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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          

 

 

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, Stavenice a Rohle. 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. 2017 

Třídní učitel 

1. 17 Mgr. Jiřina Holoušová 

2. 16 Bc. Žaneta Kubíková 

3. 14 Mgr. Jana Koštovalová 

4. 19 Mgr. Michaela Petruš 

5. 15 Mgr. Libuše Knéblová 

6. 13 Mgr. Iveta Václavíková 

7. 13 Mgr. Tomáš Foltas 

8. 13 Mgr. Jindra Pochožajová 

9. 12 Dr. Ing. Františka Nováková 

celkem: 132  

 

 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 390 strávníků, z toho 128 dětí ze základní školy, 79 dětí 

z MŠ, 28 zaměstnanců školních a předškolních zařízení a průměrně 155 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, 
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sportovním nářadím je dostatečné. V deseti učebnách jsou instalovány  dataprojektory, 

z toho 8 mají i interaktivní tabuli.  

     

 

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 2017/2018 

 
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 14,28 

Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé ŠD 2 1,19 

Pedagogičtí pracovníci – asistent pedagoga                                     1 2,15 

Správní zaměstnanci – ekonomka školy 1 1,0 

                                     domovníci, uklízečky 2 2,85 

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

Celkem zaměstnanců 26 24,97 + 1,5 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, Vv, Pč 

Mgr. Iveta Václavíková  vedoucí učitelka 

2. stupně 

VŠ 2. st. – Čj, Z, Vv 

 Učitelé 1. stupně 

ZŠ 
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Bc. Žaneta Kubíková Uč. VŠ Čj, M, Tv, Pč, Inf 

Mgr. Jana Koštovalová  Uč. VŠ Čj, M, Vv, Tv, Pč, Aj 

Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Čj, Aj, Tv, Vv, Pč 

Mgr. Jindra Pochožajová Uč. VŠ M 

Mgr. Libuše Knéblová Uč. VŠ Čj, Aj, Hv, Vl, Př. Pč 

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

Mgr. Martina Pechalová Uč. VŠ Pč 

 Učitelé 2. stupně 

ZŠ 

  

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

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

Dr. Ing. Františka 

Nováková  

Uč. VŠ Čj, Tv, Ov, Fy, Vv, Z, D 

Mgr. Alena Hlochová Uč. VŠ Rj, Př, D, Nj 

Mgr. Martina Pechalová Uč. VŠ Aj 

Mgr. Libuše Knéblová Uč. VŠ Hv 

Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Ov, Aj, Tv 

 Uč. MŠ, vych., 

asist. 

  

Iveta Honigová  Vych. ŠD SŠ   

Bc. Žaneta Kubíková Vych. ŠD SŠ  

Kateřina Škopcová 

(zástup) 

Vych. ŠD SŠ  

Lucie Vítková Asistentka ped. SŠ  

Lenka Motlíčková Asistentka ped., 

školní asistentka 

SŠ  

Jarmila Motlíčková  Uč. MŠ SŠ  

Monika Moťková  Uč. MŠ SŠ  

Adéla Klinková Uč. MŠ SŠ  

Ivona Svobodová  Asistentka ped., 

uč. MŠ 

SŠ  

Zuzana Čihulková asistentka ped. SŠ  
 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

   Vyjma jednoho pedagogického pracovníka, který si dokončuje potřebné vzdělání, jsou 

všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikováni.   
 

Správní zaměstnanci  Funkce 

Ludmila Tylšarová ekonomka školy 

Jan Honig domovník ZŠ 

Alena Březinová domovnice MŠ 

Božena Horníčková uklízečka 

Pavlína Roháčová vedoucí ŠJ 

Olga Pišosová vedoucí kuchařka 

Miroslava Rečková kuchařka 

Petra Rozehnalová kuchařka 

Jana Šotolová pomocná kuchařka 

Lenka Bazinková kuchařka 
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5. Mateřská škola 

 

 
 

5.1 Charakteristika mateřské školy 

 

   Mateřská škola má 2 třídy, ve školním roce 2017/2018 s celkovým počtem zapsaných dětí 

37. I. třídu navštěvovalo 14 dětí 3-4 letých s průměrnou denní docházkou 11 dětí. II. třídu 

navštěvovalo 23 dětí 5-7 letých s průměrnou denní docházkou 16 dětí. Počet dojíždějících dětí 

7 (Police 2, Janoslavice 4, 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:  

 Jak se máme chovat 

 Jíme zdravě a hravě 

 

5.3 Přijímání dětí 

 

   Většina dětí nastoupila do zařízení k 1. 9. 2017, 32 dětí. Protože byla volná místa, bylo 

vyhověno i žádostem rodičů o umístění jejich dítěte i během školního roku. Během školního 

roku nastoupilo ještě dalších 5 dětí. 

    

 

5.4 Nadstandardní aktivity 

 

 vítání občánků (3x) 

 divadelní představení (10x) 

 prodej pracovních sešitů pro rodiče (1x) 

 prodejní výstava knížek pro děti (3x) 

 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 

 návštěva 1. třídy ZŠ (2x) 

 lyžařský kurz „Lyžáček“ 

 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) 
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 kreslení do dětského časopisu „Dráček“ 

 pěvecká soutěž „O úsovského slavíčka“ 

 výtvarná soutěž „Úsovská sovička“ 

 školní výlet (Dolní Morava – dětský zábavný park „Soptík“) 

 Den dětí 

 návštěva požární zbrojnice v Úsově 

 návštěva úsobského zámku 

 májové besídky pro rodiče 

 letní sportovní olympiáda (spolupráce s MŠ Klopina) 

 třídění odpadového materiálu (spolupráce s Charitou Zábřeh) 

 slavnostní závěr školního roku (agentura Smíšek Olomouc) 

 

 

5.5 Zájmové kroužky 

 

 Sportovní kroužek (1x týdně, II. třídy) 

 „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 

 SDH Úsov 

 FK Úsov 

 ZŠ Úsov 

 
5.7 Zaměstnanci 

 

 Jarmila Motlíčková – vedoucí učitelka 

 Adéla Klinková – učitelka 

 Ivona Svobodová – učitelka 

 Zuzana Čihulková – asistent pedagoga 

 Alena Březinová - domovnice 
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6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

Termín: 19. 4. 2018 

Počet dětí: 17 

Počet žádostí o odklad: 5 

Rozhodnutí ředitele školy: 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:  12 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 5 
 

