
Základní škola a Mateřská škola Úsov,  

příspěvková organizace 
 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dne 25.8.2021     Zpracoval:     Ing. David Kalousek 

                  ředitel školy 

 

Projednána a schválena Školskou radou dne 31.8.2021 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Školní rok 2020-2021 

2 

 

 

OBSAH 

 

1.  Základní údaje o škole……………………………………………………………….. 4 

   1.1 Škola……………………………………………………………………………… 4 

   1.2 Zřizovatel…………………………………………………………………………. 4 

   1.3 Součásti školy……………………………………………………………………... 4 

   1.4 Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)……………………………. 4 

   1.5 Školská rada………………………………………………………………………. 4 

   1.6 Charakteristika školy……………………………………………………………… 5 

   1.7 Materiálně – technické podmínky vzdělávání……………………………………. 5 

2.  Přehled oborů vzdělání………………………………………………………………. 

3.  Přehled učebních plánů 2020/2021………………………………………………….. 

6 

6 

4.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy….……………………….. 6 

5. Mateřská škola………………………………………………………………………... 8 

   5.1 Charakteristika mateřské školy……………………………………………………. 8 

   5.2 Výchovná a vzdělávací činnost…………………………………………………… 8 

   5.3 Přijímání dětí……………………………………………………………………… 8 

   5.4 Nadstandardní aktivity…………………………………………………………….. 8 

   5.5 Zájmové kroužky………………………………………………………………….. 9 

   5.6 Spolupracující organizace…………………………………………………………. 9 

   5.7 Zaměstnanci……………………………………………………………………….. 9 

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce…………………………………………… 9 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků………………………………………………….. 10 

   7.1 Statistika prospěchu školy – 1. pololetí školního roku 2020/21…………………... 10 

   7.2 Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech v 1. pol. školního roku 2020/2021 10 

   7.3 Statistika chování a absence – 1. pol. školního roku 2020/21……………………. 10 

   7.4 Statistika prospěchu školy – 2. pololetí školního roku 2020/21.…………………. 11 

   7.5 Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech v 2. pol. školního roku 2020/2021 11 

   7.6 Statistika chování a absence – 2. pol. školního roku 2020/21.……………………. 12 

   7.7 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami……………………………………… 

   7.8 Vycházející žáci (rozmístění žáků)………………………………………………... 

13 

13 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků         

    ve školním roce 2020/2021…………………………………………………………… 

 

13 

9. Testování žáků………………………………………………………………………... 15 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti……………………………...….. 15 

   10.1 Jednorázové akce organizované naší školou (na úrovni školy)………………….. 15 

   10.2 Akce na úrovni okrsku, okresu, kraje……………………………………………. 16 

   10.3 Další akce………………………………………………………………………… 16 

   10.4 Sbírka Český den proti rakovině…………………………………………………. 17 

   10.5 Pečení perníčků…………….…………………………………………………….. 18 

   10.6 Dárky pro centrum Klokánek…….………….……………………………........... 18 

   10.7 Soutěž o nejoriginálnější plakát.......…………………………………………….. 19 

   10.8 Školní projekt „Co s volným časem“…………………………………………….. 20 

   10.9 Záložka do knihy spojuje školy..……..….………………………………………. 20 

   10.10 Exkurze na Levandulový statek………………………………………………... 21 

   10.11 Předávání slabikáře……..………………………………………………………. 21 

   10.12  Projektový den ve 2. ročníku – Jak pečujeme o svůj chrup…..……………….. 22 

   10.13  Projektový den Pes přítel člověka.…………………………………………….. 22 

  



Výroční zpráva o činnosti školy 

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Školní rok 2020-2021 

3 

 

11. Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů…………………………………….. 23 

12. Zhodnocení programu EVVO……………………………………………………… 24 

13. Údaje o výsledcích inspekce a kontrol……………………………………………… 30 

14. Hodnocení činnosti školní družiny………………………………………………….. 30 

15. Hodnocení činnosti školního klubu…………………………………………………. 

16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021…………………………………… 

31 

32 

17. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů……………….. 

      17.1. Rozvojové programy………………………………………………………….. 

      17.2. Mezinárodní programy………………………………………………………... 

18. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení………... 

32 

32 

32 

32 

19. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z jiných zdrojů…………. 

     19.1 Projekt ZŠ ÚSOV-ŠABLONY 2………………..……………………………... 

32 

32 

     19.2 Školní projekt …………………………………………………………….……. 34 

     19.3 Informační environmentální kampaň pro žáky a veřejnost…….………………. 34 

     19.4 Sportuj ve škole ………………………………………………………………... 35 

     19.5 Učíme se venku v Úsově…………………………………..…………………… 35 

     19.6 Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků s SVP………… 36 

     19.7 Projekt ZŠ Úsov_Šablony III……………………………………………………   36 

     19.8 Pečujeme o děti na ZŠ v Úsově…………………………………………………   37 

20. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání……………………………………………………………………………. 

 

38 

21. COVID-19 ………………………………………………………………………….. 39 

22. Přílohy……………………………………………………………………………….. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Školní rok 2020-2021 

4 

 

 

 

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.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 

Školní klub 181112957 30 

 

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 Bílková 

 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.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, Rohle a Kamenné. 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. 2020 

Třídní učitel 

1. 19 Mgr. Jana Kštovalová 

2. 14 Mgr. Jiřina Holoušová 

3. 11 Mgr. Michaela Petruš 

4. 16 Mgr. Jaroslava Nespěšná 

5. 16 Mgr. Dominika Pavlíková 

6. 16 Mgr. Tomáš Foltas 

7. 16 Mgr. Jindra Pochožajová 

8. 14 Dr. Ing. Františka Nováková 

9. 13 Mgr. Iveta Václavíková 

celkem: 135  

 

 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 439 strávníků, z toho 127 dětí ze základní školy, 87 dětí 

z MŠ, 35 zaměstnanců školních a předškolních zařízení a průměrně 190 

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 modernizované 

odborné učebny pro cizí jazyk, pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie a 1 počítačovou 

učebnu, cvičnou kuchyňku pro žáky, keramickou dílnu a školní knihovnu a studovnu.  
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     Žáci využívají ve všech třídách ergonomický školní nábytek (výškově stavitelné lavice a 

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

sportovním nářadím je dostatečné. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi.  

