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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. Zdenek Krump, p. Lenka Dopitová 
• za zřizovatele: p. Jiří Holouš, p. Ivo Polončík 
• za pracovníky školy: p. Mgr. Iveta Václavíková, p. Mgr. Jiřina Holoušová          
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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 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 - škola pro všechny“ je všestranný rozvoj osobnosti 
každého jedince.  

 
Ročník Počet žáků 

k 1. 9. 2016 
Třídní učitel 

1. 17 Mgr. Jiřina Holoušová 
2. 15 Mgr. Jana Koštovalová 
3. 19 Mgr. Zuzana Tefferová 
4. 18 Mgr. Lenka Králová 
5. 13 Mgr. Michaela Petruš 
6. 13 Mgr. Tomáš Foltas 
7. 13 Mgr. Jindra Pochožajová 
8. 12 Dr. Ing. Františka Nováková 
9. 18 Mgr. Iveta Václavíková 

celkem: 138  
 
� 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 387 strávníků, z toho 126 dětí ze základní školy, 83 dětí 
z MŠ, 28 zaměstnanců školních a předškolních zařízení a průměrně 150 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.  
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     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 
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 

Textilní tabule 2 ks 2 527,- 
Mapa ČR vlastivědná 2 190,- 
Vařič 615,- 
Radio + CD přehrávač 1 199,- 
Otočná židle 2 ks 4 162,- 
Žíněnka s protiskluzem 2 ks 5 400,- 
Koule vrhačská 4 kg 538,- 
Měřící kolečko 2 450,- 
Píšeme ú,ů 1 620,- 
Poštovní schránka 1 190,- 
Sedací vak 3 ks 3 097,- 
Šaty plesové 2 ks 3 087,- 
Sexuální výchova – nástěnný obraz 2 579,- 
Mapa Evropa politická 2 490,- 
Mapa Amerika geografická 2 600,- 
Skříň šatní dvoukřídlá 3 ks 17 696,- 
Skříň na dokumenty 4 099,- 
Stůl pracovní kancelářský 5 600,- 
Stůl  4 099,- 
Notebook HP NOTE ZT + program Zoom text 39 000,- 
Zlomkové hůlky 3 315,- 
Aj – kalendář, datum, čas 3 196,- 
Projektor EPSON 11 678,- 
NB Lenovo 2 ks 27 980,- 
Tiskárna 4 700,- 
Projektor + snímač 2 ks 79 799,- 
Keramická tabule 2 ks 73 795,- 
Mapa zvěř + chráněná území 3 590,- 

 

Tvrdé a měkké souhlásky 4 833,- 
 
Mateřská škola 

Koberec 3 ks 4 345,- 
Edukační puzzle 1 135,- 
Přiřazovací box - povolání 2 586,- 
Čarodějnická kuchyně 853,- 
Oboustranná tabule 1 180,- 
Reproduktory 577,- 
Dekorace na stěnu 5 ks 4 368,- 
Moje tělo 1 250,- 

 

Sestava hrad s vězením 15 890,- 
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Sestava hrad + 15xbox 20 420,- 
Dílenský stůl 3 990,- 
Skříňka + 15x kontejner 8 255,- 
Skříňka s poličkami 6 690,- 
Obchod se stříškou 4 690,- 
Houpací lávka 25 705,- 
Benzinová stanice 1 570,- 

 

Benzinová pistole 690,- 
 
Školní družina 

Věšáková stěna 3 890,-  
Lavičky šatní 3 ks 8 573,- 

 
Školní jídelna 

Regál nerez 4 police 3 ks 26 700,- 
Pračka 5 841,- 

 

Elektrická třítroubová pec 89 990,- 
 
Součást školy Opravy Částka (Kč) 
 
Základní škola 

Elektromontážní práce – archiv a knihovna 3 689,- 
Malování soklu ve ŠD + kancelář školní asistentky 3 865,- 
Malování po zatečení vody 4 688,- 
Výměna krytiny + čištění žlabů na střeše 13 800,- 
Elektroinstalace knihovny + revize ŠD a klubovny 16 525,- 
Výměna madel ke schodištím 11 185,- 
Oprava vstupu před ŠD 7 935,- 
Oprava stoupačky vody 5 590,- 
Výměna žaluzií 40 000,- 
Oprava kopírky 5 974,- 
Oprava seřízení vchodových dveří 5 384,- 
Výměna čerpadla 11 090,- 
Oprava křovinořezu 5 392,- 
Oprava sekačky 1 586,- 
Oprava tělocvičného nářadí 12 361,- 
Oprava kopírky 6 480,- 
Oprava interaktivní tabule 3 419,- 
Oprava židlí 700,- 
Oprava sekačky 1 874,- 

 

Zastřešení schodiště 1. st. + ŠD 136 512,- 
 
Mateřská škola 
 Oprava otevírání dveří 944,- 
 
Školní jídelna 

Montáž elektroinstalace 4 105,- 
Oprava dlažby před ŠJ a MŠ 30 000,- 

 

Opravy myčky 18 023,- 
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Oprava masomlýnku 2 715,- 
Oprava konvektomatu 1 290,- 
Oprava váhy 2 157,- 
Oprava sporáku 806,- 
Oprava elektrického kotle 940,- 

 

Seřízení elektrických zámků, výměna svítidel 4 106,- 
 
     
 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 

 
Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací 
programy: 
79-01-C Základní škola 
 79-01-C/01  Základní škola, denní forma vzdělávání, délka studia: 9 r. 0 měs. 
  
 
 
 

3. Přehled učebních plánů 2016/2017 
 

Název vzdělávacího programu Ročník ZŠ 
Škola pro život – škola pro 
všechny (vlastní ŠVP) 

1., 2., 3., 4., 5. + 6., 7., 8., 9. p. r. 

  
Přehled volitelných předmětů:  
Informatika 6. třída 
  
 
 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Zaměstnanci školy Počet Pracovní úvazek 
Pedagogičtí pracovníci – učitelé 15 14,68 
Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé ŠD 2 1,22 
Pedagogičtí pracovníci – asistent pedagoga                                1 1,72 
Správní zaměstnanci – ekonomka školy 1 0,8 SR + 0,2 HČ 
                                     domovníci, uklízečky 2 3,0 
                                     kuchařky, ved. ŠJ 5 3,5 SR + 1,5 HČ 
Celkem zaměstnanců 26 24,92 + 1,7 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, Hv, Vv, 

Pč 
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Mgr. Iveta Václavíková  vedoucí učitelka 
2. stupně 

VŠ 2. st. – Čj, Z, Vv 

 Učitelé 1. stupně 
ZŠ 

  

Mgr. Lenka Králová Uč. VŠ Čj, M, Vv, Tv, Pč, Hv 
Mgr. Zuzana Tefferová  Uč. VŠ Čj, M, Aj, Hv, Vv 
Mgr. Alexandra Děrdová  Uč. VŠ Čj, M, Pč, Vv, Tv 
Mgr. Jana Koštovalová  Uč. VŠ Čj, M, Vv, Tv, Pč, Aj 
Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Čj, Aj, Inf, Vl, Tv, Vv, Pč 
Mgr. Alena Hlochová Uč. VŠ Př, Prv, Vl 
Mgr. Jindra Pochožajová Uč. VŠ M 
 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, Z 

Mgr. Alena Hlochová Uč. VŠ Rj, Ov, Př, D, Nj 
Mgr. Lenka Králová Uč. VŠ Hv 
Mgr. Anna Nesétová Uč. VŠ Vkz, Aj, Nj 
Mgr. Diana Dvořáková Uč. VŠ Vkz, Aj 
Mgr. Arnoštka 
Kráčmarová 

Uč. VŠ Vkz, Aj 

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

asist. 
  

