Hejného Šumperk 

H-mat, o.p.s. Praha 23.11.2015 Mgr. Jana Koštovalová 

Chemie je život kolem nás i 

uvnitř nás 

Descartes Olomouc 4.12.2015 Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Čeština nás baví Descartes Olomouc 7.12.2015 Mgr. Jana Koštovalová 

Vánoce a zdraví UP Olomouc 9.12.2015 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 

EDU4, Zábřeh 12.2.2016 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Jak získat a udržet autoritu Descartes Olomouc 3.3.2016 Mgr. Ivana Nesvadbová 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 

EDU4, Zábřeh 9.3.2016 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Čtením a psaním ke kritickému 

myšlení 

EDU4, Zábřeh 20.4.2016 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Šikana v kostce PPP+SPC 

Olomouckého kraje 

Šumperk 

21.4.2016 Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Úprava ŠVP v systému Inspis NIDV Olomouc 28.4.2016 Ing. David Kalousek 

ADHD PSV Invest, s.r.o. 

Prostějov 

29.4.2016 Lucie Vítková 

Asertivita NIDV Olomouc 6.5.2016 Mgr. Ivana Nesvadbová 

Poezie ve škole i mimo ni Descartes Olomouc 6.5.2016 Mgr. Iveta Václavíková 

Společné vzdělávání – inkluze 

v hodinách Aj 

OXFORD, Ostrava 18.5.2016 Mgr. Jana Koštovalová 

Možnosti mapování třídního 

klimatu 

PPP+SPC 

Olomouckého kraje 

Šumperk 

2.6.2016 Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Mateřská škola 

BOZP pro ředitele a ved. 

pracovníky 

SCHOLA SERVIS 

Prostějov 

5.10.2015 Jarmila Motlíčková 

MŠ v praxi – specifika adaptace 

dětí raného věku v MŠ 

SCHOLA SERVIS 

Prostějov 

22.3.2016 Jarmila Motlíčková 

Hra a její užití ve vzdělávání NIDV Olomouc 25.5.2016 Monika Moťková 

 

     Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle stávajícího plánu DVPP, který 

je během roku aktualizován. 

     Odbornou kvalifikaci ve svém oboru prohlubují i nepedagogičtí pracovníci (ekonomka 

školy, vedoucí školní stravovny, vedoucí kuchařka, kuchařky). Nová vedoucí pracovnice 

absolvovala školení vedoucích zaměstnanců z oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vedoucích zaměstnanců v Prostějově. 
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8. Testování žáků  

 

 

   V rámci získání zpětné vazby výsledků při výchově a vzdělávání žáků a pro účely 

porovnání se zapojenými školami bylo ve školním roce 2015/2016 provedeno testování žáků 

7. a 9. roč. prostřednictvím testů STONOŽKA společnosti SCIO. Výsledky testů nebyly jen 

zpětnou vazbou pro školu, ale i pro žáky samotné – poskytly žákovi užitečný pohled na to, co 

umí a kde se ještě může zlepšit. Výstupy testů byly zaměřeny i na zjištění problematických 

míst výuky a odhalení rezerv žáků.  

    Podobně proběhlo testování čtenářské gramotnosti společnosti SCIO pro žáky 8. ročníku. 

   Jak testování probíhalo ukazuje následující tabulka: 

  

Třída Termín Předměty/oblasti 

9. listopad 2015 Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, 

anglický jazyk  

7. duben 2016 Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady,  

8. duben 2016 Čtenářská gramotnost 

 

    

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

9.1 Jednorázové akce organizované naší školou (na úrovni školy) 

Typ akce Termín Účast Organizoval 

Pasování prvňáčků 1.9. 1. roč. Mgr. Ivana Nesvadbová 

Ing. David Kalousek 

Školní kolo BESIP 16.9. 5. – 9. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Den míru – výsadba zeleně 22.9. 1. a 3. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Bramborový den 24.9. 2. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Model sluneční soustavy září 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Projekt „Voda“ září 8. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Prázdninový a čtenářský deník září 2. ročník Mgr. Jiřina Holoušová 

Divadelní představení „Písnička 

pro draka“ 

2.10. 1. – 5. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Divadelní představení „Divadlo 

nekouše“ 

2.10. 6. – 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Přírodovědný klokan 14.10. 8. a 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Ing. David Kalousek 

Jablíčkový den 15.10. 2. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Halloween 26.10. 1. – 5. roč. metodické sdružení 

Poznávání vesmíru říjen 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Přeborník v chemických vzorcích říjen 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Halloween Aj 4. – 9. roč. říjen  3. – 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Mgr. Zuzana Tefferová 

Mgr. Ivana Nesvadbová 

Mgr. Michaela Petruš 

Výchovný koncert Radka Bangy 2.11. 4. – 9. roč. Mgr. Lenka Králová 

Mgr. Jindra Pochožajová 
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Focení prvňáčků 6.11. 1. roč. Mgr. Ivana Nesvadbová 

Program „Proto pozor, proto 

bacha“ 

9.11. 5. roč. Mgr. Lenka Králová 

Školní kolo dějepisné olympiády 13.11. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Beseda se spisovatelkou 

Braunovou 

18. a 

19.11. 

2. – 9. roč. učitelé Čj 

Soutěž ve slovní zásobě 25.11. 7. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Trip to Lodon 25.11. 8. a 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Thanksgiving day (Den 

díkůvzdání) 

26.11. 6. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

First trip to London 27.11. 7. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Thanksgiving 30.11. 7. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Výtvarná soutěž „Čert a Mikuláš“ listopad 1. – 5. roč. metodické sdružení 

Národní parky ČR  listopad 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Potrava v Africe  listopad 7. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Památky UNESCO v ČR  listopad 7. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Soutěž „Psaní všemi deseti“  listopad 6. a 7. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Lístečkový den listopad 1. – 5. roč. metodické sdružení 

Thanksgiving 1.12. 8. a 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Mikulášská nadílka v MŠ 3.12. vybraní žáci 9. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Mikulášská nadílka ve škole 4.12. všichni žáci Mgr. Tomáš Foltas 

Mikulášské zpívání u stromečku 4.12. členové DPS 

Sovička 
Mgr. Zuzana Tefferová 

Vánoční akademie 21.12. všichni žáci všichni učitelé 

Předvánoční zpívání na schodech 22.12. všichni žáci+MŠ Mgr. Lenka králová 

Ing. David Kalousek 

Světová náboženství  prosinec 7. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Vánoce v Rusku  prosinec 9. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Vánoce v různých zemích prosinec 6. – 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Příprava vánoc v anglicky a rusky 

hovořících zemí, vánoční zvyky, 

vánoční písničky a koledy od 3. 

ročníku 

prosinec 3. – 9. roč. předmětová komise cizích 

jazyků 

Návštěva budoucích prvňáčků 

z MŠ Klopina v 1. třídě 

19.1. 1. roč. Mgr. Ivana Nesvadbová 

Školní kolo recitační soutěže  20.1. 8. a 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Mgr. Iveta Václavíková 