     

 

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 2020/2021 

 
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 18 15,90 

Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé ŠD, ŠK, 

DK 

5 2,81 

Pedagogičtí pracovníci – asistent pedagoga                                     5 3,50 

Správní zaměstnanci – ekonomka školy 1 1,0 

                                     domovníci, uklízečky 3 2,50 

                                     kuchařky, ved. ŠJ 6 3,85 SR + 1,65 HČ 

Celkem zaměstnanců 28 29,56 SR + 1,65 HČ 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

 

Funkce Vzdělání Vyuč. předměty 

 Vedení školy   

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

Mgr. Jiřina Holoušová  vedoucí učitelka 

1. stupně 

VŠ 1. st. – Čj, M, Prv, Vv, Tv 

Mgr. Iveta Václavíková  vedoucí učitelka VŠ 2. st. – Čj, Rj, Z, Vv 
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2. stupně 

 Učitelé 1. stupně 

ZŠ 

  

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

Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Čj, M, Aj 

Mgr. Jaroslava Nespěšná Uč. VŠ Čj, M, Př, Tv 

Mgr. Jindra Pochožajová Uč. VŠ M 

Mgr. Dominika Pavlíková Uč. VŠ Čj, Aj, Př 

Mgr. Zuzana Tefferová Uč. VŠ Pč, Hv 

Bc. Lucie Janošťáková) Uč. VŠ Vl, Vv, Tv, Pč, Hv, Prv, Inf,  

 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, Z, Ov, Fy, Vv, Pč, D, Vkz 

Mgr. Zuzana Tefferová Uč. VŠ Hv 

Mgr. Dominika Pavlíková Uč. VŠ Z, Př 

Mgr. Benedikt Lavrinčík Uč. VŠ Aj, D, Hv 

Mgr. Jaroslava Nespěšná Uč. VŠ Nj, Vkz 

Mgr. Michaela Petruš Uč. VŠ Ov, Tv 

Bc. Lucie Janošťáková) Uč. VŠ Vv, Hv 

 Uč. MŠ, vych., 

asist. 

  

Iveta Honigová  Vych. ŠD SŠ   

Lucie Vítková Asistentka ped. SŠ  

Petra Bergová Asistentka ped. 

Vych. ŠD 

SŠ  

Lenka Motlíčková (od 

11/2020 Zuzana 

Rožnovjáková) 

Asistentka ped., 

Vych ŠD 

SŠ  

Zdenka Janíčková Asistentka ped., 

Vych ŠK 

SŠ  

Marcel Kunert Pečovatel/vychov

atel DK 

SŠ  

Jarmila Motlíčková  Vedoucí uč. MŠ SŠ  

Alena Březinová  Uč. MŠ SŠ  

Adéla Toroni Uč. MŠ SŠ  

Radana Tylšarová  Asistentka ped., 

uč. MŠ 

SŠ  

Ing. Lenka Ošťádalová Uč. MŠ (překryv) VŠ  
 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

   Vyjma tří pedagogických pracovníků, přičemž jeden z nich již započal se studiem 

k doplnění kvalifikace a u zbývajících dvou tomu bude nejpozději ve školním roce 

2022/2023, jsou všichni pedagogičtí pracovníci kvalifikováni.   
 

Správní zaměstnanci  Funkce 
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Ludmila Tylšarová ekonomka školy 

Jan Honig domovník ZŠ 

Renata Jořenková domovnice MŠ 

Božena Raub uklízečka 

Pavlína Roháčová vedoucí ŠJ 

Olga Pišosová vedoucí kuchařka 

Miroslava Rečková kuchařka 

Petra Rozehnalová kuchařka 

Zuzana Králová pomocná kuchařka 

Jana Vítková pomocná kuchařka, 

uklízečka 
 

 

 

5. Mateřská škola 

 

 
 

5.1 Charakteristika mateřské školy 

 

   Mateřská škola má 2 třídy, ve školním roce 2020/2021 s celkovým počtem zapsaných dětí 

39. I. třídu navštěvovalo 15 dětí 3-4 letých s průměrnou denní docházkou 9,5 dětí. II. třídu 

navštěvovalo 24 dětí 5-7 letých s průměrnou denní docházkou 16,5 dětí. Počet dojíždějících 

dětí 5 (Police 2, Janoslavice 1, Nedvězí 1, Třeština 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 celoroční projekt 

„Máme rádi zvířátka“. 

 

5.3 Přijímání dětí 

 

Pro školní rok 2021/2022 bylo přijato 15 dětí. Většina z nich nastoupí k 1. 9. 2021.    

Bylo vyhověno žádostem rodičů, jejichž děti nastoupí v průběhu školního roku 2021/2022 (2 

děti).  

 

5.4 Nadstandardní aktivity 

 

 divadelní představení (2x) 

 prodejní výstava knížek pro děti (2x) 

 podzimní drakiáda, rozloučení s podzimem 

 Mikulášská nadílka 

 výroba vánočních dárků a přání 

 vánoční zpívání koled 

 3 lekce kurzu plavání na bazéně v Mohelnici  

 beseda pro rodiče (2x) – Zdravé stravování (spolupráce se ŠJ); Literatura a četba pro 

děti předškolního věku (spolupráce s městskou knihovnou) 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

Školní rok 2020-2021 

9 

 

 zimní olympiáda, sněhulákový den 

 návštěva knihovny (2x) 

 dětský maškarní karneval 

 Den dětí 

 třídění odpadového materiálu (spolupráce s Charitou Zábřeh a ZŠ Úsov) 

 

Většína nadstandardních aktivit byla z důvodu epidemie koronaviru odvolána.  

MŠ byla z důvodu hygienických opatření (koronavirus) uzavřena v období: od 

1.3.2021 do 7.5.2021; od 15.3.2021 do 9.4.2021 probíhala distanční výuka pro 

předškolní děti; od 12.4.2021 byla MŠ otevřena pouze pro předškolní děti.  

 

 

 

5.5 Zájmové kroužky 

 

 Sportovní kroužek (1x týdně, II. třída) 

 „Přípravka“ na školu (1x týdně, 7 dětí) 

 „Angličtina hrou“ (1x týdně, 5 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 Toroni – učitelka 

 Alena Březinová – učitelka MŠ 

 Radana Tylšarová – asistent pedagoga 

 Lenka Ošťádalová – pedagogický doprovod  

 Renata Jořenková - domovnice 
 

 

 

6. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis k povinné školní docházce (z důvodu opatření MŠMT souvisejícího s nákazou 

COVID-19 bez osobní přítomnosti dětí) 

 

Termín: 6. – 30.4.2021 
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Počet dětí: 16 

Počet žádostí o odklad: 6 

Rozhodnutí ředitele školy: 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:  10 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky: 6 
 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
7.1  Statistika prospěchu školy – 1. pololetí školního roku 2020/21 

 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 19 19 100 0 0 0 0 

2. 14 13 93 1 7 0 0 

3. 11 11 100 0 0 0 0 

4. 16 9 56 7 44 0 0 

5. 16 11 69 5 31 0 0 

1. st. 76 63 83 13 17 0 0 

6. 16 9 56 7 44 0 0 

7. 16 7 44 9 56 0 0 

8. 14 7 50 7 50 0 0 

9. 13 7 54 6 46 0 0 

2. st. 59 30 51 29 49 0 0 

Celkem 135 93 69 42 31 0 0 

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

2020/2021 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,42 1,56 - 1,37 1,13 1,69 1,88 