Iveta Honigová  Vych. ŠD SŠ   
Lucie Vítková  Asistentka 

ped.,vych. ŠD 
SŠ  

Lenka Motlíčková Asistentka ped., 
školní asistentka 

  

Jarmila Motlíčková  Uč. MŠ SŠ  
Monika Moťková  Uč. MŠ SŠ  
Adéla Klinková Uč. MŠ SŠ  
Ivona Svobodová  Asistentka ped. 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 
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Miroslava Rečková kuchařka 
Olga Pišosová kuchařka 
Jana Šotolová pomocná kuchařka 
Petra Rozehnalová kuchařka 
 
 
 
 

5. Mateřská škola 
 

 
 
5.1 Charakteristika mateřské školy 
 
   Mateřská škola má 2 oddělení, ve školním roce 2016/2017 s celkovým počtem zapsaných 
dětí 38. I. oddělení navštěvovalo 14 dětí 3-4 letých s průměrnou denní docházkou 10 dětí. 
II. oddělení navštěvovalo 24 dětí 5-7 letých s průměrnou denní docházkou 17 dětí. Počet 
dojíždějících dětí 7 (Police 2, Bezděkov 1, Janoslavice 3, Veleboř 1). 
 
 
5.2 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 o tyto projekty: II. 
oddělení: „Čím budu až vyrostu“, „Dorozumíme se i jinak“ (znaková řeč). I. oddělení 
„Barevný svět“. 
 
 
5.3 Přijímání dětí 
 
   Většina dětí nastoupila do zařízení k 1. 9. 2017. Protože byla volná místa, bylo vyhověno i 
žádostem rodičů o umístění jejich dítěte i během školního roku.  
   K novému školnímu roku 201/2018 bylo přijato k předškolnímu vzdělávání 8 dětí. Většina 
z nich nastoupí k 1.9.2017. Ostatní po dohodě s rodiči v lednu 2018. 
 
 
5.4 Nadstandardní aktivity 
 

• vítání občánků (3x) 
• divadelní představení (10x) 
• prodej pracovních sešitů pro rodiče, prodejní výstava knížek pro děti 
• podzimní dýňování (spolupráce s rodiči) 
• podzimní drakiáda, rozloučení s podzimem 
• Mikulášská nadílka (spolupráce se ZŠ) 
• výroba vánočních dárků a přání 
• vánoční besídky pro rodiče s posezením 
• vánoční zpívání koled na schodech ZŠ 
• 10 lekcí kurzu plavání na bazéně v Mohelnici 
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• návštěva 1. třídy ZŠ 
• beseda pro rodiče – školní zralost (spolupráce se ZŠ) 
• zimní olympiáda, Sněhulákový den 
• vydání školního časopisu „Mateřinka“ (3x) 
• návštěva knihovny (3x) 
• dětský maškarní karneval (agentura Jana Olomouc) 
• kreslení do dětského časopisu „Dráček“ 
• návštěva solné jeskyně v Zábřeze 
• pěvecká soutěž „O úsovského slavíčka“ 
• výtvarná soutěž „Úsovská sovička“ 
• školní výlety 3x (Sluňákov Olomouc, Bludov – „Pradědovo muzeum“, Klopina – 

Planetárium) 
• májové besídky pro rodiče 
• letní sportovní olympiáda (spolupráce s MŠ Klopina) 
• třídění odpadového materiálu (spolupráce s Charitou Zábřeh) 
• slavnostní závěr školního roku (agentura Bavi Litovel) 

 
 
5.5 Zájmové kroužky 
 

• Angličtina hrou (1x týdně, 8 dětí) 
• Sportovní kroužek (1x týdně, II. oddělení) 
• „Přípravka“ na školu (1x týdně, 7 dětí) 

 
 
5.6 Spolupracující organizace 
 

• Charita Zábřeh – sběr PET uzávěrů (celoročně) 
• Rada rodičů při MŠ 
• PPP Mohelnice 
• SPC Mohelnice 
• MŠ Klopina 
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6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

Zápis k povinné školní docházce 
 

Termín: 20. 4. 2017 
Počet dětí: 20 
Počet žádostí o odklad: 4 
Rozhodnutí ředitele školy: 

 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:  16 
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 4 

 
 

      
 
 
 
 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
  
7.1  Statistika prospěchu školy – 1. pololetí školního roku 2016/17 

 
Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Ročník Počet 

žáků Počet % Počet % Počet % 
1. 17 17 100 0 0 0 0 
2. 15 14 93 1 7 0 0 
3. 19 15 79 4 21 0 0 
4. 18 12 67 6 33 0 0 
5. 13 8 62 5 38 0 0 

1. st. 82 66 81 16 19 0 0 
6. 12 4 33 8 67 0 0 
7. 13 5 38 8 62 0 0 
8. 12 0 0 12 100 0 0 
9. 18 4 22 13 72 1 6 

2. st. 55 13 24 41 75 1 1 
Celkem 137 79 57 57 42 1 1 
7.2 Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech v 1. pol. školního roku 
2016/2017 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 
1.st. 1,59 1,55 - 1,36 1,17 1,49 1,52 
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2.st. 2,74 2,49 2,26 2,29 - 2,16 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 
1.st. 1,12 1,16 1,02 1,02 - - - 
2.st. 1,26 1,66 1,00 1,27 2,40 2,16 2,00 
Předmět Z Ov Vkz Inf Nj - - 
1.st. - - - 1,00 - - - 
2.st. 2,43 1,80 1,71 1,32 1,77 - - 
Průměrný prospěch ZŠ 
 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 
Průměr známek 1,27 1,93 1,6 

 
7.3 Statistika chování a absence – 1. pol. školního roku 2016/17 
 

           Výchovná opatření   Pochvaly                             Absence Roč. Počet 
žáků NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. PTU PŘŠ Omluv. Poč.hod./ž. Neoml. P.h./ž. 

  1. 17 - - - - - 6 - 256 15,06    - - 
  2. 15 1 1 - - - 10 - 359 23,93    -  - 
  3. 19 2 - - - - - - 590 31,05    - - 
  4. 18 1 - - - - 5 - 884 49,11    - - 
  5. 13 1 1 - - - - - 314 24,15    - - 
1.st. 82 5 2 - - - 21 - 2403 29,31    - - 
             
  6. 12 1 - - - - - - 601 50,08    - - 
  7. 13 3 2 2 - - 5 - 295 22,69    - - 
  8. 12 3 1 - - - - - 495 41,25    - - 
  9. 18 4 - - - - - - 983 54,61    - - 
2.st. 55 11 3 2 - - 5 - 2374 43,16    - - 
             
ZŠ 137 16 5 2 - - 26 - 4777 34,87    - - 
 
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 57 %. Zbývajících 57 žáků 
prospělo (42 %) resp. 1 žák neprospěl (1%). 
     Absence žáků byla 4 777 hodin, což činí průměr 34,87. 
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7.4  Statistika prospěchu školy – 2. pololetí školního roku 2016/17 
 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli Ročník Počet 
žáků Počet % Počet % Počet % 

1. 17 17 100 0 0 0 0 
2. 15 14 93 1 7 0 0 
3. 20 12 60 8 40 0 0 
4. 18 11 61 7 39 0 0 
5. 13 10 77 3 23 0 0 

1. st. 83 64 77 19 23 0 0 
6. 13 4 31 9 69 0 0 
7. 13 4 31 9 69 0 0 
8. 12 1 8 11 92 0 0 
9. 18 5 28 13 72 0 0 

2. st. 56 14 25 42 75 0 0 
Celkem 139 78 56 61 44 0 0 
  
7.5  Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech v 2. pol. školního roku 
2016/2017 
 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 
1.st. 1,69 1,86 - 1,55 1,36 1,39 1,55 
2.st. 2,46 2,63 2,24 2,23 - 2,18 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 
1.st. 1,13 1,07 1,09 1,03 - - - 
2.st. 1,24 1,68 1,00 1,35 2,16 2,06 1,89 
Předmět Z Ov Vkz Inf - - - 
1.st. - - - 1,00 - - - 
2.st. 2,20 1,65 1,94 1,05 - - - 
Průměrný prospěch ZŠ 
 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 
Průměr známek 1,34 1,87 1,61 

 
7.6  Statistika chování a absence – 2. pol. školního roku 2016/17 
 

           Výchovná opatření   Pochvaly                             Absence Roč. Počet 
žáků NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. PTU PŘŠ Omluv. Poč.hod./ž. Neoml. P.h./ž. 

