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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 Motlíčková 

 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, Medlova, Králové, Dubicka 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. 2018 

Třídní učitel 

1. 10 Mgr. Michaela Petruš 

2. 17 Mgr. Jiřina Holoušová 

3. 17 Bc. Žaneta Kubíková 

4. 15 Mgr. Jana Koštovalová 

5. 17 Mgr. Dominika Pavlíková 

6. 15 Dr. Ing. Františka Nováková 

7. 13 Mgr. Iveta Václavíková 

8. 12 Mgr. Tomáš Foltas 

9. 12 Mgr. Jindra Pochožajová 

celkem: 128  

 

 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 397 strávníků, z toho 119 dětí ze základní školy, 88 dětí 

z MŠ, 29 zaměstnanců školních a předškolních zařízení a průměrně 161 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 2018/2019 

 
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:  

Praktika z přírodopisu 6. třída 

  

 

 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Zaměstnanci školy Počet Pracovní úvazek 

Pedagogičtí pracovníci – učitelé 14 14,32 

Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé ŠD 2 1,17 

Pedagogičtí pracovníci – asistent pedagoga                                     4 2,5 + 0,5 školní asistent 

Správní zaměstnanci – ekonomka školy 1 1,0 

                                     domovníci, uklízečky 3 2,85 

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

Celkem zaměstnanců 28 25,84 + 1,5 HČ 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Funkce Vzdělání Vyuč. předměty 

 Vedení školy   

Ing. David Kalousek  ŘŠ VŠ 2. st. Př, Pč, Hv, Pzp 

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,Rj, Z, Vv 

 Učitelé 1. stupně 

ZŠ 
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Bc. Žaneta Kubíková Uč. VŠ Čj, M, Pč, Prv 

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

Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Čj, Tv, Prv 

Mgr. Jindra Pochožajová Uč. VŠ M, Př 

Mgr. Dominika Pavlíková Uč. VŠ Čj, Aj, Hv, Vl, Př, Pč 

Mgr. Tomáš Foltas Uč. VŠ Inf 

Mgr. Martina Pechalová Uč. VŠ Aj, Vv, Tv 

 Učitelé 2. stupně 

ZŠ 

  

Mgr. Jindra Pochožajová Uč. VŠ M, Vkz, 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. Dominika Pavlíková Uč. VŠ Z, Př 

Mgr. Martina Pechalová Uč. VŠ Aj, Vv 

Mgr. Iveta Václavíková Uč. VŠ Čj, Rj, Z, Vv 

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  

Petra Bergová Asistentka ped.   

Lenka Motlíčková Asistentka ped., 

školní asistentka 

SŠ  

Jarmila Motlíčková  Uč. MŠ SŠ  

Monika Moťková  Uč. MŠ SŠ  

Adéla Klinková Uč. MŠ SŠ  

Alena Březinová  Asistentka ped., 

uč. MŠ 

SŠ  

 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

   Vyjma jednoho pedagogického pracovníka, který si dokončil během školního roku potřebné 

vzdělání, jsou všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikováni.   
 

Správní zaměstnanci  Funkce 

Ludmila Tylšarová ekonomka školy 

Jan Honig domovník ZŠ 

Radana Tylšarová domovnice MŠ 

Božena Raub uklízečka 

Pavlína Roháčová vedoucí ŠJ 

Olga Pišosová vedoucí kuchařka 

Miroslava Rečková kuchařka 

Petra Rozehnalová kuchařka 

Jana Šotolová pomocná kuchařka 

Jana Pospíšilová pomocná kuchařka 
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(zástup) 
 

5. Mateřská škola 

 

 
 

5.1 Charakteristika mateřské školy 

 

   Mateřská škola má 2 třídy, ve školním roce 2018/2019 s celkovým počtem zapsaných dětí 

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

navštěvovalo 26 dětí 5-7 letých s průměrnou denní docházkou 19 dětí. Počet dojíždějících dětí 

5 (Police 2, Janoslavice 3). 

 

 

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 celoroční projekt „My 

jsme malí zahradníci“. 

 

5.3 Přijímání dětí 

 

   Většina dětí nastoupila do zařízení k 1. 9. 2018, 32 dětí. Protože byla volná místa, bylo 

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

roku nastoupily ještě další 4 děti. 

    

 

5.4 Nadstandardní aktivity 

 

 vítání občánků (2x) 

 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 Bavi Litovel) 
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 kreslení do dětského časopisu „Dráček“ 

 pěvecká soutěž „O úsovského slavíčka“ 

 výtvarná soutěž „Úsovská sovička“ 

 školní výlet (dětské centrum Olomouc) 

 Den dětí 

 návštěva požární zbrojnice v Úsově 

 návštěva úsovského zámku 

 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 

 

 Sportovní kroužek (1x týdně, II. třída) 

 „Přípravka“ na školu (1x týdně, 10 dětí) 

 „Angličtina hrou“ (1x týdně, 8 dětí) 

 

 

5.6 Spolupracující organizace 

 

 Charita Zábřeh – sběr PET uzávěrů (celoročně) 

 Rada rodičů při MŠ 

 PPP Mohelnice 

 SPC Mohelnice 

 MŠ Klopina 

 FK Úsov 

 ZŠ Úsov 

 
5.7 Zaměstnanci 

 

 Jarmila Motlíčková – vedoucí učitelka 

 Adéla Klinková – učitelka 

 Monika Moťková – učitelka 

 Alena Březinová – asistent pedagoga, učitelka MŠ 

 Radana Tylšarová - domovnice 
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6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis k povinné školní docházce 

 

Termín: 16. 4. 2019 

Počet dětí: 18 

Počet žádostí o odklad: 3 

Rozhodnutí ředitele školy: 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:  14 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 3 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělání: 1 
 

   
      
 

 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
7.1  Statistika prospěchu školy – 1. pololetí školního roku 2018/19 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 9 9 100 0 0 0 0 

2. 16 14 88 2 12 0 0 

3. 16 13 81 3 19 0 0 

4. 15 12 80 3 20 0 0 

5. 17 10 59 7 41 0 0 

1. st. 73 58 79 15 21 0 0 

6. 14 5 36 9 64 0 0 

7. 13 5 39 8 61 0 0 

8. 12 4 33 8 67 0 0 

9. 12 3 25 8 67 1 8 

2. st. 51 17 33 33 65 1 2 

Celkem 124 75 61 48 38 1 1 

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

2018/2019 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,68 1,61 - 1,46 1,19 1,77 1,80 
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2.st. 2,46 2,46 1,23 2,17 - 1,66 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

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

2.st. 1,18 1,00 1,00 1,10 2,04 2,63 1,75 
Předmět Z Ov Vkz Inf Nj Pzp - 

1.st. - - - 1,71 - - - 

2.st. 2,13 1,66 1,04 1,06 2,21 1,00 - 

Průměrný prospěch ZŠ 

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,39 1,65 1,52 

 