2.st. 2,34 1,94 1,83 1,40 - 1,59 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

1.st. 1,03 1,00 1,00 1,01 - - - 

2.st. 1,09 1,00 1,02 1,00 1,66 1,62 1,46 
Předmět Z Ov Vkz Inf Nj Pzp - 

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

2.st. 1,77 1,24 1,00 1,00 2,15 1,00 - 

Průměrný prospěch ZŠ 

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,21 1,45 1,32 

 

7.3 Statistika chování a absence - 1. pol. školního roku 2020/2021 

 
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. 19 - - - - - 0 - 261 13,74    - - 

  2. 14 - - - - - 9 - 226 16,14    -  - 

  3. 11 - - - - - 0 - 166 15,09    - - 

  4. 16 - - - - - 2 - 217 13,56    - - 

  5. 16 2 2 - - - 0 - 315 19,69    - - 
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1.st. 76 2 2 - - - 11 - 1185 15,59    - - 

             

  6. 16 4 - - - - 0 - 208 13,00    - - 

  7. 16 - - - - - 0 - 175 10,94    - - 

  8. 14 - - - - - 0 - 174 12,43    - - 

  9. 13 - - - - - 0 - 220 16,92    - - 

2.st. 59 4 - - - - 0 - 777 13,17    - - 

             

ZŠ 135 4 2 0 0 0 11 - 1962 14,53    - - 

 
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 93, prospělo s vyznamenáním (69 %), 42 žáků prospělo (31 %).     

Absence žáků byla 1 962 hodin, což činí průměr 14,53 hodin na žáka. 

 

7.4 Statistika prospěchu školy – 2. pololetí školního roku 2020/2021 

Ročník Počet 

žáků 

Prospěli s vyzn. Prospěli Neprospěli 

Počet % Počet % Počet % 

1. 19 18 95 1 5 0 0 

2. 14 13 93 1 7 0 0 

3. 11 9 82 2 8 0 0 

4. 17 10 59 7 41 0 0 

5. 16 10 63 6 37 0 0 

1. st. 77 60 78 17 22 0 0 

6. 16 8 50 8 50 0 0 

7. 15 7 47 8 53 0 0 

8. 14 7 50 7 50 0 0 

9. 13 7 54 6 46 0 0 

2. st. 58 29 50 29 50 0 0 

Celkem 135 89 66 46 34 0 0 

  

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

2020/2021 

 
Předmět Čj Aj Rj M Prv Př Vl 

1.st. 1,73 1,51 - 1,42 1,22 1,94 2,00 

2.st. 2,28 2,13 1,83 1,41 - 1,61 - 
Předmět Vv Hv Pč Tv Fy Ch D 

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

2.st. 1,02 1,11 1,02 1,00 1,66 1,63 1,64 
Předmět Z Ov Vkz Inf Nj PzP - 

1.st. - - - 1,00 - - - 
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2.st. 1,68 1,15 1,00 1,04 1,62 1,00 - 

Průměrný prospěch ZŠ  

 

 1. stupeň 2. stupeň Základní škola 

Průměr známek 1,35 1,55 1,44 

 

7.6 Statistika chování a absence - 2. pol. školního roku 2020/2021 

 
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. 14 - - - - - 6 - 149 10,64    - - 

  2. 9 - - - - - 9 - 146 16,22    -  - 

  3. 16 1 - - - - 6 - 240 15,00    - - 

  4. 15 - - - - - 2 - 238 15,87    - - 

  5. 15 3 1 - - - 8 - 156 9,75    - - 

1.st. 69 4 1 - - - 31 - 929 13,46    - - 

             

  6. 16 - - - 1 - 11 - 231 14,44    - - 

  7. 14 1 - - - - 1 - 241 17,21    - - 

  8. 13 3 - - - - 5 - 166 12,77    - - 

  9. 12 1 - - - - 3 - 236 19,67    - - 

2.st. 55 5 - - 1 - 20 - 874 15,89    - - 

             

ZŠ 124 9 1 0 1 0 51 0 4799 38,70    2 0,02 

 
Vysvětlivky: 

NTU napomenutí třídního učitele 

DTU důtka třídního učitele 

DŘŠ důtka ředitele školy 

2. st. snížená známka z chování 

3. st. snížená známka z chování 

PTU pochvala třídního učitele 

PŘŠ pochvala ředitele školy 

 

 

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

pololetí. Ve srovnání se školním rokem 2019/2020 zůstal počet vyznamenaných téměř shodný 

a průměrný prospěch za školu ze změnil z 1,39 na 1,44. 

    Porovnání výchovných opatření a pochval se školním rokem 2019/2020 uvádí následující 

tabulka: 

 

 Výchovná opatření Pochvaly 

NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. PTU PŘŠ 

2. pol. školního 

roku 2019/2020 

2 0 0 0 0 62 2 

2. pol. školního 

roku 2020/2021 

9 1 0 1 0 51 0 

 

 

     Přetrvávajícím problémem je u některých žáků nedostatečná příprava na vyučování, 

zapomínání úkolů či pomůcek na vyučování.   
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     Žáci jsou hodnoceni klasifikačními stupni. 

     Absence žáků byla ovlivněna mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

související s nákazou nemocí COVID 19 (viz dále), kdy škola byla úplně či částečně uzavřena 

a absence tak často nebyla žákům započítávána. 

 

 

7.7  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

      Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami  byla věnována po celý školní rok péče, 

během prezenční výuky s nimi pracovali učitelé v rámci pedagogické intervence, v době 

distanční výuky dostávali zadání na procvičování učiva a vypomáhaly také asistentky 

pedagoga. Žáci s problematickým přístupem k distanční výuce navštěvovali individuální 

konzultace ve škole, kde jim pomáhali učitelé a asistentky pedagoga s doplněním chybějícího 

učiva. 

 

Počty integrovaných žáků 

 

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

Počet žáků 1 2 2 5 4 4 2 4 2 26 

 

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

SPC Šumperk a SPC Olomouc. Pracovnice SPC Šumperk a Olomouc navštívily hodinu 

českého jazyka v I. třídě, aby posoudily práci žáka. Telefonicky jsme konzultovali se 

sociálním odborem Mohelnice a Zábřeh problémy s docházkou a klasifikací žáků. 

     Hodiny pedagogické intervence pravidelně navštěvovali všichni žáci s podpůrnými 

opatřeními a využívali zakoupené pomůcky. 

    Osvědčil se přístup asistentů pedagoga, a proto budou nápomocni pedagogům i v příštím 

školním roce. 