  1. 17 - - - - - 10 - 455 26,76    - - 
  2. 15 - - - - - 11 - 401 26,73    -  - 
  3. 20 3 - 1 - - 8 - 732 36,60    - - 
  4. 18 - - - - - 7 - 1373 76,28    - - 
  5. 13 - - - - - 6 - 536 41,23    - - 
1.st. 83 3 - 1 - - 42 - 3497 42,13    - - 
             
  6. 13 2 1 - - - 8 - 586 45,08    - - 
  7. 13 3 1 1 1 1 5 - 623 47,92    - - 
  8. 12 3 1 - - - 4 - 637 53,08    - - 
  9. 18 3 - 1 2 - - 6 1016 56,44    - - 
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2.st. 56 11 3 2 3 1 17 6 2862 51,11    - - 
             
ZŠ 139 14 3 3 3 1 59 6 6359 45,75    - - 
 
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 2015/2016 zůstal počet vyznamenaných téměř shodný 
a průměrný prospěch za školu ze změnil z 1,57 na 1,61.     
    Co se týče chování, tak toto lze hodnotit jako dobré a oproti školnímu roku 2015/2016 se 
zvýšil počet kázeňských opatření. Naproti tomu ovšem vzrostl počet pochval. Porovnání 
uvádí následující tabulka: 
 

Výchovná opatření Pochvaly  
NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. PTU PŘŠ 

2. pol. školního 
roku 2015/2016 

13 4 5 0 0 50 0 

2. pol. školního 
roku 2016/2017 

14 3 3 3 1 59 6 

 
 
     Přetrvávajícím problémem je u některých žáků nedostatečná příprava na vyučování, 
zapomínání úkolů či pomůcek na vyučování.   
     Žáci jsou hodnoceni klasifikačními stupni. 
     Absence žáků se oproti 1. pololetí zvýšila na 6 359 hodin, což činí průměr 45,75 a ve 
srovnání s 2. pololetím školnímu roku 2015/2016 došlo k nárůstu absence o  415 hodin. 
 
7.7  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (integrovaní žáci) 
 
     Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení byla věnována po celý školní rok 
individuální péče, vyučující s nimi prováděli reedukaci. Asistence pedagoga probíhala 
s jedním žákem ve 2. třídě, s jedním ve 3. třídě a s jedním v 9. třídě. 
 
Počty integrovaných žáků 
 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 
Počet žáků 0 3 3 2 1 3 1 1 5 19 
 
     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 
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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. 
 
 
7.8  Vycházející žáci (rozmístění žáků) 
 
Ročník Počet H/D Konzervatoř Gymnázium SŠ SOU OU Jiné školy 

9.  8/10 0/0 1/0 3/7 4/3 0/0 0/0 
8.        0/0 - - - - - - 
5.        0/0 - - - - - - 

 
 
8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

ve školním roce 2016/2017 
Název akce – kurz, 

seminář 
Pořádající Datum Počet 

hodin 
Účastník 

Základní škola 
Úloha školských 
poradenských zařízení 
v realizaci inkluze 

PPP a SPC 
Mohelnice 

18.10. 8 Mgr. Iveta 
Václavíková 

Nové možnosti práce se 
třídou 

PPP a SPC 
Olomouckého 

kraje 

19.10. 8 Mgr. Jindra 
Pochožajová 

Školní web MVS Olomouc 19.10. 2 Ing. David Kalousek 
Základní poznatky o 
autismu 

NIDV Olomouc 20.10. 6 Lenka Motlíčková 

Inkluze PPP Šumperk 24.10. 4 Mgr. Iveta 
Václavíková 

Příprava občanů k obraně 
státu pro učitele ZŠ 

Olomouc 3.11. 4 Ing. David Kalousek 

Literatura pro děti a 
mládež v novém miléniu 

Descartes v.o.s. 
Olomouc 

16.11. 4 Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Literatura pro děti a 
mládež v novém miléniu 

Descartes v.o.s. 
Olomouc 

16.11. 4 Mgr. Iveta 
Václavíková 

Sloh bez obav Descartes v.o.s. 
Olomouc 

25.11. 6 Mgr. Jana 
Koštovalová 

Nápadník do hodin Čj Nakladatelství 
Fraus 

30.11. 4 Mgr. Jana 
Koštovalová 

Cesty spolu – společně 
proti šikaně 

NIDV Brno 2.12. 8 Ing. David Kalousek 

Přijímací řízení  Odbor školství 
Olomouckého 
kraje, BEA 
centrum 

6.12.  Mgr. Iveta 
Václavíková 

Vánoce a zdraví UP Olomouc 7.12. 7 Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Aktuální informace k 
předškolnímu vzdělávání 

NIDV Olomouc 18.1. 4 Ing. David Kalousek 
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Rozvoj kompetencí 
v oblasti inkluze 

Počítačová služba 
Olomouc 

27.3. a 
4.4. 

8 Ing. David Kalousek 
Dr. Ing. Františka 

Nováková 
Mgr. Michaela 

Petruš 
Mgr. Lenka Králová 
Mgr. Tomáš Foltas 

Mgr. Jindra 
Pochožajová 

Mgr. Jana 
Koštovalová 

Zvýšení kvality vzdělávání MU Brno 12.4. 4 Ing. David Kalousek 
Mgr. Michaela 

Petruš 
Syndrom CAN MAS 

Mohelnicko 
10.5. 2 Mgr. Jindra 

Pochožajová 
Sdílení dobré praxe MŠ  MAS 

Mohelnicko 
17.5. 6 Ing. David Kalousek 

Mateřská škola 
Zvláštnosti dětské 
psychiky 

Schola education 7.4. 4 Adéla Klinková 

Když krajina vypráví SEV Sluňákov 3.5. 4 Monika Moťková 
Sdílení dobré praxe MŠ  MAS 

Mohelnicko 
17.5. 6 Jarmila Motlíčková 

Školní jídelna     
Seminář hygienic. minima Ing. E. Koutná 3.3. 4 Pavlína Roháčová, 

Petra Rozehnalová, 
Olga Pišosová 

 
     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).  
 