Školní kolo recitační soutěže 21.1. 6. a 7. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Mgr. Iveta Václavíková 

Přednáška o Nepálu 25.1. 5. – 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Konverzační soutěž v Aj 27.1. 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Plán obce leden 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Objevování Ameriky leden 7. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Návštěva budoucích prvňáčků 

z MŠ Úsov v 1. třídě 

2.2. 1. roč. Mgr. Ivana Nesvadbová 

Školní kolo recitační soutěže 11.2. 1. – 5. roč. metodické sdružení 
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Dopravní výchova 22.2. 1. – 4. roč. metodické sdružení 

Zlatý slavík – pěvecká soutěž 24.2. 1. – 5. roč. Mgr. Lenka Králová 

Mgr. Zuzana Tefferová 

Program „Když chceš, tak to 

dokážeš“ - Radek Banga 

25.2. 4. – 9. roč. Mgr. Lenka Králová 

 

Maškarní karneval 26.2. 1. – 5. roč. metodické sdružení 

Valentine´s Day  únor 7. – 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Soutěž o nejlepší diktát  únor 2. – 5. roč. metodické sdružení 

Památky UNESCO v ČR únor 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Program „Zdravé zuby“ únor 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Beseda „Bezpečný pes“ 3.3. 1. – 3. roč. třídní učitelé 

Soutěž „Nejlepší pisatel diktátu“ 3.3. 2. – 5. roč. metodické sdružení 

Program „Používám mozek“ 14.3. 3. – 9. roč. Ing. David Kalousek 

Program „Proto pozor, proto 

bacha“ 

14.3. 5. roč. Mgr. Lenka Králová 

Matematický klokan 18.3. 2. – 9. roč. učitelé matematiky 

Školní kolo pythagoriády 31.3. 6. – 8. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Mgr. Jindra Pochožajová 

Easter – reálie oslav svátku jara 

dle úrovně znalostí žáků  

březen 3. – 8. roč. PK cizích jazyků 

Projekt „Volby“ – Ov 7. ročník březen 7. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Naše obec, náš region, náš kraj  březen 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Ministáty Evropy březen 8. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Reálie anglicky hovořících zemí: 

St. Patrick´s day 6. - 9. třída 

březen 6. – 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Výtvarná soutěž Marťánci - Škola 

z Marsu 

březen 4. a 5. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Beseda „Tonda Obal“ 1.4. 1. – 9. roč. Ing. David Kalousek 

Seiferos – beseda o dravcích s 

ukázkami 

4.4. 1. – 9. roč. Ing. David Kalousek 

Školní kolo karaoke 13.4. vybraní žáci 1. – 8. 

roč. 
Mgr. Lenka Králová 

Mgr. Zuzana Tefferová 

Divadélko z Hradce Králové 19.4. 1. – 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Reálie Ruska – zajímavá města 

v Rusku 9. třída 

duben 9. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Otec vlasti Karel IV. včetně 

soutěže pro žáky  

duben 7. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Projekt „Mezinárodní organizace“  duben 9. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Můj partner? Moje rodina? duben 8. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Turnaj v malé kopané „O putovní 

pohár osvobození“ 

6.5. vybraní žáci  Mgr. Tomáš Foltas 

Program „Proto pozor, proto 

bacha“ 

23.5. 5. roč. Mgr. Lenka Králová 

Sluníčkový den 25.5. 4. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

„Mother´s Day  květen 4. – 6. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

New York  květen 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Atraktivity Evropy květen 8. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Migrace obyvatel ve světě květen 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 
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Návštěva budoucích prvňáčků 

z MŠ Klopina v 1. třídě 

15.6. 1. roč. Mgr. Ivana Nesvadbová 

Pozorování hmyzu – vycházka  15.6. 6. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Pasování na čtenáře 22.6. 1. roč. Mgr. Ivana Nesvadbová 

Školní časopis 5 čísel v nákladu cca 350 výtisků 

v červnu vyhlášena soutěž o 

nejlepší školní časopis 

Mgr. Jindra Pochožajová 

Klub mladých čtenářů – Knižní 

klub Fragment 

23 žáků si objednalo 38 ks knih Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Klub mladých čtenářů – Albatros 35 žáků si objednalo 79 ks knih Mgr. Lenka Králová 

Klub mladých čtenářů – Mladá 

fronta 

11 žáků si objednalo 14 ks knih Mgr. Lenka Králová 

Dětský knižní klub Grada 16 žáků si objednalo 41 ks knih Mgr. Jiřina Holoušová 

Mléko do škol průměrně 70 žáků 1. stupně ZŠ a 

dětí MŠ  
Lucie Vítková 

Ovoce do škol 70 žáků 1. stupně Jan Honig 

Proškoly.cz – licence pro všechny 

žáky a rodiče, paměťové testy, 

čtenářská gramotnost atp. 

všichni žáci Ing. David Kalousek 

Ostatní akce – viz níže 

 

 

9.2 Akce na úrovni okrsku, okresu, kraje 

Typ akce Datum Účast Umístění Organizoval 

Okrskové kolo přespolního 

běhu v Mohelnici 

21.9. 15 žáků 3. místo 

v kategorii 6. a 7. i 

8. a 9. třída dívky 

5. místo 

v kategorii 6. a 7. i 

8. a 9. třída hoši 

Mgr. Tomáš 

Foltas 

Dr. Ing. 

Františka 

Nováková 

Okrskové kolo malé kopané 

starších žáků Mohelnice 

25.9. 10 žáků - Mgr. Tomáš 

Foltas 

Medlovský cross 27.10. 5 žáků - Mgr. Tomáš 

Foltas 

Turnaj ve florbalu v Libině 2.12. 7 žáků - Jan Honig 

Přání k Vánocům pro Safyru 

z USA 

prosinec 2. roč. - Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Okresní kolo dějepisné 

olympiády 

18.1. 1 žák 9. roč. - Dr. Ing. 

Františka 

Nováková 

Fajn lyžák na Klínovci leden 6. roč. 3. místo Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Recitační soutěž v 

Mohelnici 

25.2. 4 žáci 

1.stupně 

1. a 2. místo + 

ocenění poroty 

Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Oblastní kolo ve vybíjené 

smíšených družstev v 

Mohelnici 

7.3. 12 žáků 4. a 

5. roč. 

4. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

ČEZ Stret Hockey v 

Mohelnici 

9.3. 7 žáků - Jan Honig 

Okresní kolo recitační 

soutěže v Šumperku 

9.3. 2 žáci 

1.stupně 

- Mgr. Jiřina 

Holoušová 
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Oblastní kolo ve vybíjené 

v Mohelnici (dívky) 

9.3. 12 žáků 4. a 

5. roč. 

4. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Oblastní kolo v halové 

kopané Loštice 

16.3. 10 - Mgr. Tomáš 

Foltas 

Celostátní výtvarná soutěž 

Marťánci - Škola z Marsu 

březen 4. a 5. roč. - Mgr. Jana 

Koštovalová 

Poznej město Šumperk 12.4. 1 žákyně 1. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Místní kolo přírodovědné 

soutěže „Zlatý list“ 

15.4. 12 žáků 5. místo v kat. 

mladší 

4. místo v kat. 

starší 

Ing. David 

Kalousek 

Štafetový pohár  20.4. 16 žáků 4. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Karaoke Mohelnice – 

neveřejné kolo 

20.4. 6 žáků - Mgr. Lenka 

Králová 

Karaoke Mohelnice – 

veřejné kolo 

3.5. 4 žáci 2. místo 

3. místo 

Mgr. Lenka 

Králová 

Okrskové kolo dopravní 

soutěže v Mohelnici 

6.5. 8 žáků - Mgr. Lenka 

Králová 

Atletické závody v 

Šumperku 

19.5. 6 žáků - Mgr. Michaela 

Petruš 

Junior Cross Rohle 22.5. 15 žáků 3. místo v kat. 

dívky 1. a 2. roč.  

3. místo v kat. 

dívky 3. a 4. roč.  

2. místo v kat. hoši 

5. ročník,  

1. a 3. místo v kat. 

dívky 8. a 9. 

ročník  

2. místo v kat. hoši 

8. a 9. ročník  

učitelé Tv 

Okrskové kolo v malé 

kopané ml. žáků v 

Mohelnici 

26.5. 12 žáků - Mgr. Tomáš 

Foltas 

Cyklista roku 8.6. 9 žáků 4. 

roč. 

7. a 9. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Domestos pro školy září - 

listopad 

všichni žáci speciální cena Mgr. Michaela 

Petruš 

Soutěž PVE Dlouhé stráně  5.5. 7. roč. - Dr. Ing. 

Františka 

Nováková 

Okrskové kolo BESIPu 6.5. 5. roč. - Mgr. Lenka 

Králová 

 

     

9.3 Další akce 

Typ akce Datum Účast Organizoval 

Exkurze Mirakulum 10.9. 4. a 7. ročník Dr. Ing. Františka 

Nováková 
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Mgr. Zuzana 

Tefferová 

Exkurze Muzeum v Úsově 16.9. 2. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Návštěva knihovny 23.9. 6. a 8. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Exkurze do Prahy 24.9. 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Mgr. Tomáš Foltas 

Návštěva knihovny 8.10. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Návštěva knihovny 21.10. 2. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Dopravní hřiště 21.10. 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Návštěva minimuzea v Klopině 27.10. 5. roč. Mgr. Lenka Králová 

Návštěva minimuzea v Klopině 11.11. 6. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Exkurze SOŠ Šumperk 13.11. 9. roč. Ing. David Kalousek 

Projekce Planeta Země 3000 

v Mohelnici 

15.12. vybraní žáci 6. – 9. 

roč. 
Mgr. Iveta 

Václavíková 

 

Plavecký výcvik 8.1. – 7.4. 52 žáků 1. – 4. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Návštěva DPS Sovička na LDN 

Zábřeh 

12.1. členové DPS 

Sovička 
Mgr. Zuzana 

Tefferová 

Mgr. Iveta 

Václavíková 

Bruslení Uničov 28.1. 4. – 9. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Den zručnosti 2.2. 5 hochů z 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Návštěva knihovny 10.3. 7. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Návštěva knihovny 11.3. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Návštěva knihovny 21.3. 2. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Návštěva knihovny 14.3. 1. roč. Mgr. Ivana 

Nesvadbová 

Návštěva knihovny 16.3. 6. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Návštěva knihovny 17.3. 8. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Návštěva knihovny 30.3. 5. roč. Mgr. Lenka Králová 

Škola v přírodě Švagrov  25.4. – 29.4. 1. – 4. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Dopravní hřiště 13.5. 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Návštěva psího útulku v Zábřeze 9.6. školní parlament Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Školní výlet Svojanov u Borušova 16.-17.6. 9. roč. Mgr. Tomáš Foltas 
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Mgr. Iveta 

Václavíková 

Školní výlet  17.6. 5.  Mgr. Lenka Králová 

Školní výlet  18.6. 6. - 8. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Exkurze do podniku Miele v 

Uničově 

23.6. 8. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Onkologická klinika v Brně – 

předání darů 

24.6. vybraní žáci Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Ing. David Kalousek 

Mgr. Lenka Králová 

 

     Vedení školy vytvořilo organizační a finanční podmínky pro to, aby se co nejvíce žáků 

mohlo výše uvedených akcí účastnit. Talentovaní žáci se účastní soutěží a olympiád 

s dobrými výsledky. Každý vyučující má za úkol zajistit školní kolo soutěže či turnaj a 

připravit žáky na okrsková či okresní kola. Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci ve 

sportovních soutěžích. Finančně pomáhá škole Rada rodičů dětem při ZŠ Úsov, z.s., která 

hradí cestovné, knižní odměny a odměny úspěšným soutěžící. 

 

 

9.4 Adventní dílna 

 

   Dne 27.11. 2015 jsme ve škole přivítali šikovné rodiče, prarodiče a děti na adventních 

dílnách. Mohli si vyrobit adventní věnce, papírové ozdoby na stromeček nebo dárkové tašky. 

Vánoční atmosféru podtrhly koledy, voňavý čaj a anglické sušenky cookies. Ve třídách se 

všichni snažili vytvořit co nejhezčí díla, mnozí si věděli rady sami, jiným byly nápomocny 

paní učitelky. Výsledkem byly krásné výrobky, spokojené úsměvy a radost ze společně 

stráveného času. 
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9.5 Školní akademie 

 

   Hektický měsíc prosinec, téměř nekonečné zkoušení scének, výroba kulis, občas i smůla 

v podobě poruchy techniky, generální zkouška v tělocvičně, to vše provázelo přípravu na 

velkou celoškolní akci, která se opakuje vždy po dvou letech – Školní akademii. Ta se konala 

21. 12. 2015 od 16:00 v KD Úsov a profesionální nazvučení, osvětlení i maximální výkony 

všech účinkujících dodaly školní akademii punc jedinečnosti a v konečném důsledku vedly ke 

spokojenosti všech, kteří akademii navštívili.  Zbývá jen dodat, že z celé akce byl pořízen 

profesionální video záznam. 

 

 

      
  

 

 

 

 

9.6 Dětský pěvecký sbor Sovička 

Vystoupení Datum  

Mikulášské zpívání u stromečku 4. 12. 2015 

LDN Zábřeh 12. 1. a 31. 5. 2016 

Jarní koncert 6. 4. 2016 

 

Do tohoto souboru bylo přihlášeno celkem 14 žáků školy od 1. až do 4. třídy. 
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9.7 Branný den 

 

     V úterý 28.6.2016 po nácviku evakuace proběhl na hřišti za školou "Branný den", při němž 

žáci, rozděleni do 4 skupin, plnili postupně úkoly na následujících stanovištích: 

 požární ochrana 

 POKOS (příprava občanů k obraně státu) a Policie ČR 

 první pomoc 

 mimořádné situace 

Po splnění úkolů na všech stanovištích obdrželi žáci drobnou odměnu ve formě "pitíčka" a 

nanuku, které věnovala Rada rodičů dětem při ZŠ Úsov, z.s.  