   

 

7.8 Vycházející žáci (rozmístění žáků) 

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

9.  4/9 0/0 0/2 3/7 1/0 0/0 0/0 

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

 

 
 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

ve školním roce 2020/2021 
Název akce – kurz, 

seminář 

Pořádající Datum Počet 

hodin 

Účastník 

Základní škola 

Domácí úkoly – Ano či 

ne? 

MAS 

Mohelnicko 

9.9.2020 3 Mgr. Benedikt 

Lavrinčík 

Angličtina hravě MAS 

Mohelnicko 

24.9.2020 4 Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Angličtina hravě MAS 

Mohelnicko 

24.9.2020 4 Mgr. Benedikt 

Lavrinčík 
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Seminář k novinkám 

aplikace MZDY 

VEMA Brno 29.9.2020 4 Ludmila Tylšarová 

Anglická gramatika – 

efektivní metody výuky 

Vzdělávací 

agentura Mgr. J. 

Blechová 

4.11.2020 8 Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Webinář na aplikaci 

Toglic + smartbook 

MAP Znojmo 19.11.2020 1,5 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Webinář Aplikace 

Quizzis  

MAP Znojmo 23.11.2020 1,5 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Smart - Response MAP Znojmo 30.11.2020 1,5 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Webinář PAM (dovolená 

v roce 2021) 

Vema Brno 16.12.2020 4 Ludmila Tylšarová 

Inkluze v praxi – přehled 

novelizací a jejich 

problémy 

Seminaria, s.r.o. 19.1.2021  Ing. David 

Kalousek 

Polytechnické vzdělávání 

ZŠ I 

ITveSkole.cz 25.1., 

27.1.2021 

8 Petra Bergová 

Webinář k novinkám 

PAM 

Vema Brno 27.1.2021 4 Ludmila Tylšarová 

Rozvíjíme čtenářskou a 

matematickou gramotnost 

Škola hrou – 

Mgr. H. 

Sedláčková 

16.2.2021 4 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Inovativní metody ve 

výuce cizího jazyka 

UP Olomouc 17.2.2021 8 Mgr. Benedikt 

Lavrinčík 

Podpůrná opatření v praxi 

ZŠ 

Kraj.zařízení pro 

DVPP Nový 

Jičín 

25.2.2021 8 Mgr. Iveta 

Václavíková 

Výuka v Microsoft teams 

pro mírně pokročilé 

Positive s.r.o. 26.2.2021 4 Ing. David 

Kalousek 

Digitální technologie ve 

výuce cizích jazyků 

WocaBee s.r.o 2.3.2021 1,5 Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Prevence pro nejmenší MAS 

Mohelnicko 

9.3.2021 3 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Jak rozvíjet 

matematickou gramotnost 

UP Olomouc 24.3.2021 8 Mgr. Jaroslava 

Nespěšná, Mgr. 

Jana Koštovalová 

QUIZLET (nejen) ve 

výuce cizích jazyků 

UP Olomouc 25.3.2021 8 Mgr. Dominika 

Pavlíková 

AMOS – soubor 

vzdělávacích mater. pro 

1. ročník 

Nová škola, s.r.o. 4.5.2021 8 Mgr. Jana 

Koštovalová 

Školní stravování – 

financování a právní 

předpisy 

SSŠ a DVPP 

Brno 

15.6.2021 4 Ludmila Tylšarová, 

Pavlína Roháčová 

Jedlá školní zahrada Skutečně zdravá 

škola 

17.6.2021 2 Ing. David 

Kalousek 
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     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).  

Jeden z pedagogů ZŠ absolvuje studium pro získání odborné kvalifikace pro výuku všeobecně 

vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ , další pak si rozšířil pedagogickou kvalifikaci o 1. 

stupeň ZŠ. 

V MŠ jedna z pedagogických pracovnic získala kvalifikaci pro učitelství v předškolním 

vzdělávání a druhá pak si dále prohlubuje kvalifikaci.  

Bohužel i zde byla nabídka DVPP silně ovlivněna protiepidemickými opatřeními COVID-19 

a mnoho seminářů tak probíhalo online formou. 

 

      

 

9. Testování žáků  

 

 

   Vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením a uzavřením školy v důsledku 

nemoci COVID-19 ve školním roce 2020/2021 neproběhlo testování žáků. 

  

 

 

 

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 2.9. 1. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Ing. David Kalousek 

Záložka do knihy spojuje školy podzim všichni žáci Mgr. Jana Koštovalová 

 

Soutěž O nejoriginálnější plakát 

s tématem třídění odpadu 

13.11.-6.12. všichni žáci Mgr. Dominika Pavlíková 

Ing. David Kalousek 

Předání slabikářů 1.12. 1. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Pečení perníčků 17.12. 2. a 3. ročník Mgr. Zuzana Tefferová 

Projektový den - Pečujeme o 

svůj chrup - projekt 

15.2. 2.tř. Mgr. Jiřina Holoušová 

Pasování na čtenáře Měk 16.2. 2.tř. Mgr. Jiřina Holoušová  

Projektový den  Zdravé zoubky        22. 2.            1. roč.  Mgr. Jana Koštovalová 

Projektový den Pes přítel 

člověka 

25.2. 2.tř. Mgr. Jiřina Holoušová 

Projektový den Pes- náš věrný 

kamarád 

26. 2.           1. roč.  Mgr. Jana Koštovalová 

Koně léčí děti – hipoterapie 

koněm 

23.2. 2.tř. Mgr. Jiřina Holoušová 

 

Březen měsíc knihy – soutěž 

během dist. výuky o nejlepšího 

čtenáře  

 

březen 2.tř. Mgr. Jiřina Holoušová 
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Beseda Prevence úrazů 2 5.3. 5. roč. Mgr. Jana Koštovalová 

Čarodějnický den                                          30.4. 1. – 4. roč. třídní učitelé 

Klub mladých čtenářů – Knižní 

klub Fragment 

19 žáků si objednalo 34 ks knih Dr. Ing. Františka 

Nováková 

Klub mladých čtenářů – 

Albatros 

14 žáků si objednalo 17 ks knih Mgr. Jana Koštovalová 

Dětský knižní klub Grada 7 žáků si objednalo 17 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 

Dýňodlabání – Flora 

Olomouc 

1.10. 10 žáků  1. v kategorii B1 Ing. David 

Kalousek 

Okresní kolo jazykového 

šampionátu WOCABEE 

9.11. 3. – 5. roč. 3. roč. – 1. místo 

a opstup do 

krajského kola 

(zde 2. místo) 

4. roč. – 2. místo 

5. roč. – 9. místo 

Mgr. Michaela 

Petruš 

Mgr. 

Dominika 

Pavlíková 

Výtvarná soutěž Čímtačára Únor-duben 1 žákyně 

7.roč. 