     
      
 

 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

  
7.1  Statistika prospěchu školy – 1. pololetí školního roku 2017/18 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 17 17 100 0 0 0 0 

2. 17 17 100 0 0 0 0 

3. 14 14 100 0 0 0 0 

4. 20 9 45 11 55 0 0 

5. 15 11 73 4 27 0 0 

1. st. 83 68 82 15 18 0 0 

6. 13 7 54 6 46 0 0 

7. 13 4 31 9 69 0 0 

8. 13 5 39 8 61 0 0 

9. 12 0 0 12 100 0 0 

2. st. 51 16 31 35 69 0 0 

Celkem 134 84 63 50 37 0 0 

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

2017/2018 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,61 1,46 - 1,37 1,11 1,74 1,62 

2.st. 2,51 2,19 2,75 2,15 - 1,91 - 
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Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

1.st. 1,11 1,01 1,00 1,02 - - - 

2.st. 1,22 1,19 1,05 1,12 2,32 2,20 1,89 
Předmět Z Ov Vkz Inf Nj - - 

1.st. - - - 1,20 - - - 

2.st. 2,19 1,53 1,12 1,02 1,85 - - 

Průměrný prospěch ZŠ 

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,22 1,75 1,45 

 

7.3 Statistika chování a absence – 1. pol. školního roku 2017/18 
 

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. 17 - - - - - 2 - 265 15,59    - - 

  2. 17 - - - - - 6 - 286 16,82    -  - 

  3. 14 - - - - - 7 - 286 20,43    - - 

  4. 20 7 2 2 - - 5 - 556 27,80    - - 

  5. 15 5 - - - - 3 - 803 53,53    - - 

1.st. 83 12 2 2 - - 23 - 2196 26,46    - - 

             

  6. 13 0 1 - - - 1 - 392 30,15    - - 

  7. 13 1 - - - - - - 474 36,46    - - 

  8. 13 3 2 - 1 - 5 - 412 31,69    - - 

  9. 12 2 1 1 - - - - 365 30,42    - - 

2.st. 51 11 3 2 - - 5 - 1643 32,22    - - 

             

ZŠ 134 16 5 2 - - 26 - 3839 28,65    - - 

 
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 84, prospělo s vyznamenáním, což činí 63 %. Zbývajících 50 žáků 

prospělo (37 %). 

     Absence žáků byla 3 839 hodin, což činí průměr 28,65 hodin na žáka. 

 

7.4  Statistika prospěchu školy – 2. pololetí školního roku 2017/18 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 17 15 88 2 12 0 0 

2. 17 16 94 1 6 0 0 

3. 14 13 93 1 7 0 0 
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4. 19 9 47 10 53 0 0 

5. 15 8 53 7 47 0 0 

1. st. 82 61 74 21 26 0 0 

6. 13 7 54 6 46 0 0 

7. 12 4 33 8 67 0 0 

8. 13 4 31 9 69 0 0 

9. 12 2 17 10 83 0 0 

2. st. 50 17 34 33 66 0 0 

Celkem 132 78 59 54 41 0 0 

  

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

2017/2018 

 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,68 1,51 - 1,48 1,14 1,46 1,54 

2.st. 2,31 2,37 2,83 3,07 - 2,13 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

1.st. 1,18 1,00 1,00 1,01 - - - 

2.st. 1,20 1,18 1,15 1,10 2,37 1,99 1,91 
Předmět Z Ov Vkz Inf Nj - - 

1.st. - - - 1,07 - - - 

2.st. 2,30 1,61 1,23 1,00 2,08 - - 

Průměrný prospěch ZŠ 

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,25 1,80 1,49 

 

7.6  Statistika chování a absence – 2. pol. školního roku 2017/18 
 

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. 17 - - - - - 6 - 632 37,18    - - 

  2. 17 - - - - - 7 - 613 36,06    -  - 

  3. 14 - - - - - 9 - 504 36,00    - - 

  4. 19 5 1 - - - 7 1 712 37,47    - - 

  5. 15 - - - - - 4 - 884 58,93    - - 

1.st. 82 5 1 - - - 33 1 3345 40,79    - - 

             

  6. 13 1 - - - - 7 - 534 41,08    - - 

  7. 12 - - - - 1 6 - 769 64,08    26 2,17 

  8. 13 - 2 - 1 - 3 1 927 71,31    - - 

  9. 12 2 - 1 - - 4 - 813 67,75    1 0,08 

2.st. 50 3 2 1 1 1 20 1 3043 60,86    27 0,54 

             

ZŠ 132 8 3 1 1 1 53 2 6388 48,39    27 0,21 

 
Vysvětlivky: 

NTU napomenutí třídního učitele 

DTU důtka třídního učitele 

DŘŠ důtka ředitele školy 
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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 2016/2017 zůstal počet vyznamenaných shodný a 

průměrný prospěch za školu ze změnil z 1,61 na 1,49. 

    Co se týče chování, tak toto lze hodnotit jako dobré a oproti školnímu roku 2016/2017 se 

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

následující tabulka: 

 

 Výchovná opatření Pochvaly 

NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. PTU PŘŠ 

2. pol. školního 

roku 2016/2017 

14 3 3 3 1 59 6 

2. pol. školního 

roku 2017/2018 

8 3 1 1 1 53 2 

 

 

     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 6 388 hodin, což činí průměr 48,39 a ve 

srovnání s 2. pololetím školnímu roku 2016/2017 došlo k nárůstu absence o  29 hodin. 

 

7.7  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

     Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  byla věnována po celý školní rok 

individuální péče, vyučující s nimi pracovali v rámci pedagogické intervence. Asistence 

pedagoga probíhala s jedním žákem ve 2. třídě, s jedním ve 3. třídě a s jedním ve 4. třídě. 