 

     

 

 

9.8 Ples Rady rodičů 

 

     
   Již od ledna probíhaly na škole intenzivní přípravy na školní ples, který pořádala Rada 

rodičů dětem při ZŠ Úsov, z.s. dne 20. 2. 2016 v KD Úsov. Bohatá tombola, výborná hudba 

v podání hudební skupiny Gama Šternberk, nádherné předtančení žáků 9. ročníku, 

doprovodný program v podání roztleskávaček Extream cheer team z Mohelnice, překvapení 

žáků 9. třídy či vystoupení Hladového divadélka z Úsova - to vše zajistilo výbornou, 

uvolněnou a pohodovou atmosféru. Zbývá poděkovat všem sponzorům plesu za příspěvky do 

tomboly i všem těm, kteří se na přípravě a konání této velké akce podíleli. 
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9.9 Školní projekt „Co s volným časem“ 

 

     V rámci využití volného času dětí byla žákům nabídnuta účast v kroužcích. Ve spolupráci 

s DDM Magnet Mohelnice jsme zřídili 17 zájmových kroužků s technickým, sportovním, 

estetickým, hudebním a přírodovědným zaměřením. 1 zájmový kroužek (hasičský) byl 

realizován v rámci činnosti SDH Úsov. 

    Činnost zájmových kroužků zajišťovalo 10 vedoucích z řad pedagogických i 

nepedagogických pracovníků a 2 další vedoucí. 

    Některé zájmové kroužky prezentovali svoji činnost i na veřejnosti, kroužek florbalu se 

zapojil do soutěže ČEZ STREET HOCKEY 2016.  

    Seznam zájmových kroužků: 

 Keramický 

 Atletika 

 Práce v dílnách 

 Malá kopaná 

 Počítačový 

 Tvorba časopisu 

 Ping-pong 

 Sborový zpěv 

 Florbal - starší 

 Vaření 

 Pěstitelsko-chovatelský 

 Sportovní hry 

 Myslivecký 

 Hasičský 

 Florbal - mladší 

 Mažoretky 

 Florbal - mladší 

 Mažoretky 
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9.10 Když chceš, tak to dokážeš! 

 

    Ve čtvrtek 25. února navštívil naši školu se svým programem "Když chceš, tak to dokážeš" 

zpěvák Radek Banga (Gipsy.cz). Jeho vystoupení se týkalo prevence sociálně patologických 

jevů a bylo založeno především na zpěvákově vlastním osudu. Bezprostředně podaný strhující 

příběh žáky natolik vtáhl do děje, že ani nevnímali čas. Radek Banga zvládl poutat pozornost 

téměř 150 minut, což je výkon, který se mnohdy nepodaří ani zkušenému pedagogovi.  

 

     
 

 

9.11 Pohádkový les 

 

       V sobotu 4. 6. 2016 uspořádala Rada rodičů dětem při ZŠ Úsov, z.s. ve spolupráci s naší 

školou a TTC Úsov již tradiční Pohádkový les. V areálu u chovatelů pod zámkem a v 

přilehlém zámeckém lese bylo připraveno několik stanovišť, kde děti plnily různé úkoly a 

odměnou jim pak byl dárek ve formě balíčku s pitíčkem a sladkostmi. SDH Úsov představil 

svou techniku, zásah spočívající v hašení požáru a pro děti pak i soutěž. Střelecký kroužek 

pod vedením pana Vítka měl připravenu nejen ukázku činnosti včetně svého vybavení, ale i 

střelbu na plastové lahve.  V neposlední řadě mohly děti využít připravené malování na 

obličej či vyhrát nějakou zajímavou cenu v kole štěstí. Zbývá poděkovat všem pracovníkům 

ZŠ Úsov, kteří na akci vypomáhali, dále pak všem členům Tennis Table Clubu z Úsova za 

přípravu a pomoc s občerstvením, losování cen v kole štěstí i připravené soutěže, všem 

členům Sboru dobrovolných hasičů z Úsova včetně Mladých hasičů za připravenou ukázku 

techniky, zásahu i soutěže. Poděkování patří i všem členům střeleckého kroužku za ukázky 

zbraní a soutěže, Lence Čislinské z Úsova za "malování na obličej" a paní Nesétové z 

Klopiny za prodej krásných výrobků pro děti. Zvláštní poděkování patří paní Dopitové, panu 

Rozehnalovi a manželům Vítkovým z Úsova za pomoc s prodejem nápojů. Všichni výše 

jmenovaní neváhali obětovat svůj volný čas ve prospěch dětí a bez jejich osobního zapálení i 

nadšení by se uvedená akce nemohla nikdy uskutečnit. 
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10. Prevence sociálně – patologických jevů 

 

 

          Ve školním roce 2015/16 jsme se snažili plnit co nejvíce krátkodobé cíle stanovené 

v rámci Minimálního preventivního programu, který byl vypracován pro daný školní rok. 

     Snažili jsme se minimalizovat vulgární vyjadřování žáků, dbát na zásady slušného 

chování, dbát na zdravý životní styl, na dobré vztahy mezi spolužáky, nepodceňovat náznaky 

šikany. 

     Učitelé po celý školní rok věnovali pozornost žákům, registrovali signály o možných 

problémech žáků a snažili se hledat příčiny a vhodné formy nápravy. Spolupracovali podle 

potřeby s rodiči, výchovným poradcem, metodik prevence negativních jevů. 

     Žáci dle možností během vyučování spolupracovali ve skupinách, ve dvojicích. Učitelé 

věnovali pozornost spolupráci všech členů skupiny, naslouchali jim, vedli žáky k diskusi, 

k vyjádření svých názorů vhodným způsobem, dbali na respektování názorů druhých a učili je 

vhodně reagovat na kritiku. 

     Po celý školní rok pracoval Školní parlament, jeho členy byli žáci  3.-9. ročníku. 

Spolupráce s nimi byla vynikající. Jevili veliký zájem o práci v parlamentu. Podařilo se nám 

uskutečnit několik velmi zdařilých akcí, které vedly především k sociálnímu cítění. 

 

Uskutečněné akce 

 

 Návštěva dopravního hřiště v Mohelnici 

 Mikulášská nabídka pro žáky 1.stupně a MŠ 

 Mikulášské zpívání DPS Sovička 

 Vánoční besídky a zpívání na schodech 

 Vánoční akademie 

 Dopravní soutěž 

 Den Země  

 Škola v přírodě 

 Sportovní den 

 Cyklus besed – Proto pozor, proto bacha 

 Návštěva pěveckého sboru na LDN Zábřeh 

 Beseda o Nepálu 

 Preventivní program- Když chceš, tak to dokážeš 

 Předání finančního daru pro psí útulek v Zábřehu 

 Předání finančních a věcných darů ve Fakultní nemocnici v Brně pro nadační  fond 

Krtek  

 

 

     Během školního roku pracovaly na naší škole také zájmové kroužky – někteří žáci 

navštěvovali více než jeden kroužek. 