 
      

9. Testování žáků  

 
 
   V rámci získání zpětné vazby výsledků při výchově a vzdělávání žáků a pro účely 
porovnání se zapojenými školami bylo ve školním roce 2016/2017 provedeno testování žáků 
5. 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 dovedností pro život společnosti SCIO pro žáky 8. ročníku. 
    Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola byla vybrána do reprezentativního vzorku 
výběrového zjišťování výsledků žáků 9. roč. ČŠI, proběhlo v měsíci květnu testování v těchto 
oblastech – český jazyk, anglický jazyk a zeměpis. 
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   Jak testování probíhalo ukazuje následující tabulka: 
  
Třída Termín Předměty/oblasti 

9. listopad 2016 Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, 
anglický jazyk  

5. duben 2017 Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, 
anglický jazyk 

8. březen 2017 Dovednosti pro život 
9. květen 2017 Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. roč. (ČJ, ANJ, 

Z) 
 
 
 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

10.1 Jednorázové akce organizované naší školou (na úrovni školy) 
Typ akce Termín Účast Organizoval 

Pasování prvňáčků 1.9. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Ing. David Kalousek 

Školní kolo dopravní soutěže 21.9. 6. – 9. roč. Mgr. Tomáš Foltas 
Mezinárodní Den míru - výsadba 
stromu „Plant a Tree for Peace" 

21.9. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Vycházka – dopravní situace v 
obci 

26.9. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Evropský den jazyků 26.9. 3. – 9. roč. Mgr. Anna Nesétová 
Model sluneční soustavy září 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 
Fotografování 1. třídy 5.10. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Podzimní sběr papíru 11. – 

17.10. 
1. – 9. roč. Jan Honig 

Jablíčkový den 11.10. 2. roč. Mgr. Jana Koštovalová 
Přírodovědný klokan 12.10. 8. a 9. roč. Ing. David Kalousek 
Jablíčkový den 13.10. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Dýňování 24.10. 1. – 5. roč. metodické sdružení 
Halloweenská diskotéka 24.10. 1. – 9. roč. metodické sdružení a 

školní parlament 
Dráčkový den 25.10. 1. – 4. roč. třídní učitelé 
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 3. – 9. roč. říjen  3. – 9. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Mgr. Zuzana Tefferová 
Mgr. Anna Nesétová 
Mgr. Michaela Petruš 

Výstavka a práce dětí na téma: 
„Podzim“ 

říjen 1. – 5. roč. metodické sdružení 

Zajímavosti o chemických 
prvcích 

říjen 8. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Národní parky v Africe  říjen 7. roč. Mgr. Iveta Václavíková 
Savci kolem nás  říjen 8. roč. Ing. David Kalousek 
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Divadlo v MŠ „Strašidla ze 
mlýna“ 

4.11. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Lístečkový den 8.11. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Program „Proto pozor, proto 
bacha“ 

10.11. 5. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Dějepisná olympiáda  14.11. 8 žáků 9. roč. Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Soutěž v anglickém jazyce 28.11. 4. roč. Mgr. Zuzana Tefferová 
Slavnost slabikáře 28.11. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Klima třídy 29.11. 2. roč. Mgr. Jana Koštovalová 
Výtvarná soutěž „Čert a Mikuláš“ listopad 1. – 5. roč. metodické sdružení 
Příprava vánoční výzdoby a dárků listopad 1. – 5. roč. metodické sdružení 
Ptáci kolem nás listopad 7. roč. Ing. David Kalousek 
Výchovný koncert Hudba proti 
drogám 

2.12. 1. – 9. roč. Mgr. Lenka Králová 

Mikulášská nadílka v MŠ 5.12. vybraní žáci 9. roč. Mgr. Tomáš Foltas 
Mikulášská nadílka ve škole 5.12. všichni žáci Mgr. Tomáš Foltas 
Čertovský den 5.12. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Možná přijde i Mikuláš 5.12. 2. roč. Mgr. Jana Koštovalová 
Vitamínový den – doprovodná 
aktivita k projektu Ovoce do škol 

6.12. 1. – 5. roč. Ing. David Kalousek 

Divadélko pro školy Hradec 
Králové 

7.12. 1. – 9. roč. Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Klima třídy – 2. část 14.12. 2. roč. Mgr. Jana Koštovalová 
Vánoční besídky ve třídách 22.12. 1. – 9. roč. třídní učitelé 
Zpívání na schodech 22.12. všichni žáci+MŠ Mgr. Lenka králová 

Ing. David Kalousek 
Putování po Severní Americe  prosinec 7. 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 

Sportovně-branný týden 16.–20.1. 4. – 9. roč. Ing. David Kalousek 
Zimní radovánky 16.1. 2. roč. Mgr. Jana Koštovalová 
Školní kolo recitační soutěže  25.1. 8. a 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 
Mgr. Iveta Václavíková 

Za poznáním Evropou leden  Mgr. Iveta Václavíková 
Recitační soutěž 9.2. 1. – 5. roč. metodické sdružení 
Školní kolo recitační soutěže 10.2. 6. a 7. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 
Mgr. Iveta Václavíková 

Sportovně-branný týden 13.2.-
17.2. 

1. – 3. roč. Ing. David Kalousek 

Zimní vycházka 15.2. 6. a 7. roč. dívky Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Výchovný koncert – Hudební 
škatulky 

23.2. 1. – 9. roč. Mgr. Lenka Králová 

Indiánské kmeny na území Jižní únor  Mgr. Iveta Václavíková 
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Ameriky 
Školní kolo pythagoriády 10.3. 5. – 8. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Mgr. Jindra Pochožajová 
Anglické divadlo 14.3. 3. – 9. roč. Mgr. Arnoštka 

Kráčmarová 
Zlatý slavík – pěvecká soutěž, 
školní kolo 

15.3. 18 žáků 1. – 5. roč. Mgr. Lenka Králová 
 

Matematický klokan 17.3. 2. – 9. roč. učitelé matematiky 
Jarní den – projektové vyučování 21.3. 2. roč. Mgr. Jana Koštovalová 
Návštěva dětí z MŠ Úsov v 1. 
třídě 

22.3. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Program „Prevence úrazů“ 24.3. 5. roč. Mgr. Michaela Petruš 
Krajská města březen 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 
Návštěva MŠ Klopina v 1. třídě 6.4. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Školní kolo karaoke 13.4. vybraní žáci 1. – 9. 

roč. 
Mgr. Lenka Králová 

 
Velikonoční den 12.4. 1. – 5. roč. metodické sdružení 
Čarodějnický den s diskotékou 28.4. 1. – 4. roč. metodické sdružení 
Den Země 28.4. 5. – 9. roč. PK přírodních věd 
Reálie Ruska – zajímavá města 
v Rusku  

duben 8. a 9. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Typické znaky evropských zemí –  duben 8. roč. Mgr. Iveta Václavíková 
Program „Prevence úrazů“ 17.5. 5. roč. Mgr. Michaela Petruš 
Sluníčkový den 19.5. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
„Mother´s Day – reálie, slovní 
zásoba, básničky, písničky atd., 
využití mezipředmětových vztahů  

květen 3. – 6. roč. Mgr. Arnoštka 
Kráčmarová 

Mgr. Michaela Petruš 
Mgr. Jana Koštovalová 

Soutěž ve skládání org. vzorců –  květen 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 
Kudy z nudy v ČR  květen 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 
Den matek – výroba dárečků, 
výstavka výtvarných prací Moje 
maminka 

květen 1. – 4. roč. metodické sdružení 

Vycházka do přírody – herbář 
rostlin  

2.6. 7. roč. Ing. David Kalousek 

Vycházka do přírody – 
pozorování hmyzu 

8.6. 6. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Pasování na čtenáře 13.6. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 
Návštěva předškoláčků z MŠ 
Klopina v 1. třídě 

14.6. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Školní časopis 3 čísla v nákladu cca 210 výtisků  Mgr. Jindra Pochožajová 
Klub mladých čtenářů – Knižní 
klub Fragment 

27 žáků si objednalo 98 ks knih Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Klub mladých čtenářů – Albatros 27 žáků si objednalo 60 ks knih Mgr. Lenka Králová 
Klub mladých čtenářů – Mladá 
fronta 