 

Počty integrovaných žáků 

 

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

Počet žáků 0 3 5 3 4 2 4 3 1 25 

 

     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. 
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7.8  Vycházející žáci (rozmístění žáků) 

 

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

9.  5/7 0/0 0/0 3/5 2/2 0/0 0/0 

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

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

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

ve školním roce 2017/2018 
Název akce – kurz, 

seminář 

Pořádající Datum Počet 

hodin 

Účastník 

Základní škola 

Hodnocení průběhu a 

výsledků vzdělávání žáků 

se SVP 

Počítačová 

služba Olomouc 

1.9.2017 8 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Hodnocení průběhu a 

výsledků vzdělávání žáků 

se SVP 

Počítačová 

služba Olomouc 

1.9.2017 8 Mgr. Tomáš Foltas 

Hodnocení průběhu a 

výsledků vzdělávání žáků 

se SVP 

Počítačová 

služba Olomouc 

1.9.2017 8 Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Metoda dobrého startu SPC Šumperk 23.9.2017 8 Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Setkání výchovných 

poradců a metodiků 

prevence 

PPP Šumperk 5.10.2017 2 Mgr. Iveta 

Václavíková 

Seminář Aj UP Olomouc 5.10.2017 3 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Strategické řízení a 

plánování ve školách 

NIDV Olomouc 2.11. – 

15.5. 

48 Ing. David Kalousek 

IVP ve společném 

vzdělávání 

NIDV Olomouc 6.11.2017 8 Mgr. Iveta 

Václavíková 

Seminář slyšet jinak UP Olomouc 9.11.2017 5 Mgr. Libuše 

Knéblová 

Inspirace pro zkvalitnění 

výuky přírodovědných 

předmětů a matematiky 

ČŠI Olomouc 1.12.2017 6 Mgr. Libuše 

Knéblová 

Řešení výchovných 

problémů, základní 

sociální potřeby 

současných dětí 

MAS 

Mohelnicko 

4.12.2017 2 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Řešení výchovných 

problémů, základní 

sociální potřeby 

současných dětí 

MAS 

Mohelnicko 

4.12.2017 2 Bc. Žaneta 

Kubíková 

Řešení výchovných 

problémů, základní 

sociální potřeby 

MAS 

Mohelnicko 

4.12.2017 2 Lenka Motlíčková 
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současných dětí 

Vánoce a zdraví UP Olomouc 6.12.2017 6 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

GDPR ve školách Schola education 5.2.2018 4 Ing. David Kalousek 

Intervence a stimulace 

potřebných pro čtení a 

psaní 

PPP Brno 21.2.2018 12 Mgr. Iveta 

Václavíková 

Inspirace pro zkvalitnění 

výuky přírodovědných 

předmětů a matematiky 

ČŠI Olomouc 23.2.2018 6 Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Objevujeme v matematice Descartes 

Olomouc 

1.3.2018 8 Mgr. Tomáš Foltas 

Klub zábavné logiky a 

matematiky 

Agamos Horní 

Suchá 

11.4.2018 5 Mgr. Tomáš Foltas 

Na hudbu trochu jinak SEV Sluňákov 13.4.2018 6 Mgr. Libuše 

Knéblová 

Netradiční hodiny ČJ a 

literatury 

Descartes 

Olomouc 

13.4.2018 4 Mgr. Iveta 

Václavíková 

Humorem k efektivnějším 

hodinám angličtiny 

NIDV Olomouc 17.4.2018 6 Mgr. Martina 

Pechalová 

Badatelsky orientované 

vyučování 

Tereza, vzd. 

centrum  

4.5.2018 8 Ing. David Kalousek 

Seminář BOZP pro učitele 

TV  

Paris Karviná 10.5.2018 6 Ing. David Kalousek 

Výuka Aj pro děti do 8 let 

věku II 

Oxford 

univerzity 

12.6.2018 1,5 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Jak pracovat s rodinou 

žáka se zdravotním 

postižením 

Počítačová 

služba Olomouc 

27.8.2018 8 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Jak pracovat s rodinou 

žáka se zdravotním 

postižením 

Počítačová 

služba Olomouc 

27.8.2018 8 Mgr. Tomáš Foltas 

Jak pracovat s rodinou 

žáka se zdravotním 

postižením 

Počítačová 

služba Olomouc 

27.8.2018 8 Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Mateřská škola 

Na čem záleží Iva Řemůřková 2.2.2018 6 Zuzana Čihulková 

Polytechnické vzdělávání Agamos 12.6.2018 6 Adéla Klinková 

 

     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).  
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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 2017/2018 provedeno testování žáků 

5. a 9. roč. prostřednictvím testů 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.  

    Jak testování probíhalo ukazuje následující tabulka: 

  

Třída Termín Předměty/oblasti 

9. listopad 2017 Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, 

anglický jazyk  

5. duben 2018 Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, 

anglický jazyk 

 

 

 

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 4.9. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Ing. David Kalousek 

Bramborový den září 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Přednáška Tunisko 4.10. 7. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Fotografování 1. třídy 11.10. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Podzimní sběr papíru 17. – 

24.10. 

1. – 9. roč. Jan Honig 

Jablíčkový den 19.10. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Drakiáda 25.10. 1. – 4. roč. metodické sdružení 

Prezentace URNA Praha  30.10. 5. – 9. roč. Ing. David Kalousek 

Halloween v 1. třídě 30.10. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Halloween ve 3. třídě 31.10. 3. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Halloween ve 4. třídě 31.10. 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Lidé ve vesmíru - zeměpis říjen 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Projevy sopečné činnosti v ČR – 

zeměpis 

říjen 9. roč.  Mgr. Iveta Václavíková 

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

Mgr. Libuše Knéblová 

Mgr. Martina Pechalová 

Mgr. Michaela Petruš 

Výstavka a práce dětí na téma: 

„Podzim“ 

říjen 1. – 5. roč. metodické sdružení 

Savci kolem nás - přírodopis říjen 8. roč. Ing. David Kalousek 

Typy člověka – dějepis říjen 6. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Ryby, rybky, rybičky – přírodopis říjen 7. roč. Ing. David Kalousek 
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Lístečkový den listopad 1. a 2. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Bc. Žaneta Kubíková 

Program „Staň se hrdinou svého 

života“ 

14.11. 1. – 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Mgr. Libuše Knéblová 

Projekt Thanksgivingday (Den 

díkůvzdání), anglický jazyk 

listopad 9. roč. Mgr. Martina Pechalová 

 

Třídní soutěž v anglickém jazyce listopad 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Soutěž ve slovní zásobě – 

anglický jazyk 

listopad 5. a 7. roč. Mgr. Libuše Knéblová 

Mgr. Martina Pechalová 

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 - přírodopis listopad 7. roč. Ing. David Kalousek 

Beseda Nový Zéland 4.12. 6. – 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Mikulášská nadílka ve škole 5.12. všichni žáci Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Mikulášské zpívání DPS Sovička 5.12. členové DPS Mgr. Libuše Knéblová 

Preventivní program o úrazech 7.12. 5. roč. Mgr. Libuše Knéblová 

 

Školní kolo olympiády v českém 

jazyce 

14.12. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Vánoční besídky ve třídách 22.12. 1. – 9. roč. třídní učitelé 

Zpívání na schodech 22.12. všichni žáci+MŠ Mgr. Libuše Knéblová 

Ing. David Kalousek 

Příprava vánoc v anglicky 

mluvících zemích, Vánoce 

v Rusku, v Německu, vánoční 

zvyky, vánoční písničky a koledy  

prosinec 3. – 9. roč. předmětová komise cizích 

jazyků 

Mexiko – přednáška prosinec 7. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Literárně-hudební beseda – téma 

hudební nástroje 

10.1. 2. a 3. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Sportovně-branný týden 15.1. – 

19.1. 

