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Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí
okres Olomouc, příspěvková organizace
Olomoucká 355, Hlubočky 3

IČ:70982031

mobil: 736 539 006

e-mail: zs.mar.udoli@seznam.cz

Výroční zpráva Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí

I. Základní údaje o škole
škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
RED_IZO
vedení školy
kontakt

zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt

součásti školy
Základní škola
Školní družina

Základní škola Hlubočky-Mariánské Údolí,
okres Olomouc, příspěvková organizace
Olomoucká 355, 783 65 Hlubočky
příspěvková organizace
70 98 20 31
102 308 641
600 140 571
ředitel: Mgr. Lucie Hladíková
tel.: 585 351 006
e-mail:zs.mar.udoli@seznam.cz
www.zsmarianskeudoli.eu
datová schránka: ryrmmen

Obec Hlubočky
Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky
tel.: 585 359 023
web: www.hlubocky.cz
e-mail: sekretariat@hlubocky.cz
kapacita
150 žáků
90 žáků

Charakteristika školy
Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí je neúplně organizovanou školou zřizovanou obcí
Hlubočky. Na prvním stupni školy bylo v každém ročníku po jedné třídě (pět tříd). Součástí
školy je školní družina, kde pracovala tři oddělení.
Základní škola má k dispozici dvě budovy, které jsou propojeny. První, druhá třída a školní
družina jsou v nové budově. Třetí, čtvrtý a pátý ročník ve staré budově. V původní školní
budově je školní tělocvična a jídelna. Ve škole jsou k dispozici tři odborné učebny: učebna
informatiky, multifunkční učebna a tělocvična. Nesmím opomenout dvě nové malé učebny
pro zájmovou činnost keramická dílnička a cvičná kuchyňka. Před budovou školy se rozkládá
školní zahrada, na které je postavena enviromentální učebna. Žáci mají bez omezení k
dispozici sportovní hřiště a nové dětské hřiště se sportovním nářadím, které jsme získali
z finančních prostředků v rámci dotací Pohyb do škol a trampolínou.
Technické a provozní vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Máme nové lavice, žákovské
židle a nábytek ve třídách, všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Postupně
zajištujeme obměnu a nákup učebních pomůcek na vybavení tříd a kabinetů dostačující
technikou. Hygienická zařízení jsou moderní.
Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy. V jídelně je 65 míst pro žáky a 10 míst pro
pedagogické pracovníky. Vstup pro cizí je zvláštním bočním vchodem.
Do školy docházely kromě dětí z Hluboček – Mariánského Údolí také žáci z částí obce
Hlubočky Posluchov, Hlubočky, Hlubočky-Dukla, Hrubá Voda, Mrsklesy, Velká Bystřice,
Olomouc.
V 1. – 5. ročníku probíhalo vyučování podle Školního vzdělávacího programu
Škola vzájemného porozumění a spolupráce, č.j. zsmú/203/2013, 2.vydání
K rozvoji žáků přispívala také nabídka 10 zájmových útvarů.

Přehled zájmových kroužků v školním roce 2018/2019

Den / čas

Název kroužku

Cena
za
pololetí

Pro děti
ze třídy

pondělí13,00 – 14,00

Zpívánky

100 Kč

1. - 5.

Kozelková D.

Hra na flétnu 100 Kč

1. - 5.

Erbesová L.
Třaskalíková L.

středa 14,00 – 15,00

Vedoucí:

středa 13,00 – 14,00

Hrátky s Vv

250 Kč

1. - 5.

čtvrtek 13,00 – 14,00

Míčové hry

100 Kč

1.

Kubíčková V.

úterý 13,00 – 14,00

Keramika

350 Kč

2. - 3.

Niklasová M.

úterý 15,00 – 16,00

Keramika

350 Kč

4. - 5.

Niklasová M.

středa 13,00 – 14,00

Clever

100Kč

4. - 5.

L. Molyneux-Dickinson

úterý 13,00 – 14,00

Míčové hry

100Kč

2. - 3.

Vodičková M.

Malin

100 Kč

2. - 5.

Erbesová L.

pondělí 13,00 – 14,00 Sportovní hry 100 Kč

4. - 5.

Hrubanová I.

pondělí14,30 – 15,30

1. - 5.

Petrovičová N.