3 žáci si objednali 3 ks knih Mgr. Lenka Králová 

Dětský knižní klub Grada 14 žáků si objednalo 26 ks knih Mgr. Jiřina Holoušová 
Mléko do škol průměrně 70 žáků 1. stupně ZŠ a 

dětí MŠ  
Lucie Vítková 
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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 
 

 
10.2 Akce na úrovni okrsku, okresu, kraje 

Typ akce Datum Účast Umístění Organizoval 
Atletický čtyřboj v 
Šumperku 

22.9. 14 žáků dívky 13. místo 
hoši 10. místo 

Mgr. Michaela 
Petruš 

Okrskové kolo přespolního 
běhu v Mohelnici 

30.9. 15 žáků 4. místo 
v kategorii 6. a 7. 

dívky, 2. místo 6. a 
7. hoši, 2. místo 

v kategorii 8. a 9. 
třída dívky a 5. 

místo 8. a 9. hoši 

Mgr. Tomáš 
Foltas 

Dr. Ing. 
Františka 
Nováková 

Okresní finále přespolního 
běhu 

6.10. 5 hochů 6. a 
7. roč. 

4 dívky 8. a 
9. roč. 

9. místo 
v kategorii 6. a 7. 

třída hoši 
9. místo 

v kategorii 8. a 9. 
třída dívky 

Mgr. Tomáš 
Foltas 

Dr. Ing. 
Františka 
Nováková 

Dýňodlabání – Flora 
Olomouc 

18.10. 11 žáků  - Ing. David 
Kalousek 

Domestos pro školy září - 
listopad 

všichni žáci 7. místo Iveta Honigová 

Okresní kolo dějepisné 
olympiády 

16.1. 1 žákyně - Dr. Ing. 
Františka 
Nováková 

Okresní kolo olympiády 
v českém jazyce 

1.2. 1 žákyně  Mgr. Iveta 
Václavíková 

Okrskové kolo Recitační 
soutěže v Mohelnici - 0., 1. 
a 2. kategorie 

23.2.   Mgr. Jiřina 
Holoušová 

Okrskové kolo Recitační 
soutěže v Mohelnici - 3. a 4. 
kategorie 

24.2. 4 žáci 7. – 9. 
roč. 

- Dr. Ing. 
Františka 
Nováková 

Oblastní kolo ve vybíjené 
smíšených družstev v 
Mohelnici 

7.3. 12 žáků 4. a 
5. ročníku 

4. místo Mgr. Michaela 
Petruš 

Oblastní kolo ve vybíjené 
dívek Zábřeh 

8. 3. 12 žáků 4. a 
5. ročníku 

3. místo Mgr. Michaela 
Petruš 

RBP STREET HOCKEY 
2017 

9.3. 9 žáků 6. – 
8. roč. 

- Jan Honig 

Okrskové kolo v halové 
kopané v Lošticích 

17.3. 8 žáků 6. – 
9. roč. 

4. místo Mgr. Tomáš 
Foltas 

Okrskové kolo 
Mohelnického slavíčku – 
neveřejné kolo 

22.3. 6 žáků 1. – 
5. roč. 

1 žákyně 
postup do 

veřejného kola 

Mgr. Lenka 
Králová 

Místní kolo přírodovědné 31.3. 12 žáků 4. místo v kat. Ing. David 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Školní rok 2016-2017 

22 
 

soutěže „Zlatý list“ mladší 
7. místo v kat. 

starší 

Kalousek 

Karaoke Mohelnice – 
neveřejné kolo 

25.4. 7 žáků 2 postup do 
veřejného kola 

Mgr. Lenka 
Králová 

Štafetový pohár v Šumperku 3.5. 16 žáků 2. – 
5. roč. 

4. místo Mgr. Michaela 
Petruš 

Okrskové kolo dopravní 
soutěže mladých cyklistů 

4.5. 8 žáků 3. místo 
v kategorii 

mladší 
3. místo 

v kategorii 
starší 

Mgr. Lenka 
Králová 

Okrskové kolo dopravní 
soutěže mladých cyklistů 

12.5. 8 žáků 3. místo 
v kategorii 

starší 

Mgr. Lenka 
Králová 

Karaoke Mohelnice – 
veřejné kolo 

16.5. 2 žáci 2. a 3. místo ve 
4. kategorii 

Mgr. Lenka 
Králová 

Junior Cross Rohle 25.5. 27 žáků 6. a 7. místo v kat. 
dívky 1. a 2. roč.  

1. a 4. místo v kat. 
hoši 1. a 2. roč.  

4. a 9., 10.  místo 
v kat. hoši 3. a 4. 

roč.  
1. a 3.-7.  místo 

v kat. dívky 3. a 4. 
roč.  

5. a 6. místo v kat. 
5 hoši 

3., 7. a 8. místo 
v kat. dívky 5. 

ročník,  
2., 4., 5. a 6. místo 
v kat. hoši 6. a 7. 

ročník  
2., 3., 4., 5. a 8. 

místo v kat. dívky 
6. a 7. ročník  

učitelé Tv 

Okrskové kolo v malé 
kopané ml. žáků v 
Mohelnici 

24.5. 8 žáků 4. místo Mgr. Tomáš 
Foltas 

Cyklista roku 9.6. 8 žáků 4. 
roč. 

6. místo Mgr. 
Alexandra 
Děrdová 
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10.3 Další akce 
Typ akce Datum Účast Organizoval 

Perfect day Žďárský potok 5.9. 5. ročník Mgr. Michaela Petruš 
Exkurze do Prahy 7.9. 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
Lucie Vítková 

Návštěva knihovny – výstava 
„Malí řství v plenéru 2016“ 

9.9. 6. a 7. roč. Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Exkurze Olomouc 14.9. 9. roč. Mgr. Iveta 
Václavíková 

Lucie Vítková 
Dopravní hřiště 22.9. 4. roč. Mgr. Zuzana 

Tefferová 
Návštěva knihovny 21.10. 2. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 
Návštěva knihovny – výstava 
fotografií 

2.11. 8. roč. Mgr. Iveta 
Václavíková 

Prezentace středních škol v 
Šumperku 

3.11. 9. roč. Mgr. Iveta 
Václavíková 

Návštěva DPS Sovička na LDN 
Zábřeh 

12.12. členové DPS 
Sovička 

Mgr. Zuzana 
Tefferová 
Mgr. Iveta 

Václavíková 
Projekce Planeta Země 3000 
v Mohelnici 

6.1. vybraní žáci 6. – 9. 
roč. 