7.3 Statistika chování a absence – 1. pol. školního roku 2018/19 
 

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. 9 - - - - - 5 - 269 29,89    - - 

  2. 16 - - - - - 7 - 479 29,94    -  - 

  3. 16 - - - - - 7 - 761 47,56    - - 

  4. 15 2 - - - - 8 - 298 19,87    - - 

  5. 17 7 6 1 - - 3 - 673 39,59    - - 

1.st. 73 9 6 1 - - 30 - 2480 33,97    - - 

             

  6. 14 - - - - - - - 950 67,86    - - 

  7. 13 1 - - - - - - 499 38,38    - - 

  8. 12 1 1 - - - - - 588 49,00    - - 

  9. 12 1 - - - 1 - - 828 69,00    - - 

2.st. 51 3 1 - - 1 3 - 2865 56,18    - - 

             

ZŠ 124 12 7 1 - 1 33 - 5345 43,11    - - 

 
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 75, prospělo s vyznamenáním (61 %), 48 žáků prospělo (38 %) a jeden 

žák neprospěl (1%) 

     Absence žáků byla 5 345 hodin, což činí průměr 43,11 hodin na žáka. 

 

7.4  Statistika prospěchu školy – 2. pololetí školního roku 2018/19 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 9 9 100 0 0 0 0 

2. 16 14 88 2 12 0 0 
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3. 16 13 81 3 19 0 0 

4. 15 13 87 2 13 0 0 

5. 17 6 35 11 65 0 0 

1. st. 73 55 75 18 25 0 0 

6. 14 4 29 10 71 0 0 

7. 13 6 46 7 54 0 0 

8. 12 4 33 8 67 0 0 

9. 12 3 25 9 75 0 0 

2. st. 51 17 33 34 67 0 0 

Celkem 124 72 58 52 42 0 0 

  

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

2018/2019 

 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,81 1,78 - 1,48 1,25 1,78 1,04 

2.st. 2,42 2,44 1,23 2,05 - 2,21 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

1.st. 1,06 1,00 1,00 1,00 - - - 

2.st. 1,20 1,00 1,00 1,06 2,13 1,88 1,82 
Předmět Z Ov Vkz Inf Nj PzP - 

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

2.st. 2,13 1,46 1,07 1,00 2,67 1,00 - 

Průměrný prospěch ZŠ  

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,38 1,65 1,52 

 

7.6  Statistika chování a absence – 2. pol. školního roku 2018/19 
 

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. 9 - - - - - 5 - 301 33,44    - - 

  2. 16 1 - - - - 8 - 497 31,06    -  - 

  3. 16 1 - - - - 7 - 462 28,88    - - 

  4. 15 1 - - - - 15 - 430 28,67    - - 

  5. 17 4 3 2 - 1 4 - 683 40,18    - - 

1.st. 73 7 3 2 - 1 39 - 2373 32,51    - - 

             

  6. 14 - - - - - 4 - 639 45,64    - - 

  7. 13 1 - - - - 7 - 601 46,23    - - 

  8. 12 - - 1 - - 6 - 581 48,42    2 0,17 

  9. 12 1 2 1 1 - 3 1 605 50,42    - - 

2.st. 51 2 2 2 1 - 20 1 2426 47,57    2 0,04 

             

ZŠ 124 9 5 4 1 1 59 1 4799 38,70    2 0,02 

 
Vysvětlivky: 

NTU napomenutí třídního učitele 

DTU důtka třídního učitele 
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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 2018/2019 zůstal počet vyznamenaných téměř shodný 

a průměrný prospěch za školu ze změnil z 1,49 na 1,52. 

    Co se týče chování, tak toto lze hodnotit jako dobré a oproti školnímu roku 2017/2018 se 

zvýšil počet kázeňských opatření i počet pochval. Porovnání uvádí následující tabulka: 

 

 Výchovná opatření Pochvaly 

NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. PTU PŘŠ 

2. pol. školního 

roku 2017/2018 

8 3 1 1 1 53 2 

2. pol. školního 

roku 2018/2019 

9 5 4 1 1 59 1 

 

 

     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 4799 hodin, což činí průměr 38,70 na žáka a 

ve srovnání s 2. pololetím školnímu roku 2017/2018 došlo k poklesu absence z 48,39 na žáka 

na zmíněnou hodnotu 38,70 na žáka. 

 

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 v 1. třídě, s jedním ve 4. třídě a s jedním v 5. třídě. 

 

Počty integrovaných žáků 

 

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

Počet žáků 2 4 3 5 3 4 2 4 1 28 

 

     Během školního roku jsme udržovali pravidelný telefonický kontakt s PPP Mohelnice, 

SPC Šumperk a SPC Olomouc. Pracovnice PPP Mohelnice navštívily hodiny českého jazyka, 

aby posoudily práci žáků. Dvakrát proběhla schůzka s pracovnicemi sociálního odboru 

z Mohelnice a jednou s Policií ČR. 

     Hodiny pedagogické intervence pravidelně navštěvovali všichni žáci s podpůrnými 

opatřeními a využívali zakoupené pomůcky. 

    Osvědčila se práce asistentů pedagoga, a proto budou dětem pomáhat i v příštím školním 

roce. 
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7.8  Vycházející žáci (rozmístění žáků)                                                              

                   

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

9.  6/6 0/0 0/0 3/5 3/1 0/0 0/0 

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

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

ve školním roce 2018/2019 
Název akce – kurz, 

seminář 

Pořádající Datum Počet 

hodin 

Účastník 

Základní škola 

Podpůrná opatření UP Olomouc 5.11.2018 4 Mgr. Iveta 

Václavíková 

Rozvíjerní čtenářských 

dovedností na ZŠ 

Descartes 13.11.2018 16 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Československo na 

rozhraní dvou totalit 

Descartes 20.11.2018 8 Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Inspirace pro 

zkvalitňování výuky 

přírodovědných předmětů 

a matematiky 

ČŠI Olomouc 27.11. 6 Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Inspirace pro 

zkvalitňování výuky 

matematiky a 

přírodovědy TIMSS 2015 

ČŠI Olomouc 30.11. 6 Bc. Žaneta 

Kubíková 

Slyšet jinak: výroba 

netradičních hudebních 

nástrojů 

UP Olomouc 17.1. 4 Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Zvýšení kvality 

vzdělávání žáků, rozvoje 

klíčových kompetencí 

PF Masarykovy 

univerzity 

31.1.2019 54 Mgr. Michaela 

Petruš 

Metodický kurz pro 

učitele Aj 

Vzdělávací 

centrum Hello, 

Ostrava 

19.3. a 

2.4.2019 

16 Mgr. Martina 

Pechalová 

Didaktika techniky a 

informatiky 

UP Olomouc 27.3.2019 4 Ing. David 

Kalousek 

Konference Aj  Megabooks 28.3.2019 4,5 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Mgr. Martina 

Pechalová 

Komunikace 

s konfliktními a 

náročnými rodiči žáků 

MAS 

Mohelnicko 

4.4.2019 4 Ing. David 

Kalousek, Mgr. 