1. – 5. metodické sdružení 

Etické dílny 23.1. 3.  a 5. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Mgr. Libuše Knéblová 

Soutěž Search it – vyhledávání 

informací na internetu 

v anglickém jazyce 

25.1. 8. a 9. roč. Mgr. Martina Pechalová 

Třídní kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce 

29.1. a 

1.2. 

8. a 9. roč. Mgr. Martina Pechalová 

Školní kolo recitační soutěže  29.1. 6. - 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Mgr. Iveta Václavíková 

Měření času - zeměpis leden 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Krásy Skandinávie - zeměpis leden 8. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Beseda na téma Alkohol 8.2. 8. a 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Program Veselé zoubky 13.2. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Školní kolo recitační soutěže  21.2. 1. – 5. roč. metodické sdružení 

Projekt „Volby“ únor 6. a 7. roč. Mgr. Michaela Petruš 
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Projekt Valentine´s day – reálie, 

slovní zásoba, kvízy a křížovky, 

využití mezipředmětových vztahů 

únor 4. -  9. roč. Mgr. Libuše Knéblová 

Mgr. Martina Pechalová 

Mgr. Michaela Petruš 

Matematický klokan 16.3. 2. – 9. roč. učitelé matematiky 

Pohádkový den – projektové 

vyučování 

22.3. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Výchovný koncert 26.3. 1. – 9. roč. Mgr. Libuše Knéblová 

Projekt St. Patrick´s day, reálie 

anglicky mluvících zemí 

březen 5. – 9. roč. Mgr. Libuše Knéblová 

Mgr. Martina Pechalová 

Mgr. Michaela Petruš 

Soutěž ve slovní zásobě 

v anglickém jazyce 

březen 6. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Projekt Easter – reálie oslov 

svátku jara dle úrovně znalostí 

žáků, využití mezipředmětových 

vztahů 

březen 3. – 8. roč. Mgr. Libuše Knéblová 

Mgr. Martina Pechalová 

Mgr. Michaela Petruš 

Mgr. Jana Koštovalová 

Evropské ostrovy – zeměpis březen 8. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Zajímavé stavby na území ČR – 

zeměpis 

březen 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Kvíz „Kolik toho víš o 

Přemyslovcích?“ – dějepis 

březen 7. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Školní kolo pythagoriády, 5. – 8. 

roč. 

4.4. 5. – 8. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Beseda Dopravní výchova, 3. a 4. 

roč. 

10.4. 3. a 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Mgr. Libuše Knéblová 

Návštěva MŠ Klopina v 1. třídě 11.4. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Návštěva MŠ Úsov v 1. třídě 12.4. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Školní kolo karaoke 18.4. vybraní žáci 1. – 9. 

roč. 
Mgr. Libuše Knéblová 

Školní kolo soutěže „BESIP“ 27.4. 5. – 9. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Čarodějnický den s diskotékou – 

1. stupeň 

27.4. 1. – 4. roč. metodické sdružení 

Třídní kolo konverzační soutěže 

v Aj  

duben 6. a 7. roč. Mgr. Martina Pechalová 

Mgr. Michaela Petruš 

Projekt „Světová náboženství“ duben 8. a 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Reálie Ruska – Petrohrad, 

Moskva  

duben 9. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Zvířátka z ovoce 16.5. 3. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Finanční gramotnost - beseda 28.5. 6. a 7. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Projekt „Hmyz našeho domova“ - 

přírodopis 

květen 7. roč. Mgr. Alena Hlochová 

„Mother´s Day – reálie, slovní 

zásoba, básničky, písničky atd., 

využití mezipředmětových vztahů  

květen 3. – 6. roč. Mgr. Martina Pechalová 

Mgr. Michaela Petruš 

Mgr. Jana Koštovalová 

Mgr. Libuše Knéblová 

Naši prezidenti květen 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Sluníčkový den 1. ročník květen 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Orientace v terénu – zeměpis květen 6. roč. Mgr. Iveta Václavíková 
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Monarchie v Evropě – zeměpis květen 8. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Globální oteplování – zeměpis květen 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Vycházka do přírody – 

pozorování hmyzu 

8.6. 6. roč. Mgr. Alena Hlochová 

Pohádkové kreslení na chodníku  

- 1. třída + MŠ Úsov a MŠ 

Klopina 

19.6. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Den Země 26.6. 5. – 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Mgr. Iveta Václavíková 

Ing. David Kalousek 

Projekt New York – vyhledávání 

a zpracovávání informací 

v anglickém jazyce 

červen 9. roč. Mgr. Martina Pechalová 

Přeborník v chemickém 

názvosloví - chemie 

červen 8. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Soutěž ve skládání vzorců 

organických sloučenin - chemie 

červen 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Klub mladých čtenářů – Knižní 

klub Fragment 

23 žáků si objednalo 42 ks knih Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Klub mladých čtenářů – Albatros 25 žáků si objednalo 61 ks knih Mgr. Jana Koštovalová 

Klub mladých čtenářů – Mladá 

fronta 

9 žáků si objednalo 18 ks knih Mgr. Jana Koštovalová 

Dětský knižní klub Grada 14 žáků si objednalo 26 ks knih Mgr. Jiřina Holoušová 

Školní projekt všichni žáci  Lucie Vítková 

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 

Okrskové kolo přespolního 

běhu v Mohelnici 

2.10. Žáci 2. 

stupně 

2. místo a postup 

do okresního kola 

– dívky 6. a 7. 

ročníku 

Mgr. Tomáš 

Foltas 

Mgr. Michaela 

Petruš 

Dr. Ing. 