 

Třídní učitelé 
     Učitelé se věnovali v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních 

dovedností, konzultovali případné problémy, navrhovali opatření. Třídní učitelé byli 

v kontaktu s rodiči žáků, využívali třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností 

komunikace (telefonické, e-mail).  
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     Učitelům se dařilo pracovat s primární prevencí i v předmětech, do kterých zařadili témata 

vhodná pro problematiku prevence negativních jevů. 

 

Spolupráce s institucemi 
Během školního roku jsme spolupracovali s těmito institucemi: 

Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice, PPP Šumperk a Mohelnice,  Doris – Středisko 

volného času Šumperk, IPS Šumperk, MěÚ Úsov a Mohelnice, MUDr. M. Saxová  

 

Vedení školy 
    Vedení školy sledovalo problematiku prevence sociálně patologických jevů, zajímalo se 

o problémy v kontextu celé školy. Vedení školy se účastnilo v případě potřeby setkání rodičů 

a školy. 

 

 

11. Zhodnocení programu EVVO 

 

 

 

1. Výuka v terénu 

 

 s některými třídami se podařilo uskutečnit přírodovědně laděné hodiny přímo v terénu, 

 během této výuky či přímo žáky byly zajištěny zajímavé exponáty pro výuku 

přírodovědy resp. přírodopisu a vytvořen herbář rostlin 

 

2. Péče o životní prostředí 

 

 po celý rok jsme třídili odpad (sběrné koše na chodbách školy) – zde se navíc žákům 

4. a 7. ročníku podařilo zvítězit v soutěži s "Tondou Obalem", kde výhrou byly tašky 

na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM, a.s. – tyto jsme posléze umístili do každé 

třídy 

 

 v hodinách pracovních činností ve školních dílnách jsme používali ekologické barvy a 

i zde důsledně třídili odpad (papír, dřevo, kov, plast), k tomuto jsme vyrobili speciální 

nádoby na třídění 

 někteří žáci se podíleli na zvelebení školního dvora úpravou terénu a budováním 

dalších voliér včetně vysazení několika keřů 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj99ojjjaXPAhVEcRQKHbJ8AFYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.nyx.cz%2Findex.php%3Fl%3Dmarket%3Bl2%3D4%3Bid%3D165231&psig=AFQjCNF4wj8vhBQpMXQokFgvvQ0Fb26Nyw&ust=1474706975279649
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj99ojjjaXPAhVEcRQKHbJ8AFYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.nyx.cz%2Findex.php%3Fl%3Dmarket%3Bl2%3D4%3Bid%3D165231&psig=AFQjCNF4wj8vhBQpMXQokFgvvQ0Fb26Nyw&ust=1474706975279649
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 žáci 1. a 2. ročníku v rámci Dne míru provedli výsadbu několika dřevin na jednom 

z míst školního dvora a vytvořili tak zajímavou expozici ze stínomilných druhů rostlin 

3. Výuka probíhá formou exkurze/výuky v zařízeních zaměřených na EVVO 

 

 ve školním roce 2015/2016 se žádná třída nezúčastnila programů v zařízeních 

zaměřených na EVVO 

 

4. Ekologické soutěže ve škole 

 

 ve škole probíhá sběr drobných baterií (soutěž Recyklohraní), celkem se ve školním 

roce 2015/2016 podařilo vybrat od žáků  335 498 g baterií 

 ve škole probíhá sběr drobných elektrozařízení (soutěž Recyklohraní), zde se nám 

podařilo ve školním roce 2015/2016 nasbírat 1623 ks elektrozařízení, 

 ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2015/2016 

vybrat v soutěži mezi třídami celkem 279 900 g vršků od PET lahví (127 227 ks 

vršků) 

 v neposlední řadě jsme v rámci ekosoutěží sbírali i hliník (hliníková víčka od jogurtů, 

hliníkové plechovky atp.) a zde se podařilo ve školním roce 2015/2016 nasbírat  314 

855 g hliníku 

 veškerý sběr byl z naší školy odvážen na recyklaci a následně jsme za něj získali body 

do celostátní soutěže Recyklohraní 

 přehled odměn z této soutěže za předchozí školní roky uvádí následující tabulka: 

 

Školní rok Vybraná odměna 

2010/2011 Stolní fotbal 

2011/2012 Ping-pongový stůl 

2012/2013 Videokamera 

2013/2014 Fotoaparát 

2014/2015 Radiomagnetofon 2 ks, stolní fotbal 2 ks 

2015/2016 Knihy (Vikingské pověsti, Jak to, že…lidské tělo zvládne tolik 

věcí?, Jak to, že...příroda je tak rozmanitá?, Klíč k určování stromů, 

Děti z Bullerbynu, DVD-ROM 777+1 zajímavost z historie Země, 

Zpěvníky (Já písnička 1-10 ks, Já písnička 3-15 ks, Já písnička 4-15 

ks, Já písnička 5-15 ks) 

 

 na konci školního roku byly sečteny výsledky sběru jednotlivých tříd a vyhlášeny 

v každé „komoditě“ 3 nejlepší třídy – tyto obdržely putovní poháry a dorty 
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 výsledky sběru jsou uvedeny v níže připojených tabulkách: 

 

 
 

 
 

V konečném důsledku naše škola obdržela za rok 2015 následující „Environmentální 

vyúčtování společnosti Asekol“: 

 

      Naši žáci odevzdali k recyklaci 80 televizí, 28 monitorů a 1 650,00 kg drobného elektra. V 

rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a 

ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i 

nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech 

programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování.  
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     Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 

surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám 

podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace 

vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která žáky dlouhodobě spolupracuje na 

recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 

společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 80 televizí, 28 

monitorů a 1 650,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 56,35 MWh elektřiny, 3 

156,21 litrů ropy, m3 vody a 1,81 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 

skleníkových plynů o 11,74 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 47,48 tun. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 

běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo 

ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní 

čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů 

ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 

tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.  
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 naše škola získala 1. místo v soutěži pro města a obce Olomouckého kraje ve třídění 

elektrozařízení "O keramické sluchátko 2016" ve speciální kategorii Sběr 

elektrozařízení prostřednictvím škol. Kromě diplomu a keramického sluchátka 

obdržela naše škola i dárkový poukaz v hodnotě 5000,- Kč na nákup elektrozboží dle 

našeho uvážení. Poděkování patří všem žákům školy a pedagogickým pracovníkům za 

přístup k třídění elektrozařízení i Městskému úřadu Úsov a jeho zaměstnancům za 

pomoc při organizaci sběru elektrozařízení. 