Pamětní list Mgr. Jindra 

Pochožajová 

 

 

     

10.3 Další akce 

Typ akce Datum Účast Organizoval 

Plavecký výcvik                                            

 

4.9. – 9.10. 

poté 

pozastaven                  

1. - 4. roč.  Mgr. Jiřina 

Holoušová 

Sportuj ve škole – možnost zapojení 

se do hodiny pohybu navíc - buď 

hodina všeobecné sportovní přípravy 

nebo hodina zaměřené na míčové hry  

září 2. – 5. třída Mgr. Michaela 

Petruš 

Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Sazka olympijský víceboj – plnění 

sportovních disciplín, ale žádná třída 

nestihla splnit všechny 

celý rok 

(pokud se 

konal TV) 

všichni žáci Mgr. Michaela 

Petruš 

Sbírka Český den proti rakovině 1. - 2. 10. Všichni žáci 

Výtěžek 5 730 

Kč 

Školní parlament + 

Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Speciální číslo školního časopisu 

Úsováček 

leden  Mgr. Dominika 

Pavlíková 

Soutěž Jak zvládáme online výuku březen/duben 4 žáci Ing. David Kalousek 

Exkurze do Prahy 24.5 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

Jarní sběr starého papíru 31.5.-3.6. všichni žáci Ing. David Kalousek 
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Jan Honig 

Plastová víčka pro Sárinku Červen Všichni žáci Mgr. Jindra 

Pochožajová 

Exkurze na Levandulový statek 

Bezděkov  

 15. 6.  1. roč. Mgr. Jana 

Koštovalová 

Dopravní hřiště v Mohelnici 17.6. 4. roč. Mgr. Jaroslava 

Nespěšná 

Výlet 9. třídy Svojanov 17. a 18. 6. 9. roč. Mgr. Iveta 

Václavíková 

 

     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. 

     Mnoho původně plánovaných akcí muselo být z důvodu uzavření školy a nastavených 

protiepidemiologických podmínek v rámci nákazy COVID -19 zrušeno.  

 

 

10.4 Sbírka Český den proti rakovině 

 

     Školní parlament se začátkem října zapojil do charitativní celorepublikové akce Český den 

proti rakovině, v rámci níž jednak přímo ve škole, jednak ve městě Úsov a obci Klopina 

zajistil prodej kytiček a následně výtěžek ve výši 5 730,- Kč pak zaslal organizátorovi akce 

což je organizace Liga proti rakovině Praha.  
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10.5 Pečení perníčků 

 

     Poslední pracovní činnosti v roce 2020 byly pro  žáky 2. a 3. třídy netradiční. Vyzkoušeli 

si pečení perníčků v nově zrekonstruované kuchyňce. Je zřejmé, že většina z nich nepekla 
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cukroví poprvé, a tak jim to šlo pěkně od ruky. Vánoční atmosféra i vůně perníčků se linula 

školou. A co si děti upekly, to si také snědly.          

              
 

 

 

 

10.6  Dárky pro centrum Klokánek 

 

    V čase předvánočním vytvářely děti ze školní družiny a klubů výrobky, které byly následně 

předány dětem v zařízení Klokánek v Dlouhé Loučce. Při předání výrobků nás pracovnice 

seznámily s tímto zařízením, které má má 5 bytů a jsou zde umístěny děti, které byly 

odebrány rodičům, jež se nemohou o děti starat. Kapacita je celkem 20 dětí a mohou být v 

zařízení max. 3 měsíce, poté přecházejí do dětských domovů. Tety, které se o děti starají, jsou 

přítomny vždy týden v Klokánku a poté se střídají. Děti umístěné v Klokánku mají pohnutý 

osud a předání dárků je velmi potěšilo. Stejně tak i děti z Klokánku pro naše děti poslaly 

krásné výtvarné výrobky. Z obou stran se jednalo o příjemné setkání, a bylo domluveno, že 

spolupráce bude pokračovat i nadále. 

    

 

       

10.7 Soutěž O nejoriginálnější plakát 
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        Naše škola v rámci projektu Informační environmentální kampaň pro žáky a veřejnost, 

který byl podpořen částkou 15 000,- Kč z Programu podpory EVVO Olomouckého kraje pro 

rok 2020 vyhlásila pro žáky soutěž O nejoriginálnější plakát s tématem třídění odpadu. 

Příspěvky byly poté vyhodnoceny odbornou porotou složenou z řad pedagogických 

pracovníků školy a oceněným žákům byly předány diplomy a odměny. 

 

 

        
 

 
 

 

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, projektu Asociace sportovních klubů a ve 

spolupráci se zákonnými zástupci žáků jsme zřídili 15 zájmových kroužků s technickým, 

sportovním, estetickým, hudebním a přírodovědným zaměřením.  

         

    Seznam zájmových kroužků: 
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 Keramický 

 Malá kopaná 

 Počítačový CoderDojo 

 Sborový zpěv 

 Hodina pohybu navíc - sportovky 

 Hodina pohybu navíc - vybíjená 

 Výtvarný 

 Pěstitelsko-chovatelský 

 Střelecko-airsoftový 

 Čtenářský klub 

 Badatelský klub 

 Klub komunikace v cizím jazyce 

 Ruční práce 

 Vaření 

 Tvorba časopisu 

 

             

10.9 Záložka do knihy spojuje školy 

 

 

     Naše škola se zapojila stejně jako v loňském roce do společného česko-slovenského 

projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Letos se konal již 11. ročník, jehož motto znělo: 

Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Žáci všech ročníků naší školy a žáci 

partnerské školy v Lazanech vyrobili krásné záložky do knih, které si poštou vzájemně 

vyměnili a které zajisté potěšily malé i velké čtenáře.  

 

   
 
 

 

10.10 Exkurze na Levandulový statek 

 

 

     V úterý 15. 6. 2021 se žáci 1. třídy vypravili na přírodovědnou exkurzi na Levandulový 

statek v Bezděkově. Za slunečného rána nás očekával p. majitel Lukáš Drlík, který nás 

seznámil s životem na statku, pěstováním a zpracováním levandule i jiných bylinek. Také 

jsme navštívili tamější galerii a nesmělo chybět nakupování drobných dárečků 

v Levandulovém krámku.  Při svačince jsme se osvěžili vynikající levandulovou limonádou. 

Za připravenou ochutnávku tímto ještě jednou p. Drlíkovi moc děkujeme. Poté jsme se vydali 
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na zážitkovou levandulovou stezku. Rádi se sem znovu vrátíme. Velmi se nám  na 

Levandulovém statku i nedaleké stezce líbilo. Exkurze se i díky krásnému počasí vydařila. 

    

    
 

 

 

 

 

10.11 Předávání slabikáře 

 

       Druhý prosinec byl pro děti z 1.třídy významným dnem, neboť jim byly předány 

Slabikáře, na které se budoucí malí čtenáři moc těšili. Všichni prvňáčci také obdrželi pamětní 

list „Čtu ze Slabikáře“. paní učitelka Koštovalová. 