Františka 

Nováková 

Okresní finále přespolního 

běhu 

5.10. 3 dívky 6. a 

2 dívky 7. 

ročníku 

9. místo  

 
Mgr. Michaela 

Petruš 

Dýňodlabání – Flora 

Olomouc 

5.10. 10 žáků  - Ing. David 

Kalousek 

Okresní kolo dějepisné 

olympiády 

17.1. 2 žáci 9. roč. - Dr. Ing. 

Františka 

Nováková 

Okrskové kolo ve vybíjené 

dívek, Zábřeh, 5. – 7. roč. 

25.1. 12 dívek z 5. 

– 7. roč. 

2. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Výtvarná soutěž „Liška leden 45 prací 5 medailových Mgr. Iveta 
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Bystrouška“ umístění Václavíková 

Okresní kolo ve vybíjené 

dívek, Šumperk, 5. – 7. roč. 

1.2. 12 dívek z 5. 

– 7. roč. 

2. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Okrskové kolo Recitační 

soutěže v Mohelnici - 0., 1. 

a 2. kategorie 

1.3. 3 žáci Cena poroty a 

postup do 

okresního kola 

v 0. kategorii 

Čestné uznání 

poroty za 

mimořádně 

zdařilou 

recitaci textu 

v 0. kategorii 

Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Vybíjená  4. a 5. roč., 

Zábřeh na Moravě 

15.3. žákyně 4. a 

5. roč. 

4. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Okresní kolo recitační 

soutěže Šumperk 

21.3. 1 žák - Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Vybíjená  4. a 5. roč., 

Mohelnice 

22.3. smíšení 

družstvo 

žáků 4. a 5. 

roč. 

3. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Okresní kolo fyzikální 

olympiády – Z. Králová 

4.4. 1 žákyně 9. 

ročníku 

9. Mgr. Tomáš 

Foltas 

Okresní kolo soutěže 

OVOV Mohelnice 

6.4. 9 žáků 2. 

stupně 

5. místo D2005 

7. místo celého 

družstva 

Mgr. Michaela 

Petruš 

Místní kolo přírodovědné 

soutěže „Zlatý list“ 

6.4. 12 žáků 3. místo v kat. 

mladší 

1. místo v kat. 

starší 

Ing. David 

Kalousek 

Okresní kolo soutěže Poznej 

město Šumperk 

11.4. 3 žáci 4. místo – 

žákyně 4. třídy 

Mgr. Michaela 

Petruš 

Karaoke Mohelnice – 

neveřejné kolo 

24.4. 7 žáků - Mgr. Libuše 

Knéblová 

Okrskové kolo dopravní 

soutěže mladých cyklistů 

15.5. 8 žáků 8. místo 

v kategorii 

mladší 

5. místo 

v kategorii 

starší 

Bc. Žaneta 

Kubíková 

Krajské kolo soutěže Zlatý 

list, Olomouc 

18.5. 6 žáků 7. – 

9. roč. 

- Ing. David 

Kalousek 

Junior Cross Rohle 23.5. 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. 

učitelé Tv 
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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  

 

 

 

     

10.3 Další akce 

Typ akce Datum Účast Organizoval 

Dopravní hřiště 11.9. 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Exkurze do Prahy 14.9. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Ing. David Kalousek 

Exkurze Olomouc – Terakotová 

armáda na výstavišti 

19.9. 8. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Vycházka – dopravní značení 2.10. 1. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Burza práce v Šumperku 5.10. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Prezentace středních škol v 

Šumperku 

7.11. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Výlet 7. roč. za vítězství v soutěži 

Supertřída 

16.11. 7. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Škola v přírodě Mladoňov, 4. a 5. 

roč. 

20. – 24.11. 4. a 5. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Mgr. Libuše 

Knéblová 

Lucie Vítková 

Výlet do Olomouce – odměna za 

vítězství v soutěži Supertřída 

8.12. 6. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

SEV Sluňákov  15.12. 4., 5. a 7. roč. Mgr. Libuše 

Knéblová 

Ing. David Kalousek 

Lucie Vítková 

Lyžáček  15.– 19.1. 1. – 5. 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 

Bruslení na stadionu v Uničově 31.1. zájemci 4. – 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
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Škola v přírodě Švagrov, 1., 2. a 

3. tř. 

5.2. – 9.2. 1. – 3. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová, Lenka 

Motlíčková, Bc. 

Žaneta Kubíková 

Lyžáček  12.–16.2. 5. – 9. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Návštěva knihovny 12.3. 8. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Návštěva knihovny 13.3. 5. roč. Mgr. Libuše 

Knéblová 

Návštěva knihovny 14.3. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Návštěva knihovny 19.3. 2. roč. Bc. Žaneta Kubíková 

Návštěva knihovny 19.3. 7. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Návštěva knihovny 20.3. 1. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Návštěva knihovny 21.3. 3. roč. Mgr. Iveta Truxová 

Návštěva knihovny 22.3. 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Návštěva knihovny 28.3. 6. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Ukliďme si Česko 2018  7.4. zájemci ze všech 

ročníků 
Ing. David Kalousek 

Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Vycházka spojená se sběrem 

přírodnin 

12.4. 5. roč. Mgr. Libuše 

Knéblová 

Účast na doprovodném programu 

k slavnostnímu otevření nové 

hasičské zbrojnice v Úsově 

28.4. vybrané třídy Ing. David Kalousek, 

třídní učitelé 

Návštěva divadla v Olomouci 11.5. 4. a 5. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Mgr. Libuše 

Knéblová 

Liga proti rakovině – akce 

školního parlamentu 

16.5. školní parlament Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Dopravní hřiště 17.5. 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Nebezpečí internetu - beseda 23.5. 4. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Výlet 9. třídy 23.5. 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Noc kostelů – vystoupení DPS 

Sovička 

23.5. členové DPS Mgr. Libuše 

Knéblová 

Výlet 7. třídy do Brna 8.6. 7. roč.  Mgr. Tomáš Foltas 

Návštěva DPS Sovička na LDN 

Zábřeh 

13.6 členové DPS 

Sovička 
Mgr. Libuše 

Knéblová 

Mgr. Iveta 

Václavíková 

Výlet 8. třídy - Olomouc 14.6. 8. roč.  Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Výlet 6. třídy - Olomouc 15.6. 6. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
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Předání dárků na dětské onkologii 

v Olomouci – akce školního 

parlamentu 

20.6. školní parlament Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Pasování na čtenáře v městské 

knihovně 

21.6. 1. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Výlet 2., 3. a 5. třídy do 

Olomouce 

22. 6. 2., 3. a 5. roč. Mgr. Libuše 

Knéblová, Bc. Žaneta 

Kubíková, Mgr. Jana 

Koštovalová Ing. 