čtvrtek 14,00 – 15,00

Dramatický
kroužek

100 Kč

Vzdělávání a výchova
Nezbytnou součástí vzdělávání je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit.
Škola využívá vzdělávacích nabídek Descartes, Schola Servis, NIDV, PF UP Olomouc, TSM
Vyškov a spolupracuje s Městskou knihovnou v Olomouci. Úspěšná je také spolupráce s
hasičským záchranným sborem, Policií ČR, Obecní policií, Lesní správou Hlubočky, MŠ
Mariánské Údolí, ZŠ Hlubočky a Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice. Pedagogové i děti se
setkávají při různých příležitostech s dětmi z Mateřské školy v Mariánském Údolí a žáky
Základní školy Hlubočky.
Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně
přírody. Škola je dlouhodobě zapojena v ekologických projektech: „M.R.K.E.V“, v projektu
Recyklohraní, Les ve škole, třídění odpadů, lesní pedagogika. Další akce v rámci ekologie byly
– Projekt 72 – Ruku na to – úklid okolí školy, Dýňodlabání, Výstava ovoce a zeleniny, žáci
čtvrtého ročníku se zúčastnili Oslavy lesa na výstavišti Flóra Olomouc, exkurze na ČOV
v Mariánském Údolí. Ve škole jsou přistaveny sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče a
baterie, nádoby na papír, plast a sklo. Informace ke správnému třídění odpadů žáci získávají
přednáškami zaměřenými na tuto tematiku a ve vyučovacích hodinách.
viz příloha č. 1, Závěrečná zpráva EVVO
Ve školním roce 2018/2019 jsme opět do výuky integrovali Finanční gramotnost, Etickou
výchovu, Péči o zdraví, Dopravní výchovu, Ochranu člověka za mimořádných událostí.
Integrace proběhla v rámci mezipředmětových vztahů a hlavně formou projektových dnů.
viz příloha č. 2 závěrečné zprávy EV, DV, OČzMU, VkZ
Škola je dlouhodobě zapojena do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“, „Zdravé zuby“.
Naše děti se zúčastnily různých kulturních hudebních a divadelních představení-viz přehled.
Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali plavecký kurz na plaveckém stadionu v Olomouci. Během roku
probíhaly další pohybové aktivity: vybíjená O Vánočního kapra společně se ZŠ Hlubočky, ,
Mikroregion Bystřička, McDonald´sCUP, a další – viz přehled.
Rodiče jsme do činnosti školy zapojili v akcích Strašidla ve škole, Vánočních dílnách, kde si
společně s dětmi vyrobili různé dekorace. Nezapomeneme na tradiční školní Maškarní
karneval, na který jsme letos pozvali osvědčenou organizaci BAVI. Úspěch byl veliký a účast
také, podařilo se nám sehnat do dětské tomboly atraktivní ceny. Závěr roku jsme všichni
oslavili rozloučením s PÁŤÁKY.
Během roku se žáci účastnili matematických soutěží – Pangea, Klokánek a Cvrček,
Pythagoriády, Matematické olympiády.
V průběhu roku probíhaly přednášky směřované k prevenci sociálně patologických jevů,
přednášky zaměřené proti xenofobii a rasové nesnášenlivosti. Na škole od října ve školním
roce začala působit školní speciální pedagožka -, která byla placena z dotací EU – šablony II.
Nabízela konzultace pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy.
viz bod VI. Závěrečná zpráva MPP
Ke zvýšení bezpečnosti přispěla škola na Dopravním hřišti Semafor v Olomouci, kde si žáci
čtvrtého a pátého ročníku po dobu dvou dnů aktivně vyzkoušeli svoje znalosti dopravních
předpisů a získali Průkaz cyklisty. Výuka dopravní výchovy proběhla v rámci projektového
dne a také díky společnosti Dopravní hřiště EU. – viz příloha č. 3
Stručně o pár akcích:
Strašidelná škola – každoročně se zúčastnilo velké množství strašidel, měla velký ohlas nejen
u dětí, ale i rodičů., všem se moc líbila atmosféra.

Mikuláš, čert a anděl - děti máme hodné, a proto nikdo neskončil v pytli u čerta.
Zámek Náměšť na Hané – v čase adventu jsme společně navštívili Hrad Šternberk na Hané.
Naši žáci se zúčastnili exkurze ČOV Mariánské Údolí.
Školička je projekt pro budoucí prvňáčky, kdy děti přišly ve dvou termínech do školy a prožily
si pár hodin školního vyučování.
Reprezentovali jsme školu v řadě výtvarných i jiných soutěží – viz tabulka
Nesmím opomenout projektové dny: Etická výchova, Ochrana člověka za mimořádných
událostí a Péče o zdraví, Kytička pro maminku, Dopravní výchova.
Pro zpříjemnění vánočních svátků našim občanům jim žáci vyrobili přáníčka a připravili
kulturní program pro Zpívání u stromečku.
Ve školním roce 2018/2019 žáci pátého ročníku v měsíci květnu a červnu plnili Profil
absolventa prvního stupně ZŠ, každý žák vypracoval závěrečnou prověrku z předmětů ČJ, AJ,
M, VL, PŘ, Inf a Kombinovaných výchov a vyznačil si sebehodnocení. Vyučující daných
předmětů vedla s žáky individuální rozhovor, na kterém probrali žákovi výsledky nejen
v pátém ročníku, ale v průběhu celé docházky na prvním stupni ZŠ.
viz bod V.I
Školu prezentujeme formou textů a fotografií v časopisech: Zpravodaj Hluboček, Zpravodaj
Olomouckého kraje a ve vlastním časopise Mariánek.
Pedagogický kolektiv
Zaměstnanci jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat při
přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Účastní se vzdělávacích seminářů
v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola má dobré materiální
zabezpečení především pro vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. V nabídce školy je
široká paleta zájmových útvarů pro žáky a cílem školy je nadále tyto aktivity podporovat.
Materiální zabezpečení
Žáci mají k dispozici šatny, kde každý si své oblečení ukládal do své skřínky.
Všechny třídy jsou vybaveny moderní ICT technikou – interaktivními tabulemi. V počítačové
učebně je 15 počítačů pro práci 30 žáků ve dvojicích. I v letošním školním roce žáci mohli
pracovat v keramické dílničce a cvičné kuchyňce.
V kmenových třídách a ŠD máme nový nábytek. Cvičební sálek je rekonstruovaný a vchod do
jídelny a cvičebního sálku je samostatný.
Školní družina
Školní družina pracovala ve třech odděleních. Školní družinu mohou děti navštěvovat ráno od
5,45 do 7:45 a odpoledne od 11:40 do 16:00. Při školní družině pracovalo deset zájmových
útvarů. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na aktivitách školy.
Každodenní činnost je obohacována sportovními a výtvarnými soutěžemi, exkurzemi a
výlety. V případě zájmu rodičů je školní družina v provozu i o vedlejších prázdninách.
Pravidelně přihlášení účastníci hradí 100 Kč měsíčně.
viz příloha č. 4 Celoroční hodnocení práce ŠD

Školní jídelna
Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy. Vstup pro cizí je zvláštním bočním vchodem.
Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na
oddělení
na třídu
pedagoga
1. stupeň ZŠ
5 tříd
106
21,2
17,66
Školní družina
3 oddělení
79
26,3
26,3
Školní jídelna ZŠ
x
X
x
x
materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

relaxační kout, pět tříd
1x PC učebna, cvičební sálek, keramická
dílnička, 1x multifunkční učebna + ŠD,
kuchyňka
zahrada, školní hřiště
cvičební sálek, antukové hřiště
malá okrasná a bylinková zahrádka
je nový
máme ve všech třídách interaktivní tabule
všichni žáci mají učebnice, máme 13 MIUč a
další výukové programy

Vybavení kabinetů a učeben pomůckami
na nadstandartní úrovni
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
střední úroveň
technikou
Komentář: Je potřeba obnovit konektivitu školy, obměnit výpočetní techniku školy.
Obnovovat učebnice, učební materiály a sportovní nářadí a náčiní.