Mgr. Iveta 
Václavíková 

 
Lyžáček  16.–20.1. 4. – 9. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 
Filmové představení v Uničově 18.1. 4. – 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 
Plavecký výcvik 20.1. – 16.6. 1. – 4. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 
SEV Sluňákov 27.1. 5., 7. a 8. roč. Ing. David Kalousek 
Den zručnosti na SPŠ Uničov 1.2. 3 žáci 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
Lyžáček  13.–17.2. 1. – 3. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 
Beseda v městské knihovně 23.2. 8. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 
Návštěva knihovny 14.3. 3. roč. Mgr. Lenka Králová 
Návštěva knihovny 16.3. 2. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová 
Návštěva knihovny 11.3. 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
Návštěva knihovny 21.3. 4. roč. Mgr. Alexandra 

Děrdová 
Návštěva knihovny 14.3. 1. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 
Návštěva knihovny 17.3. 8. roč. Dr. Ing. Františka 
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Nováková 
Návštěva knihovny 28.3. 5. roč. Mgr. Michaela Petruš 
Návštěva knihovny 30.3. 6. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
Návštěva knihovny 30.3. 7. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
Divadelní představení v 
Mohelnici 

4.4. 1. roč. Mgr. Jiřina 
Holoušová 

Dopravní hřiště 11.4. 4. roč. Mgr. Alexandra 
Děrdová 

Ukliďme si Česko 2017 - 
dobrovolníci 

7.4.  zájemci ze všech 
ročníků 

Ing. David Kalousek 
Mgr. Jiřina 
Holoušová 

Exkurze Švýcarsko a Německo 7.5. – 12.5. 13 žáků 6. – 8. roč. Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Liga proti rakovině – akce 
školního parlamentu 

10.5. školní parlament Mgr. Jindra 
Pochožajová 

Návštěva DPS Sovička na LDN 
Zábřeh 

6.6. členové DPS 
Sovička 

Mgr. Lenka Králová 
Mgr. Iveta 

Václavíková 
Školní výlet do Zlína 14.6. 6. a 8. roč.  Mgr. Tomáš Foltas 

Dr. Ing. Františka 
Nováková 

Školní výlet do Ostravy 15.6. 2., 3. a 7. roč.  Mgr. Jana 
Koštovalová 

Lenka Motlíčková 
Mgr. Lenka Králová 

Mgr. Jindra 
Pochožajová 

Školní výlet Svojanov u Borušova 22. – 23.6. 9. roč. Mgr. Iveta 
Václavíková 

Lucie Vítková 
Sportovní den na Křížové hoře 27.6. 1. – 9. roč. všichni ped. prac. 
Exkurze do Olomouce 28.6. 7. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Mgr. Jindra 
Pochožajová 

Školní výlet Černý potok Velká 
Kraš u Vidnavy 

28.6. 1., 4. a 5. roč. Mgr. Jiřina 
Holoušová 

Mgr. Alexandra 
Děrdová 

Mgr. Michaela Petruš 
 
     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. 
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10.4 Adventní dílny 
 
V pátek 25.11. 2016 se na škole konaly již tradiční Adventní dílny. Pro rodiče, prarodiče 
a děti byla připravena výroba adventních věnců, papírových ozdob na stromeček, sypaných 
svíček či zdobení perníčků, v tělocvičně školy pak nejen pro hochy střelba z airsoftových 
zbraní a ukázka činnosti Střelecko-airsoftového kroužku při naší škole. Vánoční 
atmosféru navodily koledy, vůně chvojí a čaje i prodej vánočních dekorací.  

 

    
     

 
 
 
10.5 Plavecký výcvik 
 
Žáci 1. - 4. třídy jezdí každým rokem plavat na krytý bazén do Mohelnice. Letos jezdili vždy 
v pátek od 20. ledna, kdy se seznámili s organizací plaveckého výcviku a s pravidly 
bezpečnosti chování. Výuka plavání začala rozdělením do skupin. Další pátky šlo vše rychleji 
– převlékání, sprchování, rozdělení do skupin, výuka a radovánky ve vodě. Při poslední 
hodině 31. března děti získaly za plavecké výkony „Mokrá vysvědčení“. Všem plavcům 
blahopřejeme.  

 
 

    
 
 
 
10.6  Návštěva DPS Sovička na zábřežské LDN 
 
 
Tak jako každý rok i ve školním roce 2016/2017 se DPS Sovička vydal zpívat do zábřežské 
LDN. Potěšit seniory jsme byli v pondělí 12.12. a 6.6.. Ve společenské místnosti žáci 
zarecitovali básně a zazpívali spoustu písniček. Seniorům jsme přivezli i malé vánoční 
dárečky, které vyrobily děti ve školní družině.  
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10.7 Zájezd do Švýcarska a Německa 
 
Ve dnech 07. 05. – 12. 05. 2017 se 13 žáků naší školy zúčastnilo zájezdu do Švýcarska a 
Německa. Viděli Rýnské vodopády u Schaffhausenu, hlavní město Švýcarska Bern, medvědí 
příkop i s medvědy. Další den navštívili čokoládovnu (včetně ochutnávky čokolád) v Brocu, 
sýrárnu, vodní hrad Chillon u Ženevského jezera. 
Následující dny navštívili chovnou stanici psů – bernardýnů, prohlédli si Ženevu, Jet d´Eau 
gejzír na Ženevském jezeře, centrum města s mnoha mezinárodními institucemi. 
Dále navštívili Mystery Park u Interlakenu, město Lucern a poslední den pohádkový zámek 
Neuschwanstein – nejkrásnější památku Bavorska. 

 
 
 

    

 
 
10.8 Ples Rady rodičů 
 
     
V sobotu 18.2.2017 proběhl v KD Úsov již tradiční Školní ples, který pořádala Rada rodičů 
dětem při ZŠ Úsov, z.s.. Nádherné předtančení žáků 9. ročníku, skvělá hudba v podání 
hudební skupiny Gama Šternberk, doprovodný program v podobě dvou vystoupení 
Rohelských Radušek či bohatá tombola - to vše zajistilo 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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10.9 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 11 zájmových kroužků s technickým, sportovním, 
estetickým, hudebním a přírodovědným zaměřením. 1 zájmový kroužek (hasičský) byl 
realizován v rámci činnosti SDH Úsov, 1 zájmový kroužek realizoval TTC Úsov a 1 zájmový 
kroužek byl součástí projektu ZŠ Úsov-škola pro všechny. 
    Činnost zájmových kroužků zajišťovalo 10 vedoucích z řad pedagogických i 
nepedagogických pracovníků a 1 další vedoucí. 
    Některé zájmové kroužky prezentovali svoji činnost i na veřejnosti, kroužek florbalu se 
zapojil do soutěže ČEZ STREET HOCKEY 2017.  
    Seznam zájmových kroužků: 

• Keramický 
• Atletika 
• Malá kopaná 
• Počítačový 
• Čtenářský klub 
• Ping-pong 
• Sborový zpěv 
• Florbal  
• Vaření 
• Pěstitelsko-chovatelský 
• Sportovní hry 
• Vybíjená 
• Hasičský 
• Střelecko-airsoftový 
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10.10 Anglické divadlo 
 
V úterý 14.3. měli žáci naší školy možnost ověřit si své znalosti anglického jazyka při 
představení zájezdového anglického divadla. Byla připravena dvě představení. Jedno pro žáky 
3. - 6. třídy a druhé pro žáky 7. - 9. třídy. Kromě poslechu originální angličtiny, byli žáci také 
zapojováni do děje příběhu.  
 