David Kalousek 

Lucie Vítková 

Výlet 1. a 4. třídy 26.6. 1. a 4. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová, Mgr. 

Michaela Petruš 

Discgolfové hřiště na Křížové 

hoře 

27.6. 4., 5.,7. a 8. roč. třídní učitelé 

 

     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. 

 

 

10.4 Adventní dílny 

 

V pátek 1.12.2017 se na naší škole konaly již tradiční adventní dílny. Příchozí si mohli 

vyrobit papírové vánoční ozdoby, adventní věnec či dřevěné dekorace. Připraveno bylo i 

drobné občerstvení ve formě vánočního punče a štrůdlu či Velká cena ZŠ Úsov v závodech 

autíček na dálkové ovládání. 
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10.5 Přírodní učebna 

 

V novém školním roce se i díky členům Tennis Table Club Úsov završilo dlouholeté úsilí o 

vybudování učebny v přírodě. Za školními voliérami tak vznikla učebna vybavená lavicemi a 

stoly ze surové odkorněné smrkové kulatiny, kde žáci naší školy budou moci trávit čas během 

velké přestávky či polední pauzy. Mimoto se v tomto klidném přírodě blízkém prostředí 

budou moci i učit, což si dnes poprvé vyzkoušeli žáci 5. ročníku v rámci hodiny přírodovědy. 

Že učebna bude mít i význam při praktickém poznávání přírody potvrdil fakt, že žáci 

pozorovali chráněný druh - ořešníka kropenatého. 
 

       
 

 

10.6  Akce školního parlamentu 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 se školní parlament zapojil do několika charitativních akcí, 

z nichž můžeme zmínit následující: 

Dne 27.4. uspořádalo Metodické sdružení ve spolupráci se zástupci Školního parlamentu 

charitativní čarodějnickou diskotéku pro naše žáky. Více než 70 dětí si přišlo na své-hudba, 

tanec, soutěže, rej masek a také bohaté občerstvení a tombola. Nádherný výtěžek 3 575 Kč 

bude věnován na nákup nástěnných hodin pro děti z onkologického oddělení  Fakultní 

nemocnice v Olomouci. Poděkování patří všem, kteří se přišli pobavit a přispět svou účastní 

na dobrou věc, a také organizátorům, kteří vytvořili pro žáky příjemnou atmosféru. 

Dne 16. 5. se členové školního parlamentu již podruhé zapojili do celorepublikové 

charitativní sbírky Český den proti rakovině. Během dne prodávali symbolické kytičky 

spolužákům ve škole a vydali se také na náměstí  v Úsově. Letos jsme požádali o pomoc při 

prodeji také zaměstnankyně Smíšeného zboží-Vojtěch Klink v Klopině a v masně v Úsově. 

Díky jejich obětavosti a veliké ochotě se nám podařilo prodat téměř 350 kytiček a vybrat 

neskutečných 8 000 Kč. Poděkování patří  všem, kteří si kytičku koupili, dětem, rodičům, 

zaměstnancům školy a všem ostatním lidem. Děkujeme a těšíme se zase za rok. 

Ve středu 20. 6. se zástupci Školního parlamentu vydali do Olomouce. Nejeli na výlet, ale 

navštívili dětské onkologické oddělení Fakultní nemocnice. Předali zde 10 kusů krásných 

nástěnných hodin a finanční částku 4 500 Kč na pomoc nemocným dětem. Hodiny byly 

zakoupeny z výtěžku charitativních diskoték, které jsme loni a letos na naší škole uspořádali. 

Dary převzala staniční zdravotní  sestra, která našim žákům upřímně poděkovala a pochválila 

je za to, že nemyslí jen na sebe. 
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10.7 Školní akademie 

 

Ve čtvrtek 21.12.2017 se v KD Úsov od 16:00 konala již tradiční Školní vánoční akademie. 

Scéna byla profesionálně nazvučena, nasvětlena a uvádění si vzali na starost dva žáci 9. 

ročníku. Jednotlivé třídy měli připraveny různá vystoupení včetně úryvků z pohádek či 

různých tanců.  Zbývá dodat, že z akademie byl pořízen profesionální videozáznam ve formě 

DVD, který si mohli zájemci zakoupit. 

 

 

   

 

 

10.8 Ples Rady rodičů 

 

     
V sobotu 17.2.2018 se v KD Úsov konal již tradiční Ples Rady rodičů. Úžasné předtančení 

našich nejstarších žáků, doprovodné krásné vystoupení tanečního kroužku při ZŠ Úsov, 

dechberoucí vystoupení roztleskávaček Falcons Mohelnice, úžasný hudební doprovod skupina 

Gama Šternberk či bohatá tombola, to vše vytvořilo výbornou atmosféru.  

Zbývá poděkovat všem sponzorům a partnerům za podporu akce, dále těm pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům školy, kteří se na přípravě této výjimečné akce podíleli, všem 

vystupujícím a zejména pak členům Rady rodičů, kteří neváhali a obětovali svůj volný čas pro 

dobrou věc a to konkrétně Michalu Kurucovi, Gabriele Řezníčkové, Filipu a Veronice 

Kočkovým, Janě a Františkovi Ošťádalovým, Ludmile Hradilové, Lence Motlíčkové, Zdeňce 

Kuxové, Leošovi a Naděždě Eckelhartovým, Janě Šotolové, Zdeňku Krumpovi a Boženě 

Horníčkové.  
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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, 2 zájmové kroužky byly součástí projektu ZŠ Úsov-

škola pro všechny. 

    Činnost zájmových kroužků zajišťovalo 11 vedoucích z řad pedagogických i 

nepedagogických pracovníků a 2 další vedoucí. 