Školská rada
Obec Hlubočky od 1. 9. 2005 zřizuje Školskou radu, která se schází dvakrát ročně.
Zástupce obce:
Zástupce rodičů:
Zástupce pedagogů:

Mgr. Eva Hasníková
Ing. Lenka Štolbová (předseda)
Mgr. Irena Hrubanová

Údaje SRPŠ při škole
předseda
místopředseda
hospodářka

Ing. Michaela Polášková
JUDr. Václav Stehlík
Martina Scigelová

třídní důvěrníci
I. tř, Ivana Bugnerová
II.tř. Ing. Michaela Polášková, JUDr. Václav Stehlík
III.tř. Jana Motúzová
IV. tř. Vladislava Hrubá
V.tř. Martina Scigelová

II. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Přehled oborů základního vzdělávání
Kód
Obor vzdělání

Poznámky

Zařazené třídy

79-01-C/01

RVP - ŠVP

1. - 5. ročník

Základní škola

Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Škola vzájemného porozumění a spolupráce č.j.: zsmú/203/2013,
2.vydání

1. – 5. ročník

III. Personální zabezpečení činnosti školy
Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet asistentů pedagoga
Školní speciální pedagog

14 (vych.+AP, uč.+ŠP)
7
3
3
2
1

Údaje o pedagogických pracovnících
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
pedagogové
Mgr. Lucie Hladíková
Mgr. L. Třaskalíková
Mgr M. Vodičková
Mgr. E. Simčáková
Mgr. I. Hrubanová
Mgr.Molyneux-Dickinson
Mgr. D. Kozelková
Mg. L. Erbesová
Michaela Niklasová
Bc. Nikol Petrovičová
Bc. Nikol Petrovičová
Mgr. Ver. Kubíčková

pracovní zařazení
ŘŠ
učitelka
TU I. tř.
TU II. tř.
TU III. tř.
TU IV. tř.
TU V. tř.
vychovatelka I. odd.
vychovatelka II. odd.
vychovatelka III. odd.
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

úvazek
8h – úvazek 1; 3h NU

Mgr. Lucie Třaskalíková

speciální pedagog
do 10/2018

12h – úvazek 0,3

Odborná kvalifikace
Učitelé 1. stupně
Vychovatelky ŠD
Asistenti pedagoga
Školní speciální
pedagog

%
100%
100%
100%
100%

20h – úvazek 1
22h – úvazek 1
22h – úvazek 1
22h – úvazek 1
28h – úvazek 1
28h – úvazek 1
16,83h – úvazek 0,60
20 h – úvazek 0,50
30h – úvazek 0,75

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně ZŠ
Vychovatelky ŠD
učitelství
Speciální pedagogg

aprobace
učitelství I. st. ZŠ
učitelství I. st. ZŠ
učitelství I. st. ZŠ
učitelství I. st. ZŠ
učitelství I. st. ZŠ
učitelství I. st. ZŠ
vychovatelství
vychovatelství
Pedagogické asistent.
učitelství –tělesná
výchova+biologie
psychologie

%
100%
100%
100%
100%

Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Funkce
1
školnice
2
uklízečka
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
muži
ženy
do 20 let
0
0
21 - 30 let
1
3
31 - 40 let
0
0
41 – 51 let
0
5
51 – 60 let
0
4
60 a více
0
0
celkem
1
12
%
8
92
Věková skladba zaměstnanců školy je vyvážená.
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání
muži
ženy
Základní
0
0
Střední odborné
0
3
Úplné střední
0
0
Vyšší odborné
0
0
Vysokoškolské
1
9
celkem
1
12

Úvazek
0,4
1,65

Stupeň vzdělání
SOU
SOU

celkem
0
4
0
5
4
0
13
100

%
0
31
0
38
31
0
100
100

celkem
0
3
0
0
10
13

Trvání pracovního poměru - praxe k 31.8.2018
doba trvání
počet
do 5 let
4
do 10 let
0
do 15 let
1
do 20 let
2
nad 20 let
6
celkem
13
Počty zaměstnanců a jejich kvalifikace plně odpovídá pracovnímu zařazení.
Vedlejší pracovní poměr
DPP
Funkce
Radovan Pácl
obsluha kotelny
Zbořil Jaroslav
údržbářské práce
Lenka Bečáková
externí zpracování personální a mzdové agendy
Hana Helvigová
administrativní práce - OSVČ
Jitka Zbořilová
úklid tělocvičny po pronájmu

%
0
23
1
0
76
100

%
31
0
8
15
46
100

IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních
škol
Zápis k povinné školní docházce – 4. 4. 2019 pro školní rok 2019/2020
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do první třídy

1

21

z toho počet dětí
starších 6-ti let
(nástup po odkladu)
3

počet odkladů
pro školní rok
2019/2020
4

Komentář:
V daném termínu se zápisu zúčastnilo 28 dětí.
1 dítě nebylo přijato 






z tohoto počtu: počet dětí s loňským odkladem
z tohoto počtu: počet dětí s povoleným odkladem
z tohoto počtu: počet dětí s odkladem v jednání
Počet dětí přijatých k základnímu vzdělávání
Počet dětí nepřijatých k základnímu vzdělávání
Předpokládaný počet otevřených 1. tříd
z toho odhlášení dítěte po zápisu
nově přestupy
počet speciálních tříd

3
4
0
21
3
1
0
0
0

Dle současného stavu nepředpokládáme zřízení přípravné třídy.

Přestupy žáků pro školní rok 2018/2019
Do první třídy 2018/2019 nastoupilo17 žáků.

Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 2018/2019
ročník
2.
3.
počet žáků
0
0
Komentář: -

4.
1

5.