 

   
 
 

10.11 Pohádkový les 
 
       V sobotu 3. 6. 2017 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, soutěž pro děti i ukázku práce Mladých hasičů spočívající v požárním útoku. 
Střelecký kroužek pod vedením pana Vítka ve spolupráci s branným oddílem AVZO Dubicko 
měl připravenu střelbu z airsoftových zbraní a ukázku činnosti včetně svého vybavení. V 
neposlední řadě mohly děti využít připravené malování na obličej, projet se na koních, svézt 
historickými vojenskými automobily 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, 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 a Kateřině Šulové z Úsova za "malování na obličej" a paní Nesétové z 
Klopiny za prodej krásných výrobků pro děti. Zvláštní poděkování patří členům Rady rodičů, 
za pomoc s prodejem nápojů.  
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11. Údaje o prevenci sociálně – patologických jevů 

 

 
          Ve školním roce 2016/17 jsme se snažili plnit co nejvíce krátkodobé cíle stanovené 
v rámci Minimálního preventivního programu, který byl vypracován pro daný školní rok. 
     V tomto školním roce jsme se zaměřili nejvíce na vulgární vyjadřování žáků ke 
spolužákům i k vyučujícím, zásady slušného chování, experimentování a užívání drog, 
škodlivých a návykových látek, dále na zlepšení vztahů mezi spolužáky, prevenci předcházení 
šikany a také na zdravý životní styl. 
     Třídní učitelé i ostatní učitelé věnovali pozornost hlavně chování žáků ve vyučování i o 
přestávkách, chování žáků mezi sebou i k vyučujícím. 
     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, metodikem prevence negativních jevů. 
     Vyučující se snažili dle možností ve vyučování i při některých celoškolních akcích 
pracovat ve skupinách, ve dvojicích. Učitelé se snažili skupinovou práci a práci ve dvojicích 
využívat ke zlepšení vztahů mezi žáky, naučit je spolupracovat mezi  sebou, naslouchat 
žákům, vést žáky k diskusi tak, aby se učili naslouchat druhým, umět vhodným způsobem 
vyjádřit svůj názor. 
     Na naší škole i v letošním školním roce fungoval Školní parlament, jeho členy byli žáci 
 3.-9. ročníku. Spolupráce s nimi byla vynikající. Jevili veliký zájem o práci v parlamentu, 
velmi rádi se účastnili akcí, které jsme v rámci Školního parlamentu uskutečňovali. Akce, 
které jsme v rámci Školního parlamentu uskutečnili, měly charitativní cíl a přispěly 
k vytváření sociálního cítění žáků.  
 
Uskutečněné akce 
 

• Návštěva dopravního hřiště v Mohelnici 
• Mikulášská nabídka pro žáky 1.stupně a MŠ 
• Vánoční besídky a zpívání na schodech 
• Dopravní soutěž 
• Den Země  
• Sportovní den 
• Cyklus besed – Proto pozor, proto bacha 
• Návštěva pěveckého sboru na LDN Zábřeh 
• Čarodějnická diskotéka-charitativní cíl 
• Sbírka Český den proti rakovině 
• Halloweenská diskotéka s Martinem Šafaříkem-charitativní 
• Sbírka Sněhuláci pro Afriku 
• Koncert Hudbou proti drogám 
• Doprovodný program projektu Ovoce do škol – zdravý životní styl 
• Intervenční program s pracovnicemi SPC Šumperk – 2.třída 

 
 
     Během školního roku pracovaly na naší škole také zájmové kroužky. 
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Třídní učitelé 
     Učitelé se věnovali v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních 
dovedností, konzultovali případné problémy, navrhovali opatření. Ke konzultování a řešení 
problémů třídní učitelé využívali také třídnických hodin. Třídní učitelé byli v kontaktu 
s rodiči žáků, využívali třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace 
(telefonické, e-mail).  
     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. 
 
 
 

12. Zhodnocení programu EVVO 

 

 
 
1. Výuka v terénu 
 

� s některými třídami se podařilo uskutečnit přírodovědně laděné hodiny přímo v terénu 
zmínit lze např. pozorování hmyzu či sběr položek do herbáře 

� během této výuky či přímo žáky byly zajištěny zajímavé exponáty pro výuku 
přírodovědy resp. přírodopisu, vystaveny do vitríny v prvním patře školy a byl též 
vytvořen herbář rostlin 

 
2. Péče o životní prostředí 
 

� po celý rok jsme třídili odpad (sběrné koše na chodbách školy i tašky na tříděný odpad 
ve třídách)  

� v hodinách pracovních činností ve školních dílnách jsme používali ekologické vodou 
ředitelné barvy a i zde důsledně třídili odpad (papír, dřevo, kov, plast) 

� podobně v hodinách pracovních činností se žáci podíleli na péči o životní prostředí 
kolem školy (výsadba, péče o skalku, pěstování rostlin, zastřihávání keřů atp.) 

� v rámci Mezinárodního Dne míru - výsadba stromu „Plant a Tree for Peace" žáci 1. 
ročníku provedli výsadbu stromu na jednom z míst školního dvora  

� dobrovolníci z řad žáků se v dubnu zúčastnili akce Ukliďme si Česko 2017, při které 
provedli úklid pozemků kolem školy 
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3. Výuka probíhá formou exkurze/výuky v zařízeních zaměřených na EVVO 

 
� pátek 27.1.2017 se žáci 5., 7. a 8. ročníku zúčastnili exkurze do Střediska ekologické 

výchovy ve Sluňákově. Zde pro ně byly připraveny dva vzdělávací programy. Prvním 
programem určeným žákům 5. ročníku byl program "Až naprší a uschne" zaměřený na 
poznávání přírody prostřednictvím zjišťování meteorologických charakteristik, při 
kterém si žáci vyrobili i jednoduché pomůcky na měření teploty či vlhkosti 
vzduchu. Druhý program s názvem "Biomasa u vás doma" byl určen žákům 7. a 8. 
ročníku a  v jeho rámci se žáci dozvěděli mnoho informací o biomase, jejích druzích, 
výhodách či nevýhodách. Ve venkovním prostředí si vyzkoušeli účinnost 
zjednodušených modelů různých druhů kotlů na biomasu a podívali se i do kotelny na 
pelety, kterou je celý objekt SEV Sluňákov vytápěn.  
 

     
 
 
4. Ekologické soutěže ve škole 
 

� ve škole probíhá sběr drobných baterií (soutěž Recyklohraní), celkem se ve školním 
roce 2016/2017 podařilo vybrat od žáků  441 523 g baterií 

� ve škole probíhá sběr drobných elektrozařízení (soutěž Recyklohraní), zde se nám 
podařilo ve školním roce 2016/2017 nasbírat 1 187 ks elektrozařízení, 

� ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2016/2017 
vybrat v soutěži mezi třídami celkem 247 216 g vršků od PET lahví (112 371 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 2016/2017 nasbírat  286 
386 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, 
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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) 

 
� v rámci sběru víček od PET lahví jsme byli zapojeni do soutěže "Nakrmte 

plastožrouta", kde jsme ve školním roce 2016/2017 získali krásné 8. místo a 
sadu propagačních předmětů 

� na konci školního roku byly sečteny výsledky sběru jednotlivých tříd a vyhlášeny 
v každé „komoditě“ 3 nejlepší třídy – tyto obdržely putovní poháry a pizzu 
 

   
 
 

� výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2016/2017 jsou 
uvedeny v níže připojených tabulkách: 
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V konečném důsledku naše škola obdržela za rok 2016 následující „Environmentální 
vyúčtování společnosti Asekol“: 
 

      Naši žáci odevzdali k recyklaci 79 televizí, 41 monitorů a 3 013 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.  

     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 79 televizí, 41 
monitorů a 3 013 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 89,74 MWh elektřiny, 5 552,39 
litrů ropy, 372,09 m3 vody a 2,59 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 
skleníkových plynů o 17,83 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 76,77 tun. 
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 2  tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná 
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží 
obrovský dík. 
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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 pěstitelsko-chovatelský, zde se přihlásilo 15 dětí 

a schůzky probíhaly v úterý, náplní byla nejen péče o školní voliéry, ale i péče o okolí 
školy včetně výsevu a pěstování fazolí, kukuřice a dýní 
 

6. Sběr  
 

�  ve škole opět proběhl sběr starého papíru (2x), kterého se mohly zúčastnit všechny 
děti školy 
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7. Den Země  - 28. 4. 2017 
 

� žáci 5. - 8. třídy, rozdělení do skupin, plnili úkoly vztahující se k přírodním 
katastrofám jako globálnímu problému naší planety na stanovištích, které pro ně 
připravili žáci 9. ročníku 

� 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 andulky  
� výroba krmítek pro ptáky 
� výroba domečku pro morčata ve voliéře 

 
 
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) 
 

 
 
 
13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 
     Ve školním roce 2016/2017 nebyla ve škole provedena kontrola českou školní inspekcí. 
 