 

 

 

5. Pozitivní vztah ke škole 

 

 žáci si mohli do tříd donést vlastní květiny z domu a přispět tak k lepšímu estetickému 

vybavení školy 

 byly aktualizovány 4 informační vitrínky vztahující se k EVVO na chodbě v 1. patře 

školy a také vitrínka informující o školní voliéře s kasičkou na příspěvky žáků na chov 

bažantů a dalších zvířat 

 péče o školní voliéru s chovem různých druhů živočichů 

 žákům byl nabídnut zájmový kroužek o přírodě a myslivosti, zde se přihlásilo 13 dětí, 

kroužek probíhal pod záštitou DDM Mohelnice a schůzky probíhaly ve čtvrtek 

 podobně byl nabídnut zájmový kroužek pěstitelsko-chovatelský, zde se přihlásilo 11 

dětí a schůzky probíhaly ve středu, náplní byla nejen péče o školní voliéry, ale i péče o 

okolí školy včetně výsevu a pěstování fazolí a dýní 

 práce na úpravě školního dvora včetně vybudování nových voliér v rámci činnosti 

výše uvedených kroužků při DDM Mohelnice 
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6. Sběr 

 

  ve škole opět proběhl sběr starého papíru (2x), kterého se mohly zúčastnit všechny 

děti školy 

 

 

7. Den Země  - 22. 4. 2016 

 

 žáci 5. - 9. třídy, rozdělení do skupin, plnili úkoly vztahující se k potravinovému 

problému jako jednomu z globálních problémů naší planety 

 na každém stanovišti získala skupina, dle úspěšnosti splnění úkolu, body a posléze 

proběhlo vyhlášení a předání diplomů i cen třem nejúspěšnějším skupinám 

 

8. Téma EVVO ve školní dílně 

 

 třídění odpadu ve školní dílně (dřevo, papír, plast, kov) 

 výroba budek pro ptáky  

 výroba krmítek pro ptáky 

 výroba vybavení pro živočichy ve voliérách 

 výroba budek pro čmeláky 

 výroba odpadkového koše do budované učebny v přírodě 

 

9. Zapojení do sítě škol 

  

 v daném školním roce jsme se zapojili do sítě škol M.R.K.E.V. (metodika a realizace 

komplexní ekologické výchovy) 

 

11. Ekologické soutěže mimo školu 

 

 účast dětí (2 týmy z 5. až 9. ročníku) na soutěži Zelená stezka – Zlatý list (Mohelnice) 

 

12. Beseda Tonda obal na cestách 

 

 dne 1.4.2016 se konala na naší škole beseda na téma třídění odpadů s názvem Tonda 

obal na cestách. Žáci se seznámili se správným tříděním odpadů a dozvěděli se, co je 

to recyklace i jak se recyklují jednotlivé druhotné suroviny 
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12. Údaje o výsledcích inspekce a kontrol 

 

 

     Ve školním roce 2015/2016 nebyla ve škole provedena kontrola českou školní inspekcí. 

 

 

 

 

13. Hodnocení činnosti školní družiny 

 

 

 
    Ve školním roce 2015/2016 se činnost školní družiny řídila školním vzdělávacím 

programem pro ŠD a byla rozdělena do měsíčních plánů. Provoz ŠD zajišťovala dvě oddělení, 

přičemž I. oddělení vedly paní vychovatelky Mgr. Michaela Petruš a Iveta Honigová a bylo 

zde zapsáno 30 dětí. II. oddělení vedla paní vychovatelka Lucie Vítková a bylo zde zapsáno 

10 dětí. Po prvním čtvrtletí školního roku paní vychovatelka Honigová dlouhodobě 

onemocněla, činnost obou oddělení zajišťovaly M. Petruš a L. Vítková. Obě oddělení 

navštěvovaly také děti nezapsané, které čekaly na autobusová spojení a zájmové kroužky. 

     I. i II. oddělení ŠD se nacházejí v budově školy a mají samostatné vchody a šatny. Pro děti 

jsou zde k dispozici prostory pro odpočinek, zájmovou a rekreační činnost i přípravu na 

vyučování. 

 

 

Provoz školní družiny 

 

 I. oddělení: 

ranní   po - pá    6.30 – 7.30 

odpolední   po - pá    11.15 – 16.00 

  

  

Provoz školní družiny II. oddělení: 

odpolední   po - pá    12.00 - 13.15 

 

 

Hlavní akce a tematická zaměření jednotlivých měsíců 

 

ZÁŘÍ: NAŠE ŠKOLA, NAŠE MĚSTO 

 přivítání prvňáčků, seznámení se školou a jejími pravidly 

 bezpečná cesta do školy 

 naše město- významná místa a budovy 

 návštěva u malé chovatelky, spolužačky Magdičky 

 

ŘÍJEN: NAŠE REPUBLIKA, PODZIM V PŘÍRODĚ 

 naše republika- významná a zajímavá místa: 

- projekty Velká pardubická a její hrdinové, Karlova Studánka 
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 sběr přírodních materiálů - pozorování jejich vlastností a práce s nimi 

 práce na poli a v sadě 

 

LISTOPAD: EKOLOGICKÁ TÉMATA 

 přírodní a umělé materiály 

 pozorujeme přírodu- délka dne, zimní spánek  zvířat 

 pomáháme přírodě- třídění odpadu, ... 

 

PROSINEC: VÁNOCE 

 Mikuláš, čert a anděl 

 advent 

 vánoční lidové zvyky a tradice v ČR i ve světě 

 Vánoce ve školní družině 

 

LEDEN: ZIMA V PŘÍRODĚ 

 pozorování stop zvířat 

 skupenství vody v přírodě 

 přikrmování zvěře a ptáků 

 soutěž “Originální stavba“  

 

ÚNOR: ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

 prevence negativních jevů 

 zimní sporty a péče o zdraví 

 sněhové sochy a obrazy ve sněhu 

 výroba výzdoby na školní ples 

 

BŘEZEN: VELIKONOCE 

 velikonoční lidové zvyky a tradice v ČR i ve světě 

 jarní práce na poli a v zahradě 

 Měsíc knihy 

 návštěva školní i městské knihovny 

 

DUBEN: JARO V PŘÍRODĚ 

 pozorování jarní přírody- poznávání rostlin a živočichů 

 Měsíc lesů 

 Venkovské minimuzeum Klopina – sochy a budovy vyřezané ze dřeva 

 

KVĚTEN: MOJE RODINA 

 Čarodějnický týden ve ŠD 

 Den matek 

 členové a funkce rodiny 

 

ČERVEN: MĚSÍC SPORTU 

 letní sporty – tradiční i netradiční 

 pobyt v přírodě 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Školní rok 2015-2016 

37 

 

     Činnost ve školní družině byla zaměřena na odpočinek, rekreační a zájmovou činnost i 

přípravu na vyučování. K oblíbeným činnostem patřily sportovní hry a soutěže, didaktické 

hry, výtvarná výchova a práce s různými druhy stavebnic. Školní družinu navštěvovaly děti 

prvního stupně ZŠ, starší z nich pomáhaly mladším, předávaly jim své dovednosti a 

zkušenosti, vzájemně se učily respektovat jeden druhého. Po celou dobu docházky do ŠD byly 

u všech dětí rozvíjeny klíčové kompetence na úrovní, která byla pro ně dosažitelná. 