Michaela Petruš, 

Bc. Žaneta 

Kubíková, Mgr. 

Dominika 

Pavlíková 

Odměňování pracovníků Paris Karviná 11.4.2019 6 Ing. David 
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ve školství v roce 2019 Kalousek 

Metodický seminář 

dopravní výchova 

Tým silniční 

bezpečnosti 

9.5.2019 5 Bc. Žaneta 

Kubíková 

Seminář IVOK UP Olomouc 21.5.2019 4 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Petra Bergová 

Reforma financování 

regionálního školství od 

1.1.2020 

Gymnázium 

Hejčín 

23.5.2019 

 

4 Ing. David 

Kalousek 

Využití ICT nejen ve Vv 

II 

Schola education 

Prostějov 

5.6.2019 8 Mgr. Tomáš Foltas 

Seminář IVOK UP Olomouc 20.6.2019 4 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Petra Bergová 

 

     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 2018/2019 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 2018 Český jazyk, matematika, obecné studijní předpoklady, 

anglický jazyk  

5. duben 2019 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 3.9. 1. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Ing. David Kalousek 

Beseda o požární ochraně - 

program HASÍK 

2.10. 2. a 6. roč. Ing. David Kalousek 

Beseda pro 7. a 8. třídu na téma 5.10. 7. a 8. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 
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nebezpečí alkoholu 

Školní kolo dopravní soutěže 

mladých cyklistů 

11.10. 5. – 9. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Jablíčkový den 16.10. 1. - 3.  roč. Mgr. Jiřina Holoušová, 

Mgr. Michaela Petruš,  

Bc. Žaneta Kubíková 

Drakiáda 16.10. 1. - 3.  roč. Mgr. Jiřina Holoušová, 

Mgr. Michaela Petruš,  

Bc. Žaneta Kubíková 

 

Jablíčkový den 16.10. 2. a 3. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Bc. Žaneta Kubíková 

Podzimní sběr papíru 29. 10.– 

2.11. 

1. – 9. roč. Jan Honig 

Halloween 31.10. 1. - 4. roč. metodické sdružení 

Halloween - anglický jazyk 31.10. 3. - 9. roč. PK cizích jazyků 

Filmové představení Síla lidskosti 14.11. 6. - 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Cestopisná přednáška pana 

Štěpána 

28.11. 6. - 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Mikulášská nadílka ve škole 5.12. všichni žáci Mgr. Jindra Pochožajová 

Recyklace hrou 11.12. 1. - 9. roč. Ing. David Kalousek 

Ježíškova vnoučata - přání pro 

Český rozhlas 

11.12. 1. - 4. roč. metodické sdružení 

Prevence úrazů - přednáška 19.12. 5. roč. Mgr. Dominika Pavlíková 

Vánoční besídky ve třídách 21.12. 1. – 9. roč. třídní učitelé 

Zpívání na schodech 21.12. všichni žáci+MŠ 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 

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  4.2. 8. a 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Mgr. Iveta Václavíková 

Veselé zoubky 7.2. 1. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Školní kolo recitační soutěže  8.2. 6. a 7. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Mgr. Iveta Václavíková 

Projektový den - Učíme se s 

jógou 

13.2. 1. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Projektový den - Hrnečku vař 19.2. 2. roč. Mgr. Jiřina Holoušová 

Školní kolo recitační soutěže 20.2. 1. - 5. roč. metodické sdružení 
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Zeměpisná olympiáda 27.2. 8. + 9. roč. Mgr. Iveta Václavíková 

Etické dílny 6.3. 4. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Koncert Písničkový kolotoč 6.3. 1. - 4. roč. Ing. David Kalousek 

Koncert Vývoj rockové hudby 6.3. 5. - 9. roč. Ing. David Kalousek 

Maškarní karneval 8.3. 1. - 9. roč. metodické sdružení + 

školní parlament 

Matematický klokan 12.3. 2. – 9. roč. učitelé matematiky 

Kudy kam 18.3. 8. a 9. roč. Ing. David Kalousek 

Návštěva MŠ Klopina v 1. třídě 18.3. 1. roč. Mgr. Michaela Petruš 

 

Návštěva MŠ Úsov v 1. třídě 2.4. 1. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Prevence úrazů 2 3.4. 5. roč. Mgr. Dominika Pavlíková 

Školní kolo Pythagoriády 4.4. 5. - 8. roč. Mgr. Tomáš Foltas 

Den Země 9.4. 1. - 9. roč. PK přírodovědná 

Seiferos - ukázka dravců 9.4. 1. - 9. roč. PK přírodovědná 

Výstava židovské obce - Obyčejní 

lidé v neobyčejných časech 

17.4. 6. - 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Projektový den Velikonoce 17.4. 4. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Beseda s terénními pracovníky 

Šumperska (nealkoholické drogy 

a alkohol) 

25.4. 9. roč. Mgr. Jindra Pochožajová 

Čarodějnické dopoledne  30.4. 1. – 4. roč. metodické sdružení 

Přednáška Utajené možnosti 

rostlin 

3.5. 6. - 8. roč. Mgr. Dominika Pavlíková 

Program Skutečně zdravá škola 30.5. 2. a 3. roč. Bc. Žaneta Kubíková 

Pasování na čtenáře 18.6. 1. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Ekologické zemědělství 19.6. 5. roč. Bc. Žaneta Kubíková 

Ekologické zemědělství 20.6. 4. roč. Bc. Žaneta Kubíková 

Klub mladých čtenářů – Knižní 

klub Fragment 

25 žáků si objednalo 41 ks knih Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Klub mladých čtenářů – Albatros 6 žáků si objednalo 23 ks knih Mgr. Jana Koštovalová 

Klub mladých čtenářů – Mladá 

fronta 

6 žáků si objednalo 10 ks knih Mgr. Jana Koštovalová 

Dětský knižní klub Grada 25 žáků si objednalo 33 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 

25.9. 10 dívek 6. - 

9. roč. 

2. místo a postup 

do okresního kola 

– dívky 5. až 7. 

ročníku 

3. místo - dívky 8. 

a 9. roč. 

Mgr. Michaela 

Petruš 

 

Okresní kolo přespolního 

běhu v Šumperku 

2.10. 6 dívek 5. - 

7. roč. 

5. místo  

 
Mgr. Michaela 

Petruš 
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Dýňodlabání – Flora 

Olomouc 

4.10. 10 žáků  1. a 3. místo 

v kategorii B1 
Ing. David 

Kalousek 

Okresní kolo dějepisné 

olympiády 

16.1. 2 žáci 8. roč. - Dr. Ing. 

Františka 

Nováková 

Okresní kolo olympiády 

v českém jazyce 

28.1. 1 žákyně 9. 

roč. 

. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Okrskové kolo Recitační 

soutěže v Mohelnici - 0., 1. 

a 2. kategorie 

7.3. 5 žáků Postup do 

okresního kola 

v 0. kategorii 

Postupo do 

okresního kola 

ve 2. kategorii 

2x ocenění 

poroty za 

přednes 

Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Vybíjená  4. a 5. roč., 

Mohelnice 

19.3. 12 žáků 4. a 

5. roč. 

5. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Vybíjená  4. a 5. roč., 

Zábřeh 

22.3. 11 žákyň 4. a 

5. roč. 

3. místo Mgr. Michaela 

Petruš 

Okresní kolo soutěže 

OVOV Mohelnice 

5.4. 18 žáků 2. 

stupně 

4. místo v 

kategorii 

D2005 

4. místo v 

kategorii 

D2008 

 

Mgr. Michaela 

Petruš 

Místní kolo přírodovědné 

soutěže „Zlatý list“ 

5.4. 12 žáků - Ing. David 

Kalousek 

Vybíjená Šumperk 24.4. 10 dívek 5. a 

6. roč. 

7. Mgr. Michaela 

Petruš 

Okrskové kolo dopravní 

soutěže BESIP 

21.5. 8 žáků 5. místo 

v kategorii 8. a 

9. tříd 

Bc. Žaneta 

Kubíková 

Pohár rozhlasu Šumperk 10.5. žáci 2. 

stupně 

- Mgr. Michaela 

Petruš 

 

 

 

     

10.3 Další akce 

Typ akce Datum Účast Organizoval 

Exkurze do Prahy 27.9. 9. roč. Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Mgr. Iveta 

Václavíková 

Dopravní hřiště 1.10. 4. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová 

Burza práce v Šumperku 4.10. 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
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Vycházka – dopravní značení 10.10. 2. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Divadelní představení Olomouc 11.10. 2., 3. a 4. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Výstava pravěk, muzeum 

Mohelnice 

24.10. 4. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová 

Vycházka do lesa Křížová hora 8.11. 1. a 2. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová, Lenka 

Motlíčková 

Exkurze do muzea a mlýna v 

Polici 

9.11. 7. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Síla lidskosti - film + beseda v 

Uničově 

14.11. 6. - 9. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Exkurze v závodě Siemens 

Mohelnice 

23.11. 6 žáků 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Škola v přírodě Mladoňov, 4. a 5. 

roč. 

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

Mgr. Libuše 

Knéblová 

Lucie Vítková 

Rozsvěcování vánočního stromku 

v Úsově - DPS Sovička, prodejní 

jarmark 

30.11. vybraní žáci Ing. David Kalousek 

Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Mgr. Iveta 

Václavíková 

Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Mikulášské zpívání a recitace na 

náměstí v Úsově 

7.12. vybraní žáci Ing. David Kalousek 

Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Lyžáček  28.– 31.1. 1. – 5. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Lyžařský výcvikový kurz 7. - 11.1. 7. - 9. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Mgr. Iveta 

Václavíková 

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

Holoušová 

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

Václavíková 

Škola v přírodě Švagrov, 1., 2. a 

3. tř. 

5.2. – 9.2. 1. – 3. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová, Lenka 

Motlíčková, Bc. 

Žaneta Kubíková 

Návštěva knihovny 19.3. 6. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Návštěva knihovny 21.3. 4. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová 

Návštěva knihovny 22.3. 8. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 
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Návštěva knihovny 25.3. 7. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Návštěva knihovny 26.3. 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Návštěva knihovny 28.3. 1. a 2. roč. Mgr. Michaela Petruš 

Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Návštěva knihovny 2.4. 5. roč. Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Návštěva knihovny 4.4. 3. roč. Bc. Žaneta Kubíková 

Dopravní hřiště 16.4. 4. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová 

Den Země Sluňákov 24.4. 1. - 3. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová, Bc. 

Žaneta Kubíková 

Muzikál Noc na Karlštejně v 

Olomouci 

14.5. 6. - 9. roč. třídní učitelé 

Český den proti rakovině – akce 

školního parlamentu 

15.5. školní parlament Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Výlet 6. třídy - Olomouc 11.6. 6. roč. Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Výlet 8. třídy - Ostrava 14.6. 8. roč.  Mgr. Tomáš Foltas 

Výlet 7. třídy do Brna 18.6. 7. roč.  Mgr. Iveta 

Václavíková 

Výlet 4. a 5. třídy 21.6. 4. a 5. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová, Mgr. 

Dominika Pavlíková 

Výlet 1. - 3. třídy Černý potok 25. a 26.6. 1. - 3. roč. Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Mgr. Michaela Petruš 

Bc. Žaneta Kubíková 

Návštěva Doubravského dvora 26.6. 4. a 5. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová, Mgr. 

Dominika Pavlíková 

 

     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 Příběhy našich sousedů 

 

     Již na začátku školního roku se čtveřice žáků 9. ročníku Daniel Kočka, Simona Krumpová, 

Zuzana Králová a Markéta Smolková zapojila do projektu Příběhy našich sousedů 

spočívajícího v zachycení životního příběhu vybraného pamětníka, konkrétně pana Bohumila 

Hrubého z Úsova. Tohoto pamětníka navštívili, vyslechli si jeho životní příběh a zaznamenali 

jej. Ve středu 30.1.2019 se pak vypravili do Českého rozhlasu Olomouc, aby zde natočili 
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audioreportáž. Žáci byli panem režisérem pochváleni za připravený scénář a za dobrou 

výslovnost. V úterý 9.4.2019 pak veškerá práce týmu vyústila v závěrečnou prezentaci na 

ZUŠ Mohelnice. Žáci měli 3 minuty na to, aby jakoukoliv formou představili životní příběh 

pamětníka a zaujali porotu, přičemž jejich nápad byl velmi originální – připravili se 

„stínohru“, kterou za doprovodu hudby rekapitulovali významné životní události pana 

Hrubého. Tato prezentace porotu i publikum velmi zaujala a dle sdělení reportéra Českého 

rozhlasu Olomouc ještě takovouto zajímavou formu neviděl a velmi ho bavila. Uvedená 

čtveřice tak skončila de facto o bod na 2. místě a žáci nám udělali velkou radost.  

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

     

10.5 Skutečně zdravá škola 

 

      Naše škola se ve školním roce 2018/2019 zapojila do programu Skutečně zdravá škola což 

je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o 

jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází 

a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které 

budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu. V rámci programu bylo pro rodiče 

účastnící se třídních schůzek nachystáno překvapení v podobě zdravých pokrmů, které 

připravili žáci třetí třídy. Rodiče mohli ochutnat mrkvovou pomazánku či lahodně zdravé 

ovesné sušenky. Také mohli shlédnout výrobky v podobě zvířátek z ovoce a zeleniny, na 

kterých žáci s velkým nadšením celé dopoledne pracovali. Velké poděkování patří žákům, 

kteří se této akce zúčastnili a také rodičům, kteří zdravé pokrmy ochutnali.  

      V čase jarních prázdnin, konkrétně 12.3.2019 se paní kuchařky vypravily do Zábřeha na 

celodenní školení týkající se přípravy pokrmů ze zdravých surovin. 