     

    Seznam zájmových kroužků: 

 Keramický 

 Taneční 

 Malá kopaná  

 Počítačový  

 Sborový zpěv 

 Florbal 

 Pěstitelsko-chovatelský 

 Sportovní hry 

 Vybíjená 

 Hasičský 

 Střelecko-airsoftový 

 Zábavná angličtina 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

 Čtenářský klub 
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10.10 Ukliďme si Česko 

 

V sobotu 7.4.2018 jsme se společně s několika žáky, jejich rodiči, SDH Úsov a Střelecko-

airsoftovým spolkem Úsov zapojili do celostátní akce Ukliďme si Česko, kdy jsme po 

skupinkách uklidili odpadky kolem školy, hřiště, kolem cesty směrem na Klopinu, zámecké 

schody, Křížovou horu i několik ulic v Úsově. Střelecko-airsoftový spolek dokonce vyrazil 

uklidit "Maslovu" skalku nad Úsovem nedaleko Holubice a při zpáteční cestě i zámecký les. 

Na závěr jsme se sešli v areálu hřiště malé kopané k opékání špekáčků. Děkujeme všem 

rodičům, žákům a členům spolků, kteří přispěli k čistotě našeho města  a okolí. Poděkování 

patří i Městskému úřadu Úsov, který pro všechny účastníky zajistil drobné občerstvení i 

odvoz nasbíraného odpadu a také Středisku ekologické výchovy Vila Doris Šumperk za 

poskytnutí pytlů na odpad a pracovních rukavic.  

 

 

 
 
 

 

10.11 Pohádkový les 

 

V sobotu 2.6.2018 se v areálu "U chovatelů" konal již tradiční Pohádkový les s Dnem dětí, 

který pořádala Rada rodičů dětem při ZŠ Úsov, z.s. ve spolupráci s naší školou. Připravena 

byla celá řada soutěží a atrakcí včetně velmi bohatého kola štěstí. Poděkování patří všem 

sponzorům, městu Úsov za přípravu areálu, rodičům a přátelům školy, kteří se na akci 

podíleli, dále Tennis Table Clubu Úsov za přípravu občerstvení, SDH Úsov za soutěže a 

ukázky své činnosti včetně předvedení požárního útoku dětmi, Střelecko-airsoftovému spolku 

Úsov a brannému oddílu AVZO Dubicko za předvedení své činnosti a připravené soutěže pro 

děti. V neposlední řadě je třeba poděkovat žákům školy, kteří převlečeni za pohádkové bytosti 

měli připraveny stanoviště pohádkového lesa s plněním úkolů, a samozřejmě všem 

pedagogickým pracovníků školy, kteří aktivity spolu se žáky připravovali a byli nápomocni 

při organizaci celé akce.  
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10.12 Sazka Olympijský víceboj 

 

Skvělá zpráva! Celý rok jsme v tělesné výchově poctivě plnili disciplíny v soutěži Sazka 

Olympijský víceboj, což se nám vyplatilo. Jelikož všechny disciplíny splnili téměř všichni 

žáci, maximalizovali jsme šanci na výhru. Podařilo se nám vyhrát 10 000 Kč na nové 

sportovní vybavení! Slavnostní předání této ceny proběhlo  ve čtvrtek 14.6. v pražském 

divadle Metro a zúčastnili se ho i dvě nejlepší žákyně naší školy. 

 
 

 
 

 
 
 

11. Údaje o prevenci sociálně – patologických jevů 

 

 

          Ve školním roce 2017/18 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, 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 a k ostatním zaměstnancům školy. 
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     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 nadílka 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 

 Koncert s preventivním programem – NENY – Najdi si svou cestu 

 Beseda – Nebezpečí internetu pro 4. ročník 

 Beseda – Alkohol pro 8. a 9. ročník 

 

 

     Během školního roku pracovaly na naší škole také zájmové kroužky. 

 

 

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 
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    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.) 

 dobrovolníci z řad žáků se v dubnu zúčastnili akce Ukliďme si Česko 2018, při které 

provedli úklid pozemků kolem školy 

 

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

 

 15.12. se žáci 4., 5. a 7. ročníku zúčastnili exkurze do Střediska ekologické výchovy 

ve Sluňákově. Zde pro ně byly připraveny dva vzdělávací programy. Prvním 

programem určeným žákům 4. ročníku byl program "Jak vzniká papír?" zaměřený na 

výrobu papíru a jeho využití. Druhý program s názvem "Ptáčci zpěváčci" byl určen 

žákům 5. a 7. ročníku a  v jeho rámci se žáci dozvěděli mnoho informací o ptácích, o 

mnoha druzích a ve venkovním prostředí si vyzkoušeli i jejich praktické poznávání. 
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4. Ekologické soutěže ve škole 

 

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

2017/2018 podařilo vybrat od žáků  352 161 g baterií 

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

ve školním roce 2017/2018 nasbírat 656 ks elektrozařízení, 

  ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2017/2018 vybrat v 

soutěži mezi třídami celkem 193 609 g vršků od PET lahví (88 004 ks vršků) 

  v neposlední řadě jsme v rámci ekosoutěží sbírali i hliník (hliníkové plechovky) a zde se 

podařilo ve školním roce 2017/2018 nasbírat 220 557 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) 

2017/2018 Míče, žíněnka, drobné odměny pro žáky 
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 v rámci sběru víček od PET lahví jsme byli zapojeni do soutěže "Nakrmte 

plastožrouta“ 

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

v každé „komoditě“ 3 nejlepší třídy – tyto obdržely putovní poháry a dort 

 

    
 

 

 výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2017/2018 jsou 

uvedeny v níže připojených tabulkách: 
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V konečném důsledku naše škola obdržela za rok 2017 následující „Environmentální 

vyúčtování společnosti Asekol“: 

 

      Naše škola recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí. V 

roce 2017 naše škola odevzdala k recyklaci 1 345,00 kilogramů vysloužilého elektrozařízení. 

Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 

jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci 

skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové 

společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.  

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že ZŠ Úsov 

odevzdala v loňském roce 1 345,00 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 23,09 MWh 

elektřiny, 1 363,25 litrů ropy, 97,73 m3 vody a 0,73 tun primárních surovin. Navíc jsme 

snížili emise skleníkových plynů o 4,69 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 

20,08 tun“. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 

nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a 

recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní 

úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke 

snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k 

úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky 

nádobí. 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 17 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 

 

7. Den Země  - 26. 6. 2018 

 

 žáci 5. - 8. třídy, rozdělení do skupin, plnili nejen přírodovědné úkoly na vytýčené 

stezce Úsovem a přihlehlým okolím 
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 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 krmítek pro ptáky 

 

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) 

(viz výše) 

 

 

 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

     Ve dnech 23. 10. 2017 – 25. 10. 2017  proběhla na naší škole inspekční činnost provedená 

Českou školní inspekcí. Inspekční zpráva je přiložena v příloze č. 4. 