 
 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

 

 

Viz příloha č. 4 

 

 

 

15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 
 

   Ve školním roce 2015/2016 se ZŠ a MŠ Úsov nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

 

 

16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

 
 

 

16.1 Projekt EU Úsov 

 

      Na základě žádosti naší školy o finanční podporu pro oblast podpory 1.1 Zlepšení 

podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schválené dne 7.7.2015, rozhodlo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s 

realizací projektu EU Úsov reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0693. Účelem dotace bylo zvýšení 

kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím 4 klíčových aktivit (šablon): 

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

     Cílem této aktivity bylo zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků 

naší školy a také získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských 

dílen ve výuce. 

     Tuto šablonu jsme měli nastavenou 4 krát. Na počátku vytvořili naši učitelé českého 

jazyka 8 různých tematických plánů čtenářských dílen pro 8 ročníků na celý školní rok 

2015/2016. Každý z plánů obsahuje popis deseti čtenářských dílen na celý školní rok. Pro 

realizaci čtenářských dílen jsme nakoupili 489 kusů knih v papírové podobě, 13 kusů čteček a 
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2 tablety pro žáky s SVP. V průběhu trvání projektu bylo uskutečněno a ověřeno 7 dílen ve 2. 

ročníku, 8 dílen ve 3. ročníku, 6 dílen ve 4. ročníku, 7 dílen v 5. ročníku, 6 dílen v 6. ročníku, 

6 dílen v 7. ročníku, 6 dílen v 8. ročníku a 6 dílen v 9. ročníku. Každá dílna měla své 

zaměření, svůj cíl a trvala jednu vyučovací. Realizace každé čtenářské dílny byla 

zaznamenána do třídních knih jednotlivých ročníků. Všechny čtenářské dílny včetně knih, se 

kterými se při hodinách pracovalo, byly uzpůsobeny věku žáků a jejich čtenářské dovednosti. 

U žáků se realizace čtenářských dílen stala velice oblíbenou hodinou, což pozitivně ovlivnilo 

jejich vztah k četbě a knihám a individuálně rozvinulo čtenářské schopnosti. V průběhu trvání 

aktivity navštívila naše učitelka kurz Čtenářských dílen, čímž si rozšířila své odborné 

kompetence a informace z této dílny předala i ostatním pedagogickým pracovníkům.  

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

    Cílem této šablony bylo zlepšení jazykových kompetencí učitelů naší školy obecně. Tuto 

šablonu jsme měli nastavenu 2 krát. Oba pobyty byly uskutečněny v Gateway School of 

English na Maltě a jednalo se o intenzivní jazykový kurz anglického jazyka, který trval 13 dní 

(bez cesty). Výuka cizího jazyka byla 20 vyučovacích hodin týdně během 5 pracovních dní, tj. 

celkem 40 vyučovacích hodin. Po skončení kurzu obdržel každý účastník certifikát. 

     Účastí na zahraničním jazykovém kurzu došlo k podpoře cizích jazyků a prohloubení 

znalostí a dovedností učitelů cizích jazyků naší školy. Učitelé hodnotili velmi pozitivně nejen 

intenzivní studium jazyka, ale také možnost aplikace nových znalostí v praxi, a to již během 

pobytu. Také setkání s dalšími zahraničními pedagogy vedlo k prohloubení jazykových 

znalostí a intenzivnímu rozvoji komunikačních schopností v cizím jazyce. Součástí pobytu 

bylo také poznání zajímavých míst (muzea, památky) v Paceville a okolí. Tyto nově získané 

znalosti a dovednosti využívají učitelé také při výuce žáků naší školy.  

       

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a 

technických předmětů v zahraničí 

     V rámci této šablony byla uskutečněna zahraniční stáž pro 4 pedagogické pracovníky naší 

školy. Stínování bylo zaměřeno do oblasti cizích jazyků (anglický jazyk) a přírodovědných 

předmětů (prvouka, fyzika). První stáž pro 2 pedagogické pracovníky zaměřená do oblasti 

cizích jazyků (anglický jazyk) a přírodovědných předmětů (fyzika) byla uskutečněna v Irsku 

(Dublin) a trvala 5 dní bez cesty. Druhá stáž pro další 2 pedagogické pracovníky zaměřená do 

oblasti cizích jazyků (anglický jazyk) a přírodovědných předmětů (prvouka) byla uskutečněna 

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a trvala 5 dní bez cesty.  

     Účast na zahraničních stážích byla zajímavá a přínosná. Přispěla k profesnímu rozvoji 

pedagogů, kteří tak poznali jiné postupy a metody výuky v cizích zemích. Díky stáži 

pedagogové poznali různé zahraniční výukové materiály a učebnice, osnovy a průběh 
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anglického jazyka, prvouky a fyziky, tj. stínovaných předmětů v zahraničí a také vybavení 

tříd a pomůcky používané při výuce. Součástí stáží bylo také poznání významných míst a 

památek v Dublinu resp. Londýně a okolí. Tyto stáže byly do určité míry i inspirací, jak je 

možné vést hodiny anglického jazyka, prvouky či fyziky. Stáže přispěly ke zjištění, že české 

školství je na srovnatelné úrovni se školstvím v Irsku a Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska.  

 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

     Cílem této šablony byla podpora výuky cizích jazyků a zlepšení jazykových znalostí a 

dovedností žáků včetně prohloubení jejich znalostí o EU a ESVO. Cílovou skupinou byly žáci 

ZŠ naší školy, kteří absolvovali zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt v Londýně v dnech 

22.11. – 28.11.2015. Zájezdu se účastnilo 10 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci. Zahraniční 

jazykově – vzdělávací pobyt trval 7 dní včetně cesty. Součástí pobytu byla jazyková výuka 

v rozsahu 9 vyučovacích hodin. Kromě výuky jsme v rámci této šablony seznámili účastníky 

s historií a současností Londýna a okolí prostřednictvím návštěvy několika pamětihodností a 

muzeí.  

     Účast na zahraničním jazykově - vzdělávacím pobytu žáci hodnotili velmi pozitivně. Díky 

projektu mohli vycestovat do zahraničí, navštívili zahraniční školu, ve které se učili a také 

poznali nové památky, o kterých se doposud jen učili. Díky ubytování v hostitelských 

rodinách mohli více zdokonalit svoji jazykovou úroveň, schopnost reagovat na konkrétní 

situace v cizím jazyce, výslovnost a také mohli poznat, jak žijí rodiny v zahraničí. Účast na 

jazykovém pobytu byla pro žáky také inspirací, poznali, že znalost cizího jazyka je v dnešní 

době nevyhnutelná a velice důležitá.  Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt byl pro žáky 

velkým přínosem.  

 
 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 661 124,- Kč.  