      Dne 30. 5. proběhl na naší škole projektový den, který se nesl v duchu zdravé výživy. 

Mgr. Martina Wilczkeová měla pro žáky druhé a třetí třídy velice pestře připravený program 

na téma Zdravý životní styl. V tento den se všichni žáci postupně seznámili nejen s pojmy, 

které patří do zdravého životního stylu, ale také s potravinami, které našemu tělu škodí. Na 

konci semináře byla pro žáky připravena bohatá ochutnávka různého druhu ovoce i zeleniny.  
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     Dne 26. 6. 2019 se žáci  4. a 5. ročníku v rámci projektu „Skutečně zdravá škola“  

zúčastnili exkurze na Doubravském statku v Novém Dvoře  u  Červenky. Prohlédli si celý 

areál, kde byli přímo paní majitelkou Šárkou Osičkovou seznámeni s chovem dobytka a se 

vším, co se zpracování mléka týče.  Někteří se blýskli svými vědomostmi o chovu krav. Žáci 

si také vyzkoušeli výrobu sýrových nití a ochutnali výtečnou zmrzlinu, která byla v parném 

dni tím pravým osvěžením. Návštěva Doubravského statku se všem moc líbila. 

 

 

       
 

 

10.6  Akce školního parlamentu 

 

 

     Ve školním roce 2018/2019 se školní parlament zapojil do několika charitativních akcí, 

z nichž můžeme zmínit následující: 

     V rámci oslav 110. výročí české školy v Úsově a 100. výročí vzniku Československa se v 

pátek 22. září odpoledne konala pro všechny žáky školy diskotéka, při které si žáci mohli 

zakoupit různé dobroty či zkusit štěstí v tombole. Výtěžek z diskotéky byl částečně věnován 

našemu nejmladšímu spolužákovi, který je chronicky nemocný a jehož léčba si vyžaduje 

nemalé finanční prostředky. 

     Zástupci školního parlamentu také vyhlásili sbírku plyšáků pro neslyšící Sárinku, přičemž 

během měsíce ledna a února se podařilo nasbírat 330 plyšáků, kteří byli poskytnuti do dražby, 

jejíž výtěžek byl poskytnut na léčbu Sárinky. 

   
 

     Dne 8.3. uspořádalo metodické sdružení ve spolupráci se členy školního parlamentu  

maškarní karneval. Nechyběla spousta krásných masek, bohatá tombola a výborné 

občerstvení. Výtěžek 2 826 Kč byl věnován neslyšící Sárince na její léčbu. Poděkování si 

zaslouží všichni zúčastnění žáci a jejich rodiče, organizátoři a pomocníci. Zvláštní pochvala a 
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obdiv patří Zuzaně Králové (žákyni 9. třídy), která se stala sponzorem občerstvení této 

dobročinné akce. 

    Dne 15. 5. se členové školního parlamentu již potřetí 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 COOP Jednota 

v Úsově. Díky jejich obětavosti a veliké ochotě se nám podařilo prodat téměř 350 kytiček a 

vybrat neskutečných 8 400 Kč. Poděkování patří  všem, kteří si kytičku koupili, dětem, 

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

 

 

10.7 Ples Rady rodičů 

 

     
        V sobotu 16.2.2019 se v KD Úsov konal již tradiční Ples Rady rodičů. Krásné 

předtančení našich nejstarších žáků, doprovodné vystoupení tanečního kroužku MINIONS při 

ZŠ Úsov, překvapení v podobě tance žáků 9. a 8. ročníku, vystoupení taneční skupiny z 

Olomouce, úžasný hudební doprovod skupina Gama Šternberk či bohatá tombola, to vše 

vytvořilo příjemnou a pohodovou atmosféru. Poděkování patří všem sponzorům plesu za dary 

do tomboly, všem účinkujícím i všem rodičům a přátelům školy, kteří se aktivně podíleli na 

přípravě i vlastním průběhu plesu 

 

      
 

 

 

10.8 Školní projekt „Co s volným časem“ 

 

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

s DDM Magnet Mohelnice, z projektu Šablony II a ve spolupráci se tzákonnými zástupci žáků 

jsme zřídili 12 zájmových kroužků s technickým, sportovním, estetickým, hudebním a 

přírodovědným zaměřením.  

         

    Seznam zájmových kroužků: 

 Keramický 

 Taneční 

 Vaření  

 Malá kopaná 

 Počítačový CoderDojo 

 Sborový zpěv 
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 Florbal 

 Pěstitelsko-chovatelský 

 Sportovní hry 

 Vybíjená 

 Střelecko-airsoftový 

 Zábavná angličtina 

 Čtenářský klub 

 

    
 

10.9 Ukliďme si Česko 

 

 

     V sobotu 13.4.2019 jsme se společně s místními spolky připojili zapojili do celostátní akce 

Ukliďme si Česko, kdy jsme po skupinkách uklidili odpadky kolem školy, hřiště, kolem cesty 

směrem na Klopinu, na Polici, 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.  

 

 

 
 
 

 

10.10 Pohádkový les 
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     V sobotu 25.5.2019 se v areálu u chovatelů pod zámkem a v přilehlém lese konal již 

tradiční Den dětí s pohádkovým lesem, který pořádala Rada rodičů dětem při ZŠ Úsov ve 

spolupráci se ZŠ Úsov. 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, panu Léharovi ze Zvole za umožnění projížďky vojenskými 

automobily. 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.  
 
 

    
 

 

 

 

 

10.11 Lyžařský výcvikový kurz 

 

       Ve dnech 7. 1. – 11. 1. 2019 se uskutečnil lyžařský kurz ve středisku Petříkov. Odjelo 26 

žáků 7. – 9. třídy. Sněhové podmínky byly více než uspokojivé, tolik sněhu tu  nepamatovali  

nejméně pět let. Zdatnější lyžaři a snowboardisté si výborně zajezdili a úplní začátečníci se 

naučili zvládat postupně malé kopce a už v polovině kurzu sjeli i největší svah před naší 

chatou. Všichni byli spokojeni s pěkným ubytováním i dobrou stravou. Mnozí zatoužili po 

prodloužení pobytu o několik dní nebo možnosti vrátit se sem i příští rok. 
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10.12 Soutěž Domestos 

 

       Naše škola se prostřednictvím dětí ze školní družiny zapojila do soutěže Domestos pro 

školy, přičemž jejich účast skočila úspěchem, kdy získali poukaz na nákup produktů 

Domestos v hodnotě 7 000,- Kč. Děkujeme! 

 
 

 

 

10.13 Putovní výstava „Obyčejní lidé v neobyčejných časech“ 

 

       Výše citovaná výstava byla instalovaná u nás v ZŠ od 17. 4. do 7. 5. 2019. Žáci měli 

možnost se seznámit s osudy obyčejných lidí v neobyčejných časech. Žáci devátého ročníku 

navíc k jednotlivým osudům lidí vyplňovali pracovní listy. 
 