 

   

 

 

10.12 Projektový den ve 2. ročníku – Jak pečujeme o svůj chrup 

 

       Cílem projektu bylo zlepšení zdraví zubů u dětí. Vyučovací den nám zpříjemnila 

zdravotní sestra z ordinace stomatologa p. Tylšarová, která seznámila děti s počtem zubů 

dětského a dospělého chrupu. Povídala si s nimi o jejich stavbě a funkci. Vysvětlila jim 

důvody, které vedou k tvorbě zubního kazu. Ukázala jim, jak má vypadat správný zubní 

kartáček pro děti a vhodné zubní pasty. Každý žáček si mohl sáhnout na štětinky kartáčku, 

aby si vyzkoušel, jak jsou měkké. Správné čištění zubů kartáčkem jim ukázala na zubním 
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modelu. Paní Tylšarové patří velký dík za zpestření výuky. Děti uplatnily získané vědomosti 

při plnění úkolů v pracovních listech a na interaktivní tabuli. Nakonec si namalovaly 

potraviny, které zoubkům prospívají a které škodí. 

 

    

  

 

10.13 Projektový den Pes přítel člověka 

 
      

      25. února si druháčci opět užili projektový den na téma Pes, přítel člověka. 

Naši školu navštívil musher pan J. Charouz s manželkou a se svou smečkou psů sibiřské 

husky. Děti seznámil se svými psy, s vůdcem smečky Bártou, který vyhrál závody psů v tahu 

břemen – Mistrovství republiky. Není to však jediný úspěch. Jsou také Mistři Evropy a také 

několikanásobní Mistři republiky v psích spřežení. Musher jezdí ve čtyřspřežení, trénují a 

jezdí od podzimu do jara, v létě psi odpočívají. Pěti sibiřským huskám dopřává speciální 

stravu, péči a výživu. Děti si mohly vyzkoušet saně a káru, ve které se projely. Psi byli 

přítulní a milí, hlavně nejmladší fenka, která si chtěla jen hrát. Děti dostaly informace o 

musheringu, byly poučeny jak se chovat ke psům, prohlédly si postroje, vybavení a dozvěděly 

se něco o povelech pro saňové psy. Manželům Charouzovým patří velký dík za přínosnou 

ukázku psího spřežení a návštěvu na naší škole. 
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11. Údaje o prevenci sociálně – patologických jevů 

 

 

     Ve školním roce 2020/21 jsme se snažili plnit co nejvíce krátkodobé cíle stanovené 

v rámci Minimálního preventivního programu. Nebylo možné splnit všechny naplánované 

akce vzhledem k uzavření resp. omezení provozu školy během školního roku. 

     I v letošním školním roce jsme se zaměřili na pravidla slušného chování bez vulgárního 

vyjadřování a řešili jsme i náznaky šikany v jedné ze tříd-zde jsme spolupracovali s PPP 

v Šumperku.  

     Učitelé se snažili naslouchat žákům, věnovali jim pozornost, registrovali signály týkající se 

možných problémů žáků, snažili se žákům pomáhat. Při problémech dle potřeby 

spolupracovali s rodiči, výchovným poradcem, metodikem prevence negativních jevů a 

ředitelem školy. Zaměřili jsme se také na zdravý životní styl, na zdravou výživu.  

     Do výuky stále více zařazujeme práci ve dvojicích, skupinovou práci. Při této práci učitel 

sleduje a věnuje pozornost jednotlivým členům dvojice (skupiny). Učitel vede žáky 

k vyjadřování a prezentování svých názorů vhodným způsobem, vede žáky ke vzájemné 

spolupráci a respektování názorů druhých, toleranci mezi sebou.  

     Na začátku školního roku byli zvoleni z každé třídy (od 3. třídy) 2 zástupci do Školního 

parlamentu. Spolupráce s těmito členy byla výborná (jako každý rok). Tito zvolení žáci jevili 

velký zájem o práci v parlamentu. V parlamentu jsme se opět zaměřovali na rozvoj sociálního 

cítění a pomoc druhým.  

 

Uskutečněné akce vedoucí k prevenci sociálně-patologických jevů: 

 Projekt Moje oblíbená kniha 

 pasování na čtenáře 2. třídy 

 Projekt Pes přítel člověka (1. a 2. třída) 

 Hipoterapie koněm (2. třída) 

 Soutěž o nejlepšího čtenáře knihy ve 2. třídě 

 Čarodějnický den 

 Dopravní hřiště (4. a 5. třída) 

 Exkurze na Levandulovém statku (1. třída) 

 Návštěva knihovny (1. třída) 

 Český den proti rakovině (všichni žáci) 

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

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

a školy. 

 

 

 

12. Zhodnocení programu EVVO 

 

 

 

1. Výuka v terénu 

 

 s některými třídami se i přes uzavření resp. omezení provozu školy podařilo uskutečnit 

přírodovědně laděné hodiny přímo v terénu zmínit lze např. pozorování růstu stromů 

v programu GLOBE, pozorování hmyzu, tvorba herbáře rostlin atp. 

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

přírodovědy resp. přírodopisu, vystaveny do vitríny v prvním patře školy  

 

2. Péče o životní prostředí 

 po celý rok jsme třídili odpad (sběrné koše na chodbách školy i tašky na tříděný odpad 

ve třídách - papír, sklo, plasty, nápojové kartony)  

 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 (zastřihávání keřů atp.) 

 v hodinách pracovních činností na 1. stupni žáci pěstovali rostliny na vyvýšených 

záhonech (např. mrkve, hrách, dýně, směs pro čmeláky…) 

 v hodinách pracovních činností na 2. stupni zase žáci v rámci projektu Učíme se venku 

v Úsově vyráběli budky pro netopýry a ptáky. 

 v hodinách pracovních činností na 2. stupni žáci také vyráběli krmítko pro ptáky. 

3. Ekologické soutěže ve škole 

 

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

roce 2020/2021 podařilo vybrat od žáků  198 188 g baterií, 

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

podařilo ve školním roce 2020/2021 nasbírat 650 ks elektrozařízení, 

 ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2020/2021 

vybrat v soutěži mezi třídami celkem 92 455 g vršků od PET lahví (42 025 ks vršků), 

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

se podařilo ve školním roce 2020/2021 nasbírat 143 470 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 rodičům handicapované dívenky, kteří jejich 

prodejem získají finanční prostředky na pořízení kompenzačních pomůcek, 

 výtěžek z prodeje hliníku ve výši 1 500,- Kč byl zaslán na účet pomoci postiženým 

tornádem na jižní Moravu. 
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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 

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

odpad 

2019/2020 Drobné odměny pro žáky. 