Výsledky přijímacího řízení
na víceletá gymnázia přijato: jedena žákyně
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
Církevní gymnázium

1
0

Odchod na jinou školu
V průběhu školního roku 2018/2019
III.třída
Nikolov Petr k
3.12.2018

k 31. 8. 2019
IV.třída

Katka Nováková
Michal Chodil
Jakub Kostka

ZŠ Hlubočky

rozhodnutí ZZ

ZŠ Velký Týnec
ZŠ Velká Bystřice
ZŠ Velká Bystřice

stěhování
rozhodnutí ZZ
rozhodnutí ZZ

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Výsledky vzdělávání I. pololetí 2017/2018
Třída
Počet Prospělo Prospělo
Prospělo Neprospělo Průměr
žáků s vyzn. se samými 1
třídy
I.
18
17
16
0
0
1,01
II.
26
24
19
2
0
1,11
III.
22
19
7
3
0
1,28
IV.
19
7
3
12
0
1,64
V.
22
13
2
9
0
1,40
Celkem
107
77
47
26
0
1,288

Nehodnoceno
1
0
0
0
0
1

Přehled o chování
1. stupeň
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
celkem

Počet
žáků
17+1
26
22
19
22
106+1

Pochvaly Pochvaly
TU
ŘŠ
2
0
5
0
4
0
1
0
0
0
12
0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Třída
Počet
omluvených
hodin

Napomenutí Důtky
TU
TU
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Důtky
ŘŠ
0
0
0
0
0
0

II.
stupeň
0
0
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka

I.

562

31,22

0

0

II.

863

33,19

0

0

III.

417

18,95

0

0

IV.

828

43,58

0

0

V.

654

29,73

0

0

celkem

3324

30,77

0

0

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Podpůrná opatření
PO 1.st.
PO 2. st. (nadaný žák + SPU)
PO 2. st. s IVP
PO 3. st. s IVP
Výsledky vzdělávání II. pololetí 2018/2019

Ročník
2.-5.
2.-5.
2.-5.
2.-5.

Počet žáků
8
1+8
4
2

Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem

Počet Prospělo Prospělo
Prospělo Neprospělo Průměr
žáků s vyzn. se samými 1
třídy
17+1
17
11
0
0
1,01
26
24
15
2
0
1,15
22
16
7
6
0
1,36
20
9
2
11
0
1,66
22
14
2
8
0
1,41
107+
80
42
27
0
1,32
1

Nehodnoceno
ČJ sl. hodnocení
0
0
0
0
ČJ 1x slovní
hodnocení

Přehled o chování
1. stupeň
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
celkem

Počet
žáků
17+1
26
22
20
22
107+1

Pochvaly Pochvaly
TU
ŘŠ
4
0
7
0
7
0
12
0
10
2
40
2

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
Třída
Počet
omluvených
hodin

Napomenutí Důtky
TU
TU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Důtky
ŘŠ
0
0
0
0
0
0

II.
stupeň
0
0
0
0
0
0

Počet
neomluvených
hodin na žáka

I.

563

31,28

0

0

II.

1232

47,38

0

0

III.

957

43,50

0

0

IV.

814

40,70

0

0

V.

902

41

0

0

celkem

4462

41,31

0

0

5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Podpůrná opatření
PO 1.st.
PO 2. st. SPU
PO 2.st. nadaný žák
PO 2. st. s IVP
PO 3. st. s IVP

Ročník
2.-5.
2.-5.
2.-5.
2.-5.
2.-5.

Počet žáků
8
10
1
4
2

Průběh a výsledky vzdělávání
soulad výuky s cíli základního vzdělávání
vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky
k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních
vzdělávacích potřeb žáků

všechny třídy splnily výukové
plány bez potíží
většina žáků neměla problém,
p.uč. přistupovaly k dětem
individuálně

Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům
výuky a k činnostem

učebny jsou velmi dobře
vybavené

Vyučovací formy a metody
řízení výuky, vnitřní členění hodin

frontální výuka, výuka ve
dvojicích, skupinová,
projektové vyučování,
vycházky, exkurze
moderní výukové metody –
interaktivní výuka

Žákyně 1. ročníku žijící v USA Florida, Miami je vzdělávána dle § 38 ŠZ 561/2004 Sb.

Hodnocení výstupů za II. období
Profil absolventa I. stupně základní školy
školní rok 2018/2019
V květnu a červnu školního roku 2018/2019 jsme s žáky psali profil. Obsahově profil zahrnuje základní
učivo – očekáváné výstupy za 2. období ŠVP. Letos psali upravený profil již v pořadí druhý žáci pátého
ročníku.
V obsahu profilu absolventa klademe důraz na porozumění textu, logické myšlení žáka, řešení
problému nebo práce s grafy, apod. Profil absolventa je oproti minulým obdobím náročnější
a hodnotnější. Žáci prokázali svoje vědomosti a dovednosti získané během I. stupně základní školy.
Výsledky letošního roku jsou mrně horší, jak v roce 2017/2018. Jedním z důvodů chybování bylo
špatné a nepřesné přečtení a pochopení zadání. V tomto směru budeme v příštím školním roce žáky
všech ročníků připravovat.

Přehled hodnocení:
Předmět
Český jazyk – jazyková část
Český jazyk - literatura
Anglický jazyk
Matematika – aritmetická část
Matematika – geometrická část
Přírodověda
Vlastivěda – zeměpisná část
Vlastivěda – dějepisná část
Informatika
Kombinované výchovy
Celkový průměr

V Mariánském Údolí dne

Profil absolventa
2,36 průměr obou částí 2,33
2,31 průměr obou částí 2,33
1,72
1,90 průměr obou částí 1,88
1,86 průměr obou částí 1,88
1,90
1,68 průměr obou částí 1,68
1,68 průměr obou částí 1,68
1,59
1,54
1,69

Vysvědčení
2,22
1,81
1,72
1,50
1,50
1,16
1,01
1,56

19. června 2019

Mgr. Lucie Hladíková, ředitelka školy

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V případě výchovných či výukových obtíží žáka ve škole, ve školní družině či v zájmovém
kroužku byl zákonný zástupce žáka pozván ke konzultaci a také metodik MPP Mgr. Lucie
Molyneux-Dickinson.