 

 
 

 

 

10.14 Sazka olympijský víceboj  

 

       Naše škola je již několik let zapojena do projektu Sazka olympijský víceboj spočívající 

v plnění různých sportovních disciplín našimi žáky. Letos poprvé se nám podařilo zapojit 

drtivou většinu žáků školy a tím dosáhnout na zlatý certifikát.  
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11. Údaje o prevenci sociálně – patologických jevů 

 

 

          Ve školním roce 2018/19 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. 

     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 
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 Diskotéka k výročí republiky a školy 

 Návštěva dopravního hřiště v Mohelnici 

 Mikulášská nadílka pro žáky 1.stupně a MŠ 

 Vánoční besídky a zpívání na schodech 

 Dopravní soutěž 

 Den Země  

 Charitativní diskotéka 

 Cyklus besed - Proto pozor, proto bacha 

 Sbírka Český den proti rakovině 

 Beseda – Alkohol pro 7. a 8. ročník 

 Předání šeku (3000,- Kč) nemocnému spolužákovi 

 Charitativní sbírka plyšáků pro neslyšící Sárinku (330 plyšáků) 

 Etické dílny - Jak překonat starosti ve škole - 4. a 5. roč. 

 Beseda - projekt Kudy kam - 8. a 9. ročník 

 Den mikroregionu - předání šeku 3000,- Kč rodičům neslyšící Sárinky, vystoupení 

našich žáků 

 Beseda s terénními pracovníky Šumperska o alkoholu a nealkoholických drogách - 9. 

roč. 

 

 

     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, Policie 

ČR 

 

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 
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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 2019, při které 

provedli úklid v Úsově a okolí 

 

 

3. Ekologické soutěže ve škole 

 

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

2018/2019 podařilo vybrat od žáků  239 734 g baterií 

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

ve školním roce 2018/2019 nasbírat 526 ks elektrozařízení, 

  ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2018/2019 vybrat v 

soutěži mezi třídami celkem 192 982 g vršků od PET lahví (87 719 ks vršků) 

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

podařilo ve školním roce 2018/2019 nasbírat 238 782 g hliníku 

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

celostátní soutěže Recyklohraní, víčka od PET lahví byla předána Charitě Zábřeh 

 

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) 
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2017/2018 Míče, žíněnka, drobné odměny pro žáky 

 
2018/2019 Drobné odměny pro žáky, program Recyklace hrou, koše na tříděný 

odpad 

 

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

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

příspěvek na výlet 

 

    
 

 

 výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2018/2019 jsou 

uvedeny v níže připojených tabulkách: 
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V konečném důsledku naše škola obdržela za rok 2018 následující „Environmentální 

vyúčtování společnosti Asekol“: 

 

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

roce 2018 naše škola odevzdala k recyklaci 899,95,00 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 
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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 899,95 kilogramů starého elektra. Tím jsme uspořili 16,32 MWh 

elektřiny, 1 068,74 litrů ropy, 66,41 m3 vody a 0,42 tun primárních surovin. Navíc jsme 

snížili emise skleníkových plynů o 3,15 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 

13,84 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 voliéry s chovem různých druhů živočichů 

 žákům byl nabídnut zájmový kroužek pěstitelsko-chovatelský, zde se přihlásilo 28 dětí 

a schůzky probíhaly v úterý a pátek, náplní byla nejen péče o školní voliéry, ale i péče 

o okolí školy včetně výsevu a pěstování fazolí, kukuřice a dýní 

 žáci se svými rodiči se zapojili do tvorby bylinkové zahrádky a dalších expozic kolem 

školy 

 

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

děti školy 

 

7. Den Země  - 9. 4. 2019 

 

 v úterý 9.4. proběhly soutěže v rámci Dne Země. Žáci 5. – 9. ročníku plnili úkoly, 

které jim učitelé přichystali. Jednalo se o poznávání ptáků ve školních voliérách, ptačí 

kvíz, hledání informací o ochraně ptáků a práci s textem o hrdličkách. Před obědem 

byly vyhlášeny výsledky a tři nejlepší týmy byly oceněny knihami, drobnými dárky a 

tričky s logem školy. 

 

 

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) 

 

10. Recyklace hrou 

 

 V úterý 11.12.2018 všichni žáci školy absolvovali besedu na téma Recyklace hrou, se 

kterou k nám přijela paní lektorka programu Recyklohraní, do kterého je naše škola 

zapojena. Besedou si všichni připomenuli pravidla i význam třídění odpadů a jejich 

následné využití. 

 

11. Ekologické soutěže mimo školu 

 

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

(viz výše) 

 účast na soutěži Dýňodlabání v Olomouci - vypěstování vlastních dýní, dlabání 

 

 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

     Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na škole inspekční činnost. 

 

 

 

 

14. Hodnocení činnosti školní družiny 
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    Ve školním roce 2018/2019 se činnost školní družiny řídila školním vzdělávacím 

programem pro ŠD. Provoz ŠD zajišťovala dvě oddělení, přičemž I. oddělení vedla paní 

vychovatelka Iveta Honigová a bylo zde zapsáno 30 dětí. II. oddělení vedla paní vychovatelka 

Petra Bergová 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: 

ranní   po - pá    6.10 – 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 – individuální prohlídky knihovny, půjčování knih 

 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 

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

cesta do školy 

 Mistrovství svět v hokeji – sledujeme sportovní dění, státní symboly zúčastněných 

států 

 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 

 Projektové dny - Malí zdravotníci, pes přítel člověka, Co je canisterapie 

 Předškoláci - návštěva předškolních dětí ve družině, výroba a předání dárků 
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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, spolupráci 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. 

 

    V rámci projektu ZŠ ÚSOV-ŠABLONY II byl pro děti pořádán Klub zábavné logiky a 

deskových her a Čtenářský klub. Zájemci se také zapojili do projektu Sportuje ve škole.     

 
 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

 

 

Viz příloha č. 5 

 

 

16. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 
16.1. Rozvojové programy 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla naše škola zapojena do žádného rozvojového programu. 