 
 

 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, všichni žáci pak müsli tyčinky, které nám věnovala společnost 

Úsovsko a.s.,    

 výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2020/2021 jsou 

uvedeny v níže připojených tabulkách: 
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V konečném důsledku naše škola obdržela za rok 2020 následující „Environmentální 

vyúčtování společnosti Asekol“: 
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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, 

 v 1. patře školy se v akváriu podařilo chovat perlíny ostrobřiché, 

 péče o školní voliéry s chovem různých druhů živočichů, 

 žákům byl nabídnut zájmový kroužek pěstitelsko-chovatelský, zde se přihlásilo 22 dětí 

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

o okolí školy. 

 

6. Sběr 

 

  ve škole opět proběhl jarní sběr starého papíru, kterého se mohly zúčastnit všechny 

děti školy 

 

7. Téma EVVO ve školní dílně 

 

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

 výroba krmítek pro ptáky ze dřeva a plastových lahví 

 výroba budek pro ptáky a netopýry 
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8. 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) 

 

9. Ekologické soutěže mimo školu 

 

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

 

 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

     Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na škole inspekční činnost. 

 

 

14. Hodnocení činnosti školní družiny 

 

 

 
    Ve školním roce 2020/2021 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 26 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. 

    Za pěkného počasí mohly děti využívat nedaleké sportovní a multifunkční hřiště. 

K nejoblíbenějším činnostem patřily deskové hry, práce se stavebnicemi a legem. 

 

Provoz školní družiny 

 

 I. oddělení: 

ranní   po - pá    6.30 – 7.30 

odpolední   po - pá    11.15 – 15.00 

  

  

Provoz školní družiny II. oddělení: 

 

odpolední   po - pá    12.30 - 15.00 

 

 

Hlavní akce: 

 

 Bylinková zahrádka – celoroční péče, poznávání rostlin a jejich yvužití v praxi. 
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 Vánoce – lidové tradice a zvyky u nás a v ostatních státech EU, výzdoba, dárky, přání, 

období Adventu, Mikuláš, čert, anděl, Tříkrálová sbírka. 

 Péče o zdraví - prevence negativních jevů, zdravý životní styl, otužování, sport 

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

městě, bezpečná cesta do školy, památky města. Cestujeme po naší vlasti. 

 Roční období - změny počasí, v přírodě, pranostiky k ročním obdobím. 

 Masopust - výroba masek, průvody, zvyky. 

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

pozorování života u rybníka. 

 Měsíc lesů - lesy kolem nás, význam, chráněná území. 

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

 Poznáváme zvířata – zimní vycházka do přírody, poznávání stop, vycházka a 

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

ptáků. 

 Březen Měsíc knihy –společné čtení, vyprávění, dramatizace. 

 Sport - sezónní sporty, sledování sportovního dění ve světě. 

 Dětské hřiště – využití dětského hřiště na náměstí a multifunkčního hřiště u školy. 

 Projektový den - záchranné složky, dobrovolní hasiči, hasičský sport a práce hasičů, 

návštěva hasičské zbrojnice. 

    

      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 a péči o 

bylinkovou zahrádku. 

V letošním školním roce, který byl poznamenán koronavirovou krizí se činnosti dětí ve Školní 

družině zaměřily ve větší míře na výtvarnou, pracovní a sportovní zájmovou činnost. Tyto 

činnosti vedly děti k docvičení a upevnění dovedností a návyků získaných ve vyučování - 

zejména psaní, správný úchop, procvičení jemné motoriky a práce s nejrůznějšími materiály. 

Děti byly vedeny ke smysluplnému a aktivnímu využití volného času a budování společných 

vztahů ve větším kolektivu. 

 

15. Hodnocení činnosti školního klubu 

 

 

        Ve školním roce 2020/2021 byl při škole zřízen školní klub, který je určen pro žáky 2. 

stupně. Klub navštěvovalo celkem 9 žáků 6. a 7. třídy. 

        Vybavení školního klubu odpovídá věkové skupině zapsaných žáků. Klub je tak vybaven 

barevnými pohovkami, které žáci využívají k odpočinku, četbě a poslechu hudby. Dále mají 

v klubu žáci k dispozici 2 počítače s připojením na internet, dataprojektor, výtvarný materiál, 

stavebnice a nejrůznější deskové a stolní hry. 

        Klub poskytovatel dětem smysluplné a přitom zábavné i zajimíavé využití 

volnočasových aktivit. Mezi nejčastější aktivity patřila výtvarná činnost, poslech hudby, hraní 

stolních a deskových her, sportovní činnosti. Prioritně se paní vychovatelka snažila trávit co 

nejvíce času venku na čerstvém vzduchu, k čemuž bylo využíváno přilehlé školní hřiště a 

blízké okolí školy. 
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16. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 

 

Viz příloha č. 3 

 

17. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 

17.1. Rozvojové programy 

 

     Ve školním roce 2020/2021 byla naše škola zapojena do rozvojového programu Podpora 

výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) vyhlašovaného MŠMT. 

Programem byla podpořena doprava žáků na plavecký kurz v období od 4.9.2020 do 

2.10.2020. Částka 21 280,- Kč plně kryla dopravné na bazén do Mohelnice a zpět. 

      

 

 

17.2. Mezinárodní programy 

 

       Naše škola se zapojila stejně jako v loňském roce do společného česko-slovenského 

projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Letos se konal již 11. ročník, jehož motto znělo: 

Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. Žáci všech ročníků naší školy a žáci 

partnerské školy v Lazanech vyrobili krásné záložky do knih, které si poštou vzájemně 

vyměnili a které zajisté potěšily malé i velké čtenáře. 

 

 

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

učení 

 
 

   Ve školním roce 2020/2021 se ZŠ a MŠ Úsov nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

 

 

19. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z jiných zdrojů 

 
 

 

19.1 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 
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(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 měl být původně realizován od 1.9.2018 do 

31.8.2020 nicméně z důvodu uzavření škol jsme zažádali o jeho prodloužení až do 28.2.2021. 

Projekt předpokládal 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) 

 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) 
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Ve školním roce 2020/2021 probíhala realizace následujících aktivit resp. šablon: 

Základní škola: 

 

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

oblastech: 

 2.II/17 Kluby pro žáky ZŠ: 

                   c) komunikace v cizím jazyce (1x) 

                   d) badatelský (1x) 

 2.II/19 Projektový den ve škole (6x) 

 

Mateřská škola: 

 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ - 

proběhla dvojí setkání, 

Školní družina: 

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

oblastech: 

                   g) polytechnické vzdělávání (1x) 

 2.V/12 Projektový den (1x) 
 

 

 

19.2 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. 