Hodnocení MPP za školní rok 2018/2019

Ve spolupráci s rodiči se snažíme formovat takovou osobnost žáka, která se umí
orientovat v dané situaci, zkoumat ji a umí učinit rozhodnutí adekvátně k věku. Osobnost,
která si váží svého zdraví, zázemí a bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat
základní sociální dovednosti.
Stanovené cíle a úkoly školního roku 2018/ 2019 se nám dařilo průběžně plnit podle
programu. Do programu je zapojen celý pedagogický sbor. Cíle a úkoly byly plněny průběžně
po celý rok dle daných ročníků. Žáci byli opětovně seznámeni s pravidly chování a
případnými kázeňskými patřeními. O plnění programu byli rodiče pravidelně informováni na
třídních schůzkách a na školní nástěnce. Hlavní cíle MPP se nám podařilo splnit.
V průběhu celého školního roku jsme se ve třídách potýkali se zapomínáním domácích
úkolů a učebních pomůcek. V individuálních případech byla situace projednána s rodiči žáků.
Bohužel u některých se stále nedaří zapomínání eliminovat. Bylo uděleno několik kázeňských
opatření, ve čtvrté třídě dokonce i tři důtky ředitele školy. Ne ve všech třídách třídní učitelé
dbali na řádné zapisování zapomínání do ŽK, proto je třeba v příštím školním roce důsledně
dodržovat stanovená pravidla zapomínání ve všech ročnících.
Mezi dětmi obecně nepanují příliš dobré vztahy. Vztahy mezi žáky byly předmětem
několika jednání, a to zejména v 5. třídě, kde panovali spory mezi děvčaty a chlapci. Z tohoto
důvodu byly svolány i klasické třídní schůzky, kterých se účastnili i sami žáci. I ve čtvrté třídě
se objevují spory, zejména mezi děvčaty, vše je průběžně řešeno s třídní učitelkou, rodiče jsou
informování na třídních schůzkách. Ojediněle jsou spory řešeny i v ostatních třídách. Jako
prevenci a utužování dobrých vztahů ve třídách navrhuji příští školní rok kontaktovat některé
z olomouckých center, které pro děti v tomto ohledu pořádají programy.

V průběhu 2. pololetí se žáci účastnili mnoha školních akcí a projektů:
 Program v Pevnosti poznání
 Představení Florida a Havaj na Havaji
 Proměny hmyzu

 Projektový den Péče o zdraví
 Exkurze do ČOV
 Projektový den Aprílová škola
 Projektový den Kytička pro maminku
 Den země
 Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí
 Projektový den Dopravní výchova
 Sběr starého papíru
 Rozloučení s páťáky
 Školní výlety
 třídy se zapojili do výtvarných, literárních, recitačních, sportovních i jiných soutěží
K prevenci sociálních jevů dětí na škole využíváme:

konzultační hodiny

volnočasové aktivity

projektové dny, kulturní akce

dlouhodobé projekty

Zájmové útvary v tomto školním roce:
Zpívánky, Sportovní hry, Míčové hry, Malin, Keramika I a II, Hrátky s VV, Clever, Hra na
flétnu.
V průběhu šk. roku jsme plnili stanovená témata MPP dle ročníků. Průběžně se posilují
vztahy mezi žáky, pracuje se na upevňování třídních kolektivů.
Plnění plánu je hodnoceno pololetně, s výsledky práce jsou seznámeni všichni pedagogičtí
pracovníci.
Vypracovala:
Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson
Metodik prevence

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a
ostatních pracovníků školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 8

Plán DVPP 1. pololetí 2018/2019
účastní se

název

termín/ čas

cena

vyhl. č.

Mgr. Irena
Hrubanová

Příběhy pana
Tydýta

21.9.2018 9,0013,00 Expozice
času Šterneberk

-

-

-

Mgr. Lucie
Hladíková

Školení BOZP

§ 10

osvědčení

Mgr. Lucie
Hladíková

Konference
Školství 2019

§ 10

-

15.11.2019
Praha

690,-

doklad o školení

317/2005

Plán DVPP 2. pololetí 2018/2019
účastní se

název

termín/ čas

cena

vyhl. č.

Mgr. Lucie
Hladíková

Aktuální novely
právních
předpisů

8.2. 2019
Střední škola
polytechnická

600,-

§ 10

Mgr. Eva
Simčáková

Od výuky až po
čtenářskou
gramotnost

22.5.2019
8,30 – 16,00

1 300,EU

§ 10

317/2005

doklad o školení

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Rodiče jsme do činnosti školy zapojili na Vánočních a Velikonočních dílnách, kde si společně
s dětmi vyrobili různé dekorace. Pod vánočním stromečkem jsme si zazpívali. Na maškarním
karnevalu se zase společně pobavili a konec roku všichni oslavili na zahradní slavnosti. Na
školních výletech žáci poznali místa našeho regionu.
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Spolupráce školy a dalších subjektů

Akce k prevenci sociálně patologických jevů
Akce k environmentální výchově

PČR, PPP, SPC, HZS, Lesní
správa,OÚ Hlubočky,MoraMoravia,Honeywell,Hasiči
Hlubočky, ARPOK
viz bod VI.
viz příloha č. 2

Propagace práce školy: ( akce pro žáky, rodiče, veřejnost)

Z: všichni

TESTOVÁNÍ
termín
8.11.

název
Minisčítání

-

Testování Upol

-

Profil absolventa
1. stupně

Čj, Aj, M, Př, Vl,
Inf,Kombin.vých.
PROJEKTOVÉ DNY+CELOROČNÍ PROJEKTY
EV,EVVO,
termín
třída
OČzMÚ, PoZ
pod.
EVVO
12. 10. 2018
2., 3.

pedagog

EVVO

24. 10. 2018

1.-5.

L. Třaskalíková

Etická výchova

21. 11. 2018

1.- 5.