 

 

16.2. Mezinárodní programy 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního programu.  

 

 

 

 

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

učení 

 
 

   Ve školním roce 2018/2019 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 
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18.1 Projekt ZŠ ÚSOV- ŠABLONY 2 

 

      Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 13. 06. 2018 v rámci Výzvy Šablony II, 

v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“) o poskytnutí dotace ve výši 1 006 706,00 

Kč na realizaci projektu ZŠ ÚSOV-ŠABLONY 2 s reg. číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009576. Projekt je realizován od 1.9.2018 do 31.8.2020 a 

předpokládá uskutečnění následujících aktivit resp. šablon: 

 

Základní škola: 
 2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ 

 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin v těchto 

oblastech: 

       c) cizí jazyky (1x) 

       g) polytechnické vzdělávání (2x) 

       h) ICT (1x) 

       i) projektová výuka (2x) 

 2.II/17 Kluby pro žáky ZŠ: 

                   a) čtenářský (2x) 

                   c) komunikace v cizím jazyce (2x) 

                   d) badatelský (2x) 

 2.II/19 Projektový den ve škole (15x) 

  

Mateřská škola: 
 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin v těchto 

oblastech: 

                    a) čtenářská gramotnost (2x) 

                    b) matematická gramotnost (2x) 

                    d) osobnostně sociální rozvoj (2x) 

                    g) polytechnické vzdělávání (2x) 

                    h) ICT (2x) 

 2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv (2x) 

 2.I/9 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí: 

                    a) čtenářská pregramotnost (2x) 

                    b) matematická pregramotnost (2x) 

                    d) osobnostně sociální rozvoj (2x) 

                    g) polytechnické vzdělávání (2x) 

                    h) ICT (2x) 

 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - var. a) 64 hodin/64 týdnů 

 2.I/12 Projektový den ve škole (3x) 

 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (1x) 

Školní družina: 
 2.V/4 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD - DVPP v rozsahu 8 hodin v těchto 

oblastech: 

                   g) polytechnické vzdělávání (1x) 

                    i) projektová výuka (1x) 
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 2.V/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv (1x) 

 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD: 

                     a) čtenářský (2x) 

                     b) zábavné logiky a deskových her (2x) 

 2.V/12 Projektový den ve ŠD (4x) 

 

Ve školním roce 2018/2019 probíhala realizace následujících aktivit resp. šablon: 

Základní škola: 

 

 2.II/1 Školní asistent - školní asistent byl k dispozici žákům ohroženým školním 

neúspěchem každý den v odpoledních hodinách ve školní knihovně a studovně. 

Napomáhal dětem s přípravou na vyučování a byl v kontaktu s rodinami žáků  

 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - jeden 

pedagogický pracovník absolvoval DVPP v oblasti ICT 

 2.II/17 Kluby pro žáky ZŠ: Ve školním roce 2018/19  byl pro žáky  3. a  4. ročníku 

opět otevřen Čtenářský klub. Děti se scházely pravidelně v již vytvořeném zázemí pro 

schůzky ČK ve 2. oddělení školní družiny. V letošním školním roce jsme se zaměřili 

na knihy pro vyspělejší čtenáře, které sloužily k rozvoji slovní zásoby, čtenářských 

dovedností, porozumění čtenému i získávání nových zajímavých informací. 

Nezapomínali jsme ani na rébusy, hádanky, verše, vlastní četbu i kreativitu dětí. Také 

pokračovali ve spolupráci s paní knihovnicí Městské knihovny Úsov a setkávali se nad 

knihami v městské knihovně. Čtenářský klub od října do konce května navštěvovalo 6 

dětí. 

    
 2.II/19 Projektový den ve škole - jednak se uskutečnil projektový den 1. třídy na téma 

Učím se s jógou a dále 6. třídy na téma Obyčejní lidé v neobyčejných časech 

Mateřská škola: 

 2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv - paní učitelka navštívila Mateřskou školu Štěpánov, Moravská 

Huzová, aby zde získala nové poznatky pro práci s dětmi 

 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - bylo pořízeno 10 tabletů pro děti a 3D tabule, 

kde se dětí věnují 1x týdně práci s výukovými programy 

 2.I/12 Projektový den ve škole  - proběhl projektový den s názvem My jsme malí 

zahradníci a následně projektový den s návštěvou zahradnictví 
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 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ - 

proběhla dvojí setkání, jednak na téma školní zralost, jednak na téma příprava dětí na 

přechod do 1. třídy základní školy 

Školní družina: 

 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD - byl zřízen čtenářský klub a klub zábavné logiky a 

deskových her 

 2.V/12 Projektový den ve ŠD - proběhl projektový den na téma Malí zdravotníci a 

také projektový den na téma Psí škola 

  
 

 

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 III– 

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

žádosti PLAV-02-0877/2019. Obdržená částka 9 240,- Kč byla využita 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. 

 

 

 

18.4 Geologická zastavení 
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Projekt Geologická zastavení si kladl za cíl zkvalitnit environmentální vzdělávání, 

výchovu a osvětu resp. výuku přírodovědných předmětů na ZŠ a MŠ Úsov s přesahem 

k informování veřejnosti a vytvoření malé geologické stezky s představením nejdůležitějších 

nerostů a hornin Šumperska, Olomoucka příp. Jesenicka. 

Realizace projektu Geologická zastavení proběhla v termínu červen 2018 – listopad 2018. 

V měsíci červnu žáci 9. ročníku v rámci projektového vyučování zmapovali v místě svého 

bydliště geologicky zajímavé místo – skálu či skalku, zjistili o ní co nejvíce informací, 

pořídili fotodokumentaci  a zpracovali vše do podoby posterů (viz obrázek níže). 

        
 Dále žáci vytipovali místa pro instalaci exponátů hornin a nerostů na pozemcích kolem 

školy. V rámci projektu byla navázána spolupráce s Klubem seniorů z Úsova, který se v srpnu 

chopil nelehkého úkolu, kdy upravil a vyčistil zákoutí na školním dvoře a vytvořil úchvatnou 

žulovou expozici, kterou jsme posléze nazvali Žulové nádvoří (viz foto níže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naší snahou bylo projektem oslovit i rodiče a veřejnost a zapojit je do přípravy a 

budování geologické expozice. V sobotu 8. září se tak uskutečnila „brigáda“, kdy jsme 

společně s několika žáky a rodiči vytvořili malou expozici usazených hornin na nevyužitém 

prostranství před budovou školy tvořenou pískovcem, říčním štěrkem či říčními valouny) na 

prostranství před budovou školy. Dále žáci ve spolupráci s rodiči navrhli a vytvořili ve 

školních dílnách dřevěný nosič exponátů hornin a nerostů s představením celého projektu 

prostřednictvím textu na plastovém informačním panelu. Tento posléze umístili na 

prostranství před budovou školy. 
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Dále žáci 9. ročníku v měsíci listopadu zmapovali geologicky významné lokality na 

Olomoucku, Šumpersku a Jesenicku (dřívější i současné lomy resp. místa těžby, geologická 

naleziště atp.) a vytvořili mapu se zanesením těchto míst (viz níže).  

 
V měsíci říjnu byla pro nejaktivnější žáky zapojené do projektu uspořádána celodenní 

exkurze po významných geologických lokalitách v okolí v rámci níž nahlédli na těžbu 

štěrkopísku v Mohelnici, podívali se na bývalý lom na pískovec v Maletíně, prohlédli si 

bývalý lom na břidlici v Zábřeze a jeho současné využití. Poté navštívili pana Marka 

Nimrichtra, který se věnuje preparaci a využití kamenů pro preparátorství. Následovalo 

zastavení v činném lomu na granodiorit v Bludově a prohlídka geologické naučné stezky a 

arboreta na SOŠ Šumperk. Poslední exkurzní lokalitou bylo arboretum Makču Pikču v 

Pasece, které je situováno v místě bývalého lomu a je tvořeno čedičem. 