 
 
 

14. Hodnocení činnosti školní družiny 

 

 
 
    Ve školním roce 2016/2017 se činnost školní družiny řídila školním vzdělávacím 
programem pro ŠD a byla rozdělena do měsíčních plánů. Provoz ŠD zajišťovala dvě oddělení, 
přičemž I. oddělení vedla paní vychovatelka Iveta Honigová a bylo zde zapsáno 30 dětí. 
II. oddělení vedla paní vychovatelka Lucie Vítková a bylo zde zapsáno 10 dětí.  Obě oddělení 
navštěvovaly také děti nezapsané, které čekaly na autobusová spojení a zájmové kroužky. 
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     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: 
 

� Výlet Olomouc – výroba svíček Rodas 
� Místní knihovna – individuální prohlídky, půjčování knih, výstavy fotografií, 

vánočních dekorací, šperků 
� Vánoce – lidové tradice a zvyky u nás a v ostatních státech EU, výzdoba, dárky, přání, 

zvyky v praxi 
� Ples ZŠ – výroba a zdobení obálek do tomboly 
� Dárky pro LDN v Záb řehu – předání dárků při vystoupení žáků 
� Naše město, naše vlast – celoroční sledování dění ve městě, dopravní situace ve 

městě, bezpečná cesta do školy, památky města, cestujeme po naší vlasti – výstava 
navštívených míst 

� Voda kolem nás – koloběh vody v přírodě, ochrana ŽP, skupenství vody v přírodě, 
pozorování života u rybníka 

� Měsíc lesů – les – zásobárna vody, lesy a stromy kolem nás 
� BESIP – pravidla silničního provozu, nebezpečná místa, přecházení přes vozovku 
� Velikonoce – náboženský svátek, kraslice, přání, jarní výzdoba 
� Poznáváme zvířata – zimní vycházka do přírody, poznávání stop, vycházka a 

přikrmování zvěře u zásypu, práce s atlasy a PC – vyhledávání a poznávání zvířat a 
ptáků 

� Březen Měsíc knihy – výstava knih, společné čtení 
� Čarodějnice – historie čarodějnictví u nás 
� Dětské hřiště – využití dětského hřiště a multifunkčního hřiště u školy 
� Domestos – plnění aktivit soutěže 
� Den matek – výroba dárků a přání pro maminky, rodina, členové rodiny 
� Vaření s dětmi  – příprava jednoduchých receptů, poháry, domácí limonády, palačinky 
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      Školní družina se aktivně účastní projektového vyučování. Po celou dobu docházky do 
školní družiny byly rozvíjeny klíčové kompetence. Děti byly vedeny k toleranci, 
všestrannému zájmovému vývoji, úctě, uznání, spolupráce a pomoci druhým. Byly jim 
vštěpovány návyky slušného chování a soužití ve společnosti. 
    Družina napomáhala posilovat osobnost každého dítěte, dosáhnout úspěchu v kolektivu a 
vytvářet příznivé vztahy mezi dětmi. Školní družina se celoročně věnuje poznávání a ochraně 
životního prostředí. 
 

 
 

15. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

 

 
Viz příloha č. 4 
 
 
16. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 
16.1. Rozvojové programy 
 
Název programu: Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 
2016“.  
Finanční zdroj: Účelová dotace MŠMT ČR  
 
Dotace byla použita na nákup kompenzační pomůcky ve formě počítačové sestavy se zvětšovacím 
programem ZOOm text pro žáka se zrakovým postižením. 
 
 
16.2. Mezinárodní programy 
 
Ve školním roce 2016/2017 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního programu.  
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17. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 
 
   Ve školním roce 2016/2017 se ZŠ a MŠ Úsov nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
 
 
 
18. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z jiných zdrojů 
 

 

 
18.1 Projekt ZŠ ÚSOV- ŠKOLA PRO VŠECHNY 
 

      Na základě žádosti naší školy o finanční podporu z výzvy OP VVV "Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I" schválené dne 18.8.2016, 
rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů 
souvisejících s realizací projektu ZŠ ÚSOV-ŠKOLA PRO VŠECHNY reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001022. Projekt je složen z následujících klíčových aktivit 
(šablon): 
 
1. Školní asistent - personální podpora ZŠ 
 
    Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu - školního asistenta zejména žákům 
ohroženým školním neúspěchem na dobu 1.9.2016 až 31.8.2018. Školní asistent poskytuje 
podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s rodinou a 
školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, 
porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, 
pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při 
administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. Školní 
asistent je též žákům k dispozici ve školní knihovně a studovně v době od 12:30 do 15:30 
hod. 
  
2. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 
8 hodin 
 
     Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího 
vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.  
Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří 
koncept společného vzdělávání na naší škole. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů 
pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných 
opatření (včetně těch v prvním stupni podpory). Aktivita je koncipována tak, že umožňuje 
zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z 
podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na 
kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole. 
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3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 
 
    Cílem této aktivity je prohloubit spolupráci pedagogů na naší škole v oblasti inkluze. 
  
4. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
 
    Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky 2. a 3. roč. a 4. a 5. roč. Má formu 
volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. 
  

    
 
5. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
  
     Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k 
rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Realizaci aktivity 
předpokládáme ve školním roce 2017/2018. 
  
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 508 607,- Kč a jsou plně hrazeny prostřednictvím 
výše uvedené dotace. 
 
 
19. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 
 
 
   Ve školním roce 2016/2017 neproběhla spolupráce s odborovými organizacemi. 
 
Co se týče spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání, lze zmínit spolupráci 
s následujícími organizacemi: 
 

� Městská knihovna Úsov – exkurze, půjčování knih, pasování na čtenáře 
� PdF UP Olomouc – zajištění souvislé  praxe studenta, zapojení se do projektu 

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj 
� UK Praha – zapojení se do projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje 

klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ 
� Středisko výchovné péče - Dobrá vyhlídka Šumperk – intervenční program klima 

třídy, umístění žáka do internátní péče 
� SPC pro sluchově postižené Olomouc 
� PPP Mohelnice 
� DDM Magnet Mohelnice 
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20. Přílohy 
 
 
Příloha č. 1: Fotodokumentace akcí MŠ 
 
První „školkový“ den 
 

   
   

 

 

,,Čím budu, až budu velký/á'' celoroční projekt- záchranář  
 

   
 

 
Podzimní dýňování 
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Podzimní drakiáda 
 

   
 
 
Barevné dny 
 

   
 

 
 
Mikulášská nadílka 
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Příloha č. 2: Fotodokumentace akcí ZŠ 
 
Perfect Day Žďárský Potok 

 

       
 

 
Exkurze 9.třídy do Prahy 
 

   
 
 
Evropský den jazyků 
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Dýňodlabání 

   
 
Halloweenská diskotéka 

   
 

Výchovný koncert „Hudba proti drogám“ 

   
 

 
Zpívání na schodech 
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Zimní radovánky – „ sněhovánky“ 2. třída  

   
 
Sportovně-branný týden  

    
 
Recitační soutěž 2. stupeň 

     
 

Mikulášská nadílka ve škole 
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Vybíjená 

   
 

Pasování na čtenáře 

   
 

Sportovní dopoledne na Křížové hoře 
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Příloha č. 3: Fotografie jednotlivých tříd 
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Příloha č. 4 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 