Školitelky
I.pomoci

20.3.2019

1.-5.

všichni pedagogové
+ hosté (obec,
Broučci)
Irena Hrubanová

30.4.2019

1.-5.

název

72 hodin, úklid
v okolí školy
Sázení stromu
Svobody, oslava 100.
výročí ČSR
Den Etiky aneb ETIKA
MĚ BAVÍ
OČzMU
Kytička pro maminku
+ Den Země

třída
III.V.tř.
28.11.
II.+III
.tř.
květen/červen V.

SBĚR PAPÍRU

pedagog
Bc. Petrovičová
TU
Kozelková
Hladíková

L. Třaskalíková

všichni pedagogové
+ kmenové třídy

název
Sběr papíru
Sběr papíru

Fond Sidus
Sdružení Šance

Název
Sportovní den Radíkov
Návštěva městské
knihovny Olomouc
Chrám sv. Vítavarhany

kg
4470
3690

termín
16. – 18. 10. 2018
16. – 17. 4. 2019

třída
1. - 5.
1. - 5.

CHARITA
1 200,8 750,-

prosinec
prosinec

pedagog
Třaskalíková +TU
Třaskalíková +TU

ŘŠ, N. Petrovičová
ŘŠ, M. Niklasová

KULTURNÍ akce + EXKURZE + PŘEDNÁŠKY+JINÉ
termín
třída
pedagog
září
20.9.
I.-V.
Vodičková + TU
6.9.

IV.

88.11.

V.

MÍSTO KONÁNÍ

Radíkov

MolyneuxDickinson+Kubíčková
Mgr.
Kozelková+Petrovičová

Olomouc

Kulturní dům
MÚ
Flora Olomouc

Olomouc

pro děti s rodiči
říjen
Výstava ovoce a
zeleniny
Dýňodlabání
Ukázková hodina
pro rodiče 1. třídy

1.10.

I. – V.

TU

4. 10.
24.10.

4., 5.
1.

Třaskalíková
Vodičková

Dopravní hřiště
Semafor
Den stromů
Stanice mladých
techniků
DH Semafor
pro děti s rodiči
100. výročí vzniku
Československé
republiky

18. a
22. 10.
24. 10.
26.10.

V.

Kozelková

Olomouc

I. – V.
I.+II.+IV.

Třaskalíková
TU

18.+22.10

V.

Kozelková

budova školy
Kulturní dům
MÚ
DH Olomouc

24. 10.

I. – V.

TU – den otevřených
dveří

1. 11.
20. 11.

listopad
I.-V.
všichni
I.-V.
všichni

budova školy
budova školy

I.- V.

budova školy

Strašidelná škola
Výtvarná dílna –
letem světem s
malířem
Den etiky

Kozelková + TU

budova školy +
prostranství
před školou

Den s Arpokem
Příběhy pana
Tydýta
Svatomartinské
soutěžení
Vlastivědné
muzeum
Výstava pro
nezaujaté oči+ VV
projekt

13. 11.

III.

Kozelková + Molyneux Dickinson
Hrubanová

10.11.

ŠD

Erbesová

15.11.

I. – II.

19.11.

ŠD

Třaskalíková,Simčáková, Olomouc
Vodičková
Erbesová

9. 11.

IV. –V.

budova školy
budova školy

prosinec
Mikulášování v MŠ
Mikuláš z Hluboček
Čertovské soutěže
Dóm Olomouc varhany
Vánoční setkání

5.12.
5.12.
5.12.

5.tř.

Kozelková

Budova MŠ
budova školy

ŠD
5.tř.

Kozelková+Petrovičová

1.12.

I.-V.

Kozelková

Zpívání v Šantovce

9. 12.

I.-III.

Chrám sv.
Václava v Ol.
Centrum obce
Hlubočky
Olomouc

Tonda obal na
cestách
Vánoce na Hradě
Šternberk

12.12.

I.-V.

Kozelková
všichni

budova školy

13.12.

I.-V.

Vodičková + TU

Šternberk

Vánoční besídky
1

21.12.2017
21.12.2017

I.-V.
IV. –V.

TU
MolyneuxDickinson+TU

kmenové třídy
Kmenové třídy

6.12.

I.-V.

všichni

budova školy

TU
Niklasová +všichni

budova školy
Kulturní dům
MÚ

Třaskalíková,
Simčáková, Vodičková

Olomouc

pro děti s rodiči
Vánoční dílny

leden
Country tance
Maškarní karneval

31. 1.
26.1.

I. – V.
veřejnost

únor
Pevnost poznání
Zimní radovánky

6.2.

I. – II.
ŠD

Projekt Edison
pro děti s rodiči

18. – 22. 2.

I. – V.

všichni

březen
Ve včelím úle
Florida, Havaj na
Havaji
ČOV Mar. Údolí

1.3.
5.3.

I. – II.
I: - V.

19.3.

IV.

Zápis na nečisto

26.3.

Vodičková, Simčáková
TU

MolyneuxDickinson+Erbesová
předškoláci Vodičková+Simčáková

budova školy
Kino Metropol
Mar. Údolí

duben
Barevná škola
Muzikoterapie v ŠD
Den Země, Den
Matek
Projekt Zdraví
dětem
Ve včelím úle
Kytička pro
maminku

1. 4.
3. 4.
30. 4.

1. – 5.

Třaskalíková

budova školy

1. – 5.

Třaskalíková

budova školy

11.4.

1. – 5.

Vodičková + TU

budova školy

25.4.
30.4.

II.-V.
I.-V.tř.

TU
TU

budova školy
všichni

Dopravní hřiště EU
Loutkové divadlo

10.5.
14.5.

květen
I.-II.+MŠ
TU
I.
Vodičková

Clever a Rozum v
hrsti
Návštěva ZŠ
Hlubočky
Školička

15. 5.
16.5.

V.

Mgr. Kozelková

23.+29.5.

předškoláci Mgr. Simčáková

Rozloučení s páťáky 20.6.

červen
V.tř. ZŠ
TU
Hlubočky +
MÚ
I.-V.tř.
TU

Sportovní den

27.6.

1. – 5.

TU

Spaní ve škole

28.6.

V.

Kozelková

Zábavné dopoledne 14.6.
ročníku

areál školy
Kulturní dům
MÚ

ZŠ Hlubočky
budova školy

areál školy

areál školy
Velká Bystřice,
školní hřiště,
bazén
Olomouc
Areál školy

pro děti s rodiči
Rozloučení s páťáky 20.6.

V.

Název (počet soutěžících)

umístění

Turnaj o Vánočního
kapra

1.místo

Mc´D CUP

2.místo
okresní kolo

Kozelková+Wolf

SOUTĚŽE
datum
SPORTOVNÍ

Mc´D CUP
Štafetový pohár
Mikroregion Bystřička

18.místo
18.místo
1. místo, 1.
místo, 2.
místo

ZŠ Mar.Údolí

třída

učitel

6. 12.
2018

IV.-V.

24.4.2019

4.-5.

ZŠ Hlubočky –
Kozelková,
Molyneux-Dickinson
Petr Wolf

10.5.2019

4.-5.

Petr Wolf

30.4.2019
6. 6. 2019

1.-5.
1. – 5.

Petr Wolf
Petr Wolf

VÝTVARNÉ
Školní časopis roku
2018
Dýňodlabání
Krásná jako kvítka
Šťastné stáří očima dětí
Animág - celostátní

2.místo

Četné uznání

Název (počet soutěžících)
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Klokánek + Cvrček

Recitační soutěž
Recitační soutěž DDM

Recitační soutěž – Mikroreg.

9.11.

IV. + V.

30.6.2019
5.6.

IV. + V.
IV.
IV.
II.

MATEMATICKÉ
umístění
datum
školní kolo
leden

Třaskalíková
Molyneux-Dickinson
Molyneux-Dickinson
A. Dubová + ZZ

třída
V.

učitel
ŘŠ Mgr.
Hladíková
ŘŠ.Hladíková
Mgr. MolyneuxDickinson + TU

školní kolo
školní kolo
22.3.
2
LITERÁRNÍ + recitační
školní kolo
20. 2.

V.
II.-V.

Jeden postup a
6. 3.
jedno ocenění
v 1.kategorii
okresní kolo
3.místo
27.3.
ON-LINE + JINÉ

I.-V.

TU Kozelková,
Hrubanová
Třaskalíková

I.-V.

Kubíčková

I.-V.

Logická olympiáda
Bobřík Informatiky
Hravě žij zdravě
Evropa kolem nás

Krajské kolo
Celostátní kolo
Celostátní
soutěž
Krajská soutěž

2.10.
říjen
říjenprosinec
1.pololetí

V.
V.
V.

Mgr. Hladíková
Mgr. Hladíková
Mgr. Hladíková

IV.-V.

Mgr.M.Dickinson

VÝLETY
třída
I.
II
III.
IV.

termín
19.6.2019
11.6.2019
11.6.2019
11.6.2019

kam
hrad Šternberk
Rožnov p/ Radhoštěm

doprava doprovod
vlak
Vodičková, Zbořilová
autobus Třaskalíková, Simčáková,

Rožnov p/ Radhoštěm

autobus Molyneux-Dickinson +
Kubíčková
autobus Kozelková + Wolf

V.

11.6.2019 Rožnov p/ Radhoštěm

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla kontrolní činnost ČŠI.

X. Základní údaje o hospodaření školy k 31.8.2019
Nejvyššími položkami ve školním roce v rámci zabezpečení bezpečného provozu školy bylo:
Oprava obložení I. patro
129 059,50 Kč
Oprava podlahy I. patro
126 140,00 Kč
Malování tří tříd + chodby
22 720,00 Kč
Ovládání rolovací mříže
17 642,00 Kč
Příspěvek od žáků za zájmovou činnost ve školní družině činil 46 800,- Kč výdaje 46 800,-Kč.
Příspěvek od žáků za zájmovou činnost kroužky činil 65 000,-Kč a výdaje cca 5 000,-Kč.
Prostředky budou použity na vybavení a modernizaci školy.

Kontroly a pokuty
Pokuta Finančního úřadu Olomouc
– Rozhodnutí o prominutí daně č.j.: 10409197700-4047003835, 8.3. uhrazeno 60 577,-00Kč
(Žádost o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – 235 012,-Kč, prominuto
174 435,00Kč.)
Kontrola OSSZ - kontrolované období 1.5.2016 – 28.2.2019 (zsmú/147/2019)
11.4.2019 - Protokol o kontrole č. 808/19/889 – nebyly zjištěny nedostatky.
Veřejnoprávní kontrola na místě - 27.5.2019 zřizovatel (zsmú/192/2019)
- Protokol OÚHL/1288/19/FIN, závěr: závažné nedostatky a pochybení nebyly shledány.
Ostatní náklady odpovídají běžnému provozu školy – viz tabulka níže – čerpání k 31.8.2019.

Provozní náklady - čerpání k 31.8. 2019
VÝDAJE

ZE ŠKOLNÉHO ŠD

501.330-Up, knihy,hračky

DĚTI a OSTATNÍ

13 045,00 Kč

VEDLEJŠÍ ČINNOST čerpáno

ZŘIZOVATEL
725,00 Kč

celkem Rozpočet-ZŘIZOVATEL ZŮSTATEK Z POLOŽKY CELKEM

13 770,00 Kč

501.331-čistící prostředky

15 878,00 Kč

15 878,00 Kč

501.332-kancel. Potřeby

15 061,00 Kč

15 061,00 Kč

501.334-m ajetek do 3000

6 780,55 Kč

6 780,55 Kč

501.335,348,385-ost.mat.,I.roč.,pom.