 

   
  

      V rámci této exkurze se nám podařilo v činném lomu v Bludově zajistit exponát 

granodioritu, který nám posléze dovezl místní občan a uvedená hornina se tak stala jakousi 

pomyslnou dominantou celé geologické expozice kolem školy. 
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Do projektu se zapojili i členové keramického kroužku při škole, kteří expozici 

žulového nádvoří obohatili o keramické výrobky. 

 

      Projekt byl podpořen částkou 20 000,- Kč z Programu na podporu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018. 

 

18.5        110. výročí českého školství v Úsově a 100. výročí vzniku Československé 

republiky  

 

 

    Projekt 110. výročí českého školství v Úsově a 100. výročí vzniku Československé 

republiky si kladl za cíl připomenout veřejnosti a žákům základní školy výročí vzniku 

českého školství v Úsově a zároveň i výročí vzniku Československé republiky. V přípravné 

fázi projektu žáci pod vedením učitelů v rámci projektového vyučování připravili postery 

představující nejvýznamnější události našich dějin: rok 1918, 2. světová válka, rok 1948, 

21.8.1968 a rok 1989. Tyto postery byly poté vystaveny na nástěnce v prvním patře školy 

nejen pro návštěvníky prohlídky školy, ale i pro samotné žáky. K  posterům se podařilo 

zajistit a vystavit i dobové dokumenty a také různé publikace pojednávající se o událostech 

našich dějin. 

       
 

       V rámci projektu tak k těmto výročním proběhla akce, která se konala v sobotu 

22.9.2018. Byly připraveny pozvánky pro bývalé zaměstnance školy a vážené hosty (viz níže) 

a také plakáty (viz níže). Dále byl připraven banner s uvedením konání akce, který byl 

následně umístěn před budovu školy (viz níže).  
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        Pro návštěvníky byla připravena výstava dějin českého školství v Úsově sestávající se 

z historických fotografií a dokumentů souvisejících s historií školy. Jedna ze tříd školy byla 

vybavena v duchu historickém a byly zde vystaveny historické učební pomůcky, učebnice a 

věci související se školním prostředím, které jsme zapůjčili z Venkovského muzea v Klopině, 

Venkovského minimuzea v Úsově či z obecní knihovny ze Stavenice. Podařilo se nám také 

oslovit místní občany, kteří nám zapůjčili nejen mnoho fotografií ze školního prostředí, ale i 

staré školní pomůcky a dokumenty včetně vysvědčení. Zajímavostí pak bylo zapůjčení 

dokumentů ze druhé světové války bývalého učitele Aloise Mikety, které se týkaly přímo 

výuky v této obtížné době. Podařilo se také objevit stoleté původní hodiny, které vysely ve 

vchodu do staré školní budovy a tyto byly též vystaveny v „historické“ učebně (viz níže) a 

vlajku Československé republiky, která byla ve 40. letech minulého století používána při 

různých akcích v Úsově. Tato se stala vedle banneru jakousi pomyslnou dominantou čela 

školy (viz foto níže). 

       

 

 

     

     
Hlavní program akce probíhal od 13:00 v tělocvičně školy, kde v rámci kulturního programu 

vystoupily děti z mateřské školy a poté i žáci základní školy. Následovalo vystoupení 

Smíšeného pěveckého sboru Carmen a malý dárek k výročí v podobě videa o škole. Poté byl 
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jako připomenutí vzniku Československa vysazen Strom republiky v podobě lípy srdčité před 

budovou školy a odhalena pamětní deska k této události. Odpoledne pak bylo pro všechny 

návštěvníky akce připraveno i posezení při hudbě na hřišti za školou.  

    

      
 

 

 

Zbývá dodat, že celá akce bylo podpořena z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v 

roce 2018 částkou 30 000,- Kč. 

 

 

 

 

18.6 Sportuj ve škole 

 

      Od ledna 2019 se naší škole podařilo zapojit do projektu Sportuj ve škole. Pro žáky, kteří 

navštěvují ŠD, to znamená možnost věnovat se pohybovým aktivitám dle ověřené metodiky 

MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů ČR. Hodina probíhala každý pátek 

od 12:15 do 13:00 a byla pro žáky zcela zdarma. Žáci měli v každé hodině na výběr různé 

sportovní hry a aktivity, což je velmi bavilo. 
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18.7 Modernizace učebny přírodních věd i učebny cizích jazyků 

 

     Hlavním cílem projektu je vytvoření a zlepšení podmínek stávajícím i budoucím žákům 

pro výuku přírodovědných předmětů (komplexní rekonstrukce učebny fyziky, chemie a 

přírodopisu) i pro výuku cizích jazyků (komplexní rekonstrukce učebny cizích jazyků), které 

přispějí k efektivnější a účinnější výuce. Projekt dále předpokládá vytvoření bezbariérovosti 

učeben a sociálních zařízení, vytvoření bylinkové zahrádky u školní družiny, pořízení 

mobiliáře (3x lavička, 1x odpadkový koš), vybudování vyvýšených záhonů a kompostéru pro 

výuku pracovních činností. Samostatnou kapitolou je pak zajištění vnitřní konektivity školy 

spočívající v pořízení nového školního serveru, výměnu všech datových rozvodů, zajištění 

rychlejšího připojení na internet včetně WIFI pro pedagogické pracovníky a žáky. K tomuto 

bude pořízeno i programové vybavení zajišťující bezpečnost pro uložené údaje na serveru či 

antivirovou ochranu. 

 

Identifikační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004071 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program 

Financování:     poskytnutá dotace: 3 079 773,00 Kč 

                          vlastní zdroje: 342 197,00 Kč 

 

  
 

V měsíci červnu jsme s několika rodiči a žáky vytvořili bylinkovou zahrádku u školní 

družiny. O bylinky se budou starat děti ze školní družiny a budeme je využívat nejen pro 

výuku, ale i pro přípravu zdravých svačinek ve školní jídelně. 
 
 

    
 

 

19. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 
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plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

   Ve školním roce 2018/2019 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 – 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 

 

 

 

   
 

My jsme malí zahradníci 

   
   

   
 

Drakiáda 

 

 

   
 

Mikuláš ve školce 

 

    



Výroční zpráva o činnosti školy 

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Školní rok 2018-2019 

48 

 

 

 

   

   
 

Beseda o myslivosti 

 

   

 
 

Vycházka ke krmelci 
 

 

    
 

My jsme malí zahradníci 
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Příloha č. 2: Fotodokumentace akcí ZŠ 

 

 

   
 

Exkurze 9.třídy do Prahy 

      

 

    
 

Diskotéka 

 

       

 

   
 

Dýňodlabání 
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Program Hasík 

   

   
 

Halloween v 1. třídě 

     

   
 

Jablíčkový den ve 3. třídě 
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Recyklace hrou 

    

    
 

Okresní kolo ve vybíjené 

   
 

   
 

OVOV Mohelnice 
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Příloha č. 3: Fotografie jednotlivých tříd 
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Příloha č. 4 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

 

 

 

 

 

 