 

 

19.3 Informační environmentální kampaň pro žáky a veřejnost 

 

     Projekt Informační environmentální kampaň pro žáky a veřejnost byl součástí několika 

navazujících projektů environmentálního charakteru s rozličnými aktivitami tématiky EVVO 

s dopadem na žáky základních škol na území Mohelnicka a širokou veřejnost. Projekt ZŠ 

Úsov byl konkrétně zaměřen na vytvoření informační kampaně, s tématem třídění odpadu, 

jeho potřebou a spotřebou. Obsahem projektu bude tvorba plakátu/plakátů s tématickým 

designem, sloganem a poutavou grafickou úpravou, který vyvrcholí soutěží o nejpovedenější 

plakát. Projekt byl podpořen částkou 15 000,- Kč z Programu podpory EVVO Olomouckého 

kraje pro rok 2020 a probíhal od  1.9.2020 do 31.12.2020. 
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19.4 Sportuj ve škole 

 

      I ve školním roce 2020/2021 pokračoval projekt Sportuj ve škole. Projekt je určen žákům 

1. – 5. ročníku navštěvujících školní družinu. Přihlášení žáci se vždy v úterý od 12:15 do 

13:00 a ve čtvrtek od 12:30 do 13:15 věnovali pohybovým aktivitám dle ověřené metodiky 

MŠMT a dle pokynů Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. pod vedením 

pedagogického pracovníka. 

 

          

19.5 Učíme se venku v Úsově 

 

     Projekt Učíme se venku v Úsově byl podán v rámci výzvy Přírodní zahrady Státního fondu 

životního prostředí ČR. Hlavním cílem projektu je vytvoření a zlepšení podmínek pro žáky a 

pedagogické pracovníky tak, aby se co nejvíce učili ve venkovním prostředí. 

 
Celkové způsobilé výdaje:       247 571,- Kč 

Výše příspěvku SFŽP ČR:       210 435,35 Kč (85%) 

Výše příspěvku žadatele:          37 135,65 Kč (15%) 

Termín realizace: 1.8.2020 – 30.6.2022 
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19.6 Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se SVP 

 

     Naše škola je od roku 2020 zapojena do projektu Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů 

při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož hlavním řešitelem je doc. 

Mgr. Jiří LANGER, Ph.D. z UP Olomouc. 

Cílem projektu je prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů zvýšit 

digitální kompetence pedagogů ZŠ a kompetence v použív ní moderních digitálních 

technologií, které mohou být aplikovány ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Skupina 10-ti vybraných pedagogů naší školy během školního roku 2020/2021 

absolvovala 2 semináře na téma využívání digitálních technologií ve výuce. 

 

19.7 Projekt ZŠ Úsov_ Šablony III 

       

      Na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 2.6.2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 

Šablony III, 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 649 333,00 Kč 

na realizaci projektu ZŠ Úsov_Šablony III s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017564. 

Projekt je realizován od 1.9.2020 do 31.8.2022 a předpokládá uskutečnění následujících 

aktivit resp. šablon: 

Základní škola: 

 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ (1x Slovensko, 2x Island, 2x 

Švédsko) 

 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání var. a) 64 hodin 

 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ (2x) 
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 3.II/12 Projektový den ve výuce (1x) 

  

Mateřská škola: 

 3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv (1x) 

 3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ (1x Irsko, 1x Slovensko) 

 3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – var. a) 64 hodin/64 týdnů (1x) 

 3.I/9 Projektový den ve výuce (1x) 

 3.I/10 projektový den mimo školu (5x) 

 

 

19.8 Pečujeme o děti na ZŠ v Úsově 

 

      Cílem projektu je sladění rodinného a pracovního života tím, že rodiny budou moci 

využívat zařízení péče o děti na 1. stupni naší základní školy v době mimo školní vyučování. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016399 

Financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2022 

Projekt řeší tyto formy zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ: 

– „dětský klub“ s kapacitou 15 dětí a delší provozní dobou než školní družina 

– příměstské tábory v době školních prázdnin s kapacitou 20 dětí 

  

Realizací projektu dojde ke snížení rozdílů v postavení žen a mužů na pracovním trhu 

a sladění rodinného a pracovního života. V rámci projektu byla modernizována keramická 

dílna na místnost se zázemím pro dětský klub i příměstské tábory: 

 

   

 Pečovatelem-vychovatelem dětského klubu byl po celý školní rok Marcel Kunert a 

provozní doba byla stanovena od 5:20 do 6:30 a 15:00 do 17:00. 
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     Během hlavních prázdnin tedy v měsících červenec a srpen proběhly následující 

příměstské tábory nejen pro žáky naší školy: 

 vodácký 

 pirátský 

 chovatelský 

 indiánská dobrodružství 

 kolo jede okolo 

 

   

 

 

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

plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

   Ve školním roce 2020/2021 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 Rozvoj digitálních kompetencí (viz výše) 

 Středisko výchovné péče - Dobrá vyhlídka Šumperk  

 SPC pro sluchově postižené Olomouc 

 PPP Mohelnice 
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 DDM Magnet Mohelnice 

 Klokánek Dlouhá Loučka 

 Liga proti rakovině 

 WOMEN FOR WOMEN o.p.s. (nadační fond, z něhož byly hrazeny obědy pro děti 

rodin ve finanční tísni) 

 

 

 

21. COVID-19 

 
 

 Školní rok 2020/2021 byl velmi specifický v tom, že se v České republice zhoršila 

nákazová situace nemocí COVID-19 a proto jsme byli nuceni od 12.10.2020 přejít nejdříve 

částečně, posléze celá škola k distančnímu způsobu vzdělávání. Oproti jarnímu uzavření školy 

jsme distanční vzdělávání začali realizovat prostřednictvím aplikace Mirosoft Teams. 

Proškoleni na práci v tomto online prostředí byli postupně všichni pedagogové a žáci. Také  

jsme natáčeli edukační videa pro žáky a jejich rodiče zaměřená na práci v MS Teams. Během 

dalších měsíců se situace neustále měnila a teprve v jarním období roku 2021 došlo 

k postupnému rozvolňování protiepidemiologických opatření a návratu některých žáků zpět 

do školy nicméně podmínkou pro návrat bylo antigenní samotestování, což byla pro všechny 

další nová zkušenost. Mnoho plánovaných aktivit i soutěží muselo být zrušeno včetně 

zájmových kroužků, které mohly probíhat až v závěru školního roku.  
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22. Přílohy 

 
 

Příloha č. 1: Fotodokumentace akcí MŠ 

 

 

    
 

Sportovní hry 

  
   
   

     
 

Beseda s hasiči 

 

 

      
   

Exkurze na statek 

 

    

Příloha č. 2: Fotodokumentace akcí ZŠ 
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Dýňodlabání 

 

       

 

     
 

Slavnostní zahájení školního roku 

 

      

 

       
 

Projektový den s hasiči 

   

Příloha č. 3 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
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