16 905,90 Kč

16 905,90 Kč

314.30 - záloha elektiřny

17 010,00 Kč

17 010,00 Kč

502.330-el. Energie

44 408,00 Kč

44 408,00 Kč

-

314.31-záloha plyn

Kč

-

120 396,00 Kč

502.331 plyn

1 551,00 Kč

314.32 - záloha voda

19 890,00 Kč

502.332-voda

38 702,00 Kč

511.330-opravy
512.330-cestovné

Kč
Kč

-

Kč

Kč

1 551,00 Kč
19 890,00 Kč
38 702,00 Kč

285 000,00 Kč

43 043,00 Kč

335 253,72 Kč

-

Kč

335 253,72 Kč

400 000,00 Kč

64 746,28 Kč

86,00 Kč

-

Kč

86,00 Kč

3 000,00 Kč

2 914,00 Kč

9 000,00 Kč

7 323,00 Kč

267 000,00 Kč

74 516,09 Kč

513.330-nákl. Na repre

1 677,00 Kč

1 677,00 Kč

518.330-telefony

3 751,56 Kč

3 751,56 Kč

518.331-poštovné

1 602,00 Kč

1 602,00 Kč

518.332-revize

9 322,00 Kč

9 322,00 Kč

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

90 892,85 Kč

116 338,85 Kč

518.333-zpracování účto
518.337-ostatní služby

25 446,00 Kč

528.331-režie strava

9 983,00 Kč

9 983,00 Kč

19 360,00 Kč

19 360,00 Kč

518.349-bankovní výlohy

1 490,00 Kč

1 490,00 Kč

381.34-předplatné,převod

5 905,00 Kč

5 905,00 Kč

314.37- zálohy služby

11 256,00 Kč

11 256,00 Kč

518.339-služby ICT, internet

381.37-služby-převod

2 921,50 Kč

521.331-m zdy
558.336-DDHM nad 3tis.

2 921,50 Kč

38 800,00 Kč
8 309,00 Kč

19 225,61 Kč

549.330-pojištění

59 649,55 Kč

120 396,00 Kč
-

502.481- přefakturace energ.

115 000,00 Kč

-

Kč

2 000,00 Kč

38 800,00 Kč

55 000,00 Kč

16 200,00 Kč

27 534,61 Kč

150 000,00 Kč

130 774,39 Kč

2 000,00 Kč

-2 000,00 Kč

525.380-kooperativa poj.

-

Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

549.430 - kroužky

-

Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

60 577,00 Kč

60 577,00 Kč

60 577,00 Kč

0,00 Kč

106 731,50 Kč

106 731,50 Kč

213 000,00 Kč

106 268,50 Kč

1 557 577,00 Kč

503 434,81 Kč

542.440-pokuty, penále
551.330 - odpisy
CELKEM VYČERPÁNO

46 800,00 Kč

0,00 Kč

1 054 142,19 Kč

0,00 Kč

1 100 942,19 Kč

47435
18495

PŘEVOD ZŮSTATKU ZA KROUŽKY Z PŘED.LET
PŘÍJEM ZA KROUŽKY Z ROKU 2019

Příjmy
Výdaje
PENÁLE "PROMINUTÍ"
174 435,00 Kč
174435
ZŘIZOVATEL
1 557 577,00 Kč 1 054 142,19 Kč
školné ŠD
46 800,00 Kč
46 800,00 Kč
KROUŽKY
412,00 Kč
412,00 Kč
úroky
433,84 Kč
82,40 Kč
rozpuštěný IT
77 996,50 Kč
77 996,50 Kč
příjmy-žáci, OSTATNÍ, POJ.
23 523,00 Kč
0,00 Kč
VEDLEJŠÍ ČINNOST
16 400,00 Kč
0,00 Kč
CELKEM ZŮSTATEK
1 897 577,34 Kč 1 353 868,09 Kč

zůstatek

KOUŽKY:

0,00 Kč
503 434,81 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
351,44 Kč
0,00 Kč
23 523,00 Kč
16 400,00 Kč
543 709,25 Kč

DOV.RUCE

KUCHAŘ
KYTARA
MALIN

NÁKUP-2019

ZŮSTATEK
0,00
0,00
0,00

ZDRAVOTNÍK

KERAM IKA

ZPÍVÁNKY
VV
PŘÍRODA,POHYB

0,00
0,00
0,00

POHYBOVÉ HRY
1 525,00 Kč

1 525,00 Kč
CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ ČINNOSTI
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z VEDLEJŠÍ ČINNOSTI
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM

FOND INVESTIČNÍ - PS
TVORBA ODPISŮ
dotace od zřizovatele + dar
čerpání
OPRAVY

ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU 416

206970,75
106731,5
0
0
0
0
0
0
313702,25

FOND ODMĚN

30000

ČERPÁNÍ FODNU ODMĚN
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN

30000

FOND REZERVNÍ - 413 - PS
FOND REZERVNÍ - 414 DARY, EU - PS
PŘÍDĚL Z HOSPODÁŘSKÉHO V.
PŘÍJEM ŠABLON/PŘÍJEM DARŮ

527 309,25 Kč
16 400,00 Kč
543 709,25 Kč

17837,05 ŠABLONY
DARY
0
531 054,00 Kč
0,00 Kč
34146,79
0
0,00 Kč
0,00 Kč
ČERPÁNÍ-ŠABLON ČERPÁNÍ DARŮ

čerpání - rezervního fondu DDHM

ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU-413 PROVOZ
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU DARY,EU 414

CELKEM ZŮSTATEK FONDU 413+414

51983,84
0
0
0
0
369 709,00 Kč
369 709,00

161 345,00 Kč

0,00 Kč

ZŮSTATEK DARŮ

369 709,00 Kč

0,00 Kč

412,00
412,00

65518,00

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Naše škola se zapojila do programu EDISON, který na naší škole proběhl v týdnu od 18. – do
22. února 2019. EDISON je multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České
republice prostor a motivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání
lidí z různých kultur a jejich chování.
Partnerem této spolupráce je mezinárodní organizace AIESEC. AIESEC je největší studenty
řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v
mezinárodním prostředí. AIESEC existuje od roku 1948 a působí momentálně ve 126 zemích
a teritoriích.
Tři anglicky mluvící stážistky z Gruzie Teona Grdzelishvili, z Ruska - Polina Kiseleva a z Číny
Seven Cao seznámily naše žáky se svou zemí, kulturou, tradicemi, zvyky apod.

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Ve školním roce 2018/2019 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení.