 

 

 

 

14. Hodnocení činnosti školní družiny 

 

 

 
    Ve školním roce 2017/2018 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 Žaneta Kubíková a bylo zde zapsáno 10 dětí.  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: 
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ranní   po - pá    6.00 – 7.25 

odpolední   po - pá    11.20 – 16.00 

  

  

Provoz školní družiny II. oddělení: 

odpolední   po - pá    12.30 - 13.30 

 

 

Hlavní akce: 

 

 Místní knihovna – výstava „Čarodějnice“, individuální prohlídka knihovny 

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

zvyky v praxi. Adventní období, výzdoba města 

 Zdravý životní styl – sportujeme, otužujeme se, bezpečnost dětí 

 Dárky pro LDN v Zábřehu – předání dárků při vystoupení žáků 

 Naše město – celoroční sledování dění ve městě, dopravní situace ve městě, bezpečná 

cesta do školy 

 Olympijské hry – sledujeme sportovní dění 

 Voda kolem nás – koloběh vody v přírodě, ochrana ŽP, šetříme vodou, skupenství 

vody v přírodě 

 Měsíc lesů – les – zásobárna vody, lesy a stromy kolem nás 

 BESIP – pravidla silničního provozu, nebezpečná místa, přecházení přes vozovku 

 Velikonoce – vycházka ke kostelu v Úsově, náboženský svátek, kraslice, přání, jarní 

výzdoba 

 Poznáváme zvířata – zimní vycházka do přírody, práce s atlasy a PC – vyhledávání a 

poznávání živočichů 

 Čarodějnice – kouzla a čáry v praxi, historie čarodějnictví u nás 

 Dětské hřiště – využití dětského hřiště, zakoupení a využití nových sportovních 

pomůcek 

 Den matek – výroba dárků a přání pro maminky, příprava slavnostního odpoledne, 

společné tvoření dárků z knoflíků pro děti a dospělé 

 

       
 

      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. 
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    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 2018 

 

 

Viz příloha č. 5 

 

 

16. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 

16.1. Rozvojové programy 

 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla naše škola zapojena do žádného rozvojového programu. 

 

 

16.2. Mezinárodní programy 

 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního programu.  

 

 

 

 

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

učení 

 
 

   Ve školním roce 2017/2018 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. 
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001022. Projekt probíhal v období 1.9.2016 do 31.8.2018 a byl 

složen z následujících klíčových aktivit (šablon): 

 

1. Školní asistent - personální podpora ZŠ 

 

    Cílem této aktivity bylo poskytnout personální podporu - školního asistenta zejména žákům 

ohroženým školním neúspěchem na dobu 1.9.2016 až 31.8.2018. Školní asistent poskytoval 

podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovával 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, 

pomáhal při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytoval 

podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo 

vyučování. Školní asistent byl 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 bylo podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího 

vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.  

Jednalo se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpořil 

koncept společného vzdělávání na naší škole. Kurz přispěl 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 byla koncipována tak, že umožnila 

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. 

Pedagogové tak absolvovali níže uvedené DVPP: 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogů 

v oblasti inkluze (8 hodin) 

 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků s SVP 

 Jak pracovat s rodinou žáka se zdravotním postižením? 

 Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání 

 

 

3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 

 

    Cílem této aktivity bylo prohloubit spolupráci pedagogů na naší škole v oblasti inkluze. Na 

této aktivitě se podíleli 3 pedagogové 2. stupně, kteří se v rámci spolupráce pravidelně 

setkávali, plánovali, realizovali a reflektovali aktivity naplňující principy společného 

vzdělávání žáků a podporujících zejména žáky s potřebou podpůrných opatření.  

 

  

4. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 

    Cílem aktivity byla realizace čtenářského klubu pro žáky 2. a 3. roč. Měla formu 

volnočasové aktivity a vedla k rozvoji klíčových kompetencí. 
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5. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
  

     Měl formu volnočasové aktivity a vedl k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vedla k 

rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků a probíhala od 

14.2.2018 do 6.6.2018. Klub zábavné logiky a deskových her navštěvovalo 9 žáků 

s průměrnou docházkou 82 % a věnovali se nejen hraní různých deskových her, ale i 

aktivitám rozvíjejícím logiku. 

  

Celkové způsobilé výdaje projektu činily 508 607,- Kč a byly plně hrazeny prostřednictvím 

výše uvedené dotace. 
 

 

 

18.2 Plavání - Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

 

      Na základě žádosti naší školy o finanční podporu z dotačního neinvestičního programu 

MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách nám byl schválen projekt Plavání – 

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace podle evidenčním číslem 

žádosti PLAV-01-1287/2018. Obdržená částka 17 500,- Kč plně postačila na úhradu nákladů 

na dopravu žáků na plavecký výcvik. 
 

 

 

18.3 Školní projekt 

 

      Naše škola se účastní Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU 

spočívající v dodávání mléčných výrobků (Mléko do škol) a ovoce a zeleniny (Ovoce do škol) 

pro naše žáky zdarma. 

 
 

 

19. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

   Ve školním roce 2017/2018 neproběhla spolupráce s odborovými organizacemi. 
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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 – 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  

 SPC pro sluchově postižené Olomouc 

 PPP Mohelnice 

 DDM Magnet Mohelnice 
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20. Přílohy 

 
 

Příloha č. 1: Fotodokumentace akcí MŠ 

 

Divadelní představení v divadle Šumperk 

 

   
   
 
 

Babí léto na zahrádce 

 

   
 

 

Projekt „Jíme zdravě a hravě“ 
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Beseda o myslivosti 

 

   
 

 

 

Vycházka ke krmelci 

 

    
 

 

 

Návštěva městské knihovny 
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Příloha č. 2: Fotodokumentace akcí ZŠ 

 

 

 

Exkurze 9.třídy do Prahy 

 

      
 

 

Beseda URNA Praha 

 

       
 

 

Škola v přírodě 
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Čarodějnická diskotéka 

   
 

Zvířátka z ovoce 

     
 

 

Veselé zoubky 

    
 

Zlatý list 
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Vybíjená  

   
 

 

Zpívání na schodech 

   
 

 

Mikulášská nadílka ve škole 

   
 

Výchovný koncert NENY 
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Příloha č. 3: Fotografie jednotlivých tříd 
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Příloha č. 4 Inspekční zpráva 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 