 

 

16.2 Projekt EU - Úsov 

 

     Na základě schválené žádosti o finanční podporu se naše škola se stala úspěšným 

žadatelem ve výzvě č. 57. V žádosti o finanční podporu jsme si nastavili tuto šablonu: Rozvoj 

technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (1x). Realizací této aktivity 

došlo k rozvoji technických dovedností žáků na druhém stupni naší školy zejména pro práci 

se dřevem a kovem. 
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     Cílem této aktivity bylo zvýšení rozvoje technických dovedností žáků naší školy. Tuto 

šablonu jsme si vybrali zejména z toho důvodu, že si uvědomujeme důležitost posilování 

zájmu žáků o technické obory.  Aktivity se zúčastnili žáci 6. a 7. třídy naší školy. K rozvoji 

technického vzdělávání došlo prostřednictvím vytváření žákovských výrobků. Celkem bylo 

vytvořeno 6 typů výrobků, a to: dřevěná hrací kostka, plechová krabička, dřevěný rámeček, 

plechová lopatka, dřevěná figurka a dřevěný věšák. Do vytváření se zapojilo 19 žáků, každý 

vyráběl svůj výrobek sám.  

     Na počátku došlo ze strany učitele k vypracování plánu rozvoje technických dovedností 

žáků a výběru výrobků, které budou žáci vyrábět. Výběr výrobků byl uzpůsoben věku žáků. 

Žáci zpracovávali výrobky dle pracovního listu s nákresem výrobku, který obsahoval postup 

práce včetně použitého materiálu, nářadí a dalších pomůcek. Naše školní dílny však nebyly 

dostatečně vybaveny, proto jsme využili možnost a potřebné vybavení si v rámci projektu 

nakoupili.  

     Na počátku byli všichni proškoleni o bezpečnosti práce a jednotlivé hodiny výroby 

žákovských výrobků byly zaznamenány v třídních knihách. Žákům se vytváření výrobků moc 

líbilo, což značně ovlivnilo jejich vtah k technickému vzdělání. Aktivně se zapojovali do 

výuky a v rámci diskuse navrhli, s jakými materiály by chtěli pracovat. Také pro ně byla 

velice lákavá možnost vyzkoušet si pracovat s novým nářadím. Vytvářením výrobků si někteří 

žáci uvědomovali, jak je v této oblasti také důležitá preciznost, soustředěnost, přesnost a že ne 

každý má vlohy na tuto práci. 

 

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 204 112 Kč. 

 

Seznam pořízeného nářadí a ochranných pomůcek pro žáky uvádí níže přiložená tabulka: 

 

Č. Nářadí, vybavení Počet (ks) 

1. Aku tavná pistole Proteco 1 

2. Pilka na železo 8 

3. Kladivo zámečnické 300 g 1 

4. Metr svinovací 3m 16 

5. Playmat set kit obráběcích strojů 4 

6. Akuvrtačka FDV Fieldmann 7 

7. Sada sukovníků 2 

8. Kleště nýtovací 1 

9. Sponkovačka 1 

10. Kleště siko 2 

11. Sada bitů 1 

12. Ulamovací nůž 3 

13. Sada vrtáků do dřeva (6 ks) 3 

14. Sada vrtáků do dřeva (8 ks) 8 

15. Šroubovák 4 

16. Hoblík klopkař 45 mm ruční dřevěný 2 

17. Štětec široký 8 

18. Štětec úzký 16 

19. Stolní pila pokosová a okružní Einhel NKT 1200 1 

20. Sada hlavic ½ + ¼ 77 dílů 1 

21. Sada očkoplochých klíčů 1 

22. Sada šroubováků 1 

23. Unimat basic/ Elementary kid obráběcí stroj 1 
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24. Dláta 7 

25. Nůžky na plech Extol premium levé 1 

26. Nůžky na plech Extol premium pravé 1 

27. Vykružovací vrták do dřeva 7 břitů 1 

28. Vykružovací vrták do dřeva 5 průměrů 1 

29. Kleště Extol premium 180 mm - kombinačky 16 

30. Minikleště štípací boční 115 mm 16 

31. Sada důlčíků (3 ks) 6 

32. Pila ocaska 400 mm 13 

33. Kleště Extol premium štípací čelní 200 mm 1 

34. Kleště Yato štípací čelní 180 mm 8 

35. Kleště Yato 150 mm, vnitřní, přímé 16 

36. Pilník kulatý, středně jemný, délka 200 mm 15 

37. Pilník plochý, středně jemný, délka 200 mm 16 

38. Pilník půlkulatý, středně jemný, délka 200 mm 16 

39. Šroubovák křížový, bit, sada 10 kusů 2 

40. Šroubovák držák bitů sada 20 ks s bity a nástrčnými klíči 1 

41. Šroubovák, sada 6 ks 3 

42. Rašple, sada 3 ks, délka 200 mm 4 

43. Pokosová pila na řezání úhlů EXTOL CRAFT, 550 mm 10 

44. Sada rašplí na dřevo PVC box 5 dílů 9 

45. Svěrák koutový 65 mm 17 

46. Kladivo zámečnické, 200 g 17 

47. Palička gumová černá 55 mm 8 

48. Svěrák YORK standart 125 mm 12 

49. Svěrák YORK standart 150 mm 4 

50. Multifunkční nářadí Bosch aku 1 

51. Hoblice Ramia HB-N1700 1 

52. Hoblice Ramia HB-N2000 1 

53. Akukmitací pila Bosch 1 

54. Hoblík 650 W 1 

55. Pila přímočará 1 

56. Aku mikrio nářadí Dremel 1 

57. Úhlová bruska 125 mm 1 

58. Soustruh na dřevo 1 

59. Lupínková pila GDS 16 Elektronik 1 

60. Sada pilových listů k lupínkové pile 1 

61. Pásová bruska Proma BP-100 kombinovaná 1 

62. Stolní vrtačka Ferm FT-B13/230 1 

63. Pracovní rukavice 16 

64. Ochranné brýle 19 

65. Smirkový papír 20 

66. Ochranný štít 1 
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17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

   Ve školním roce 2015/2016 neproběhla spolupráce s odborovými organizacemi ani jinými 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
   

 

 

18. Přílohy 

 
 

Příloha č. 1: Fotodokumentace akcí MŠ 

 

První „školkový“ den 

 

     
 

   
 

Sázení stromečků na zahradě MŠ 
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Dýňové hrátky 

        
 

 

Muzikantský den 

    

   

 

Beseda o myslivosti 
 

    
 

„O Úsovskou sovičku“  
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Příloha č. 2: Fotodokumentace akcí ZŠ 

 

Park Mirakulum 

 

       
 

Den míru 

    
 

Divadélko pro školy 

   
 

Exkurze 9. třídy do Prahy 
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Bramborový den 

   
 

 

Návštěva městské knihovny 

    
 

   

Dopravní hřiště 

      
 

   

Halloween 
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Beseda o Nepálu 

   
 

 
Program Zdravé zuby 

    
   

 

Mikulášská nadílka ve škole 

    
 

Program „Bezpečný pes“ 
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Školní kolo karaoke 

    
 

   

Den Země 

    
 

   

Junior cross Rohle 

     
 

   

Cyklista roku 2016 

,   
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  Příloha č. 3: Fotografie jednotlivých tříd 
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Příloha č. 4 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 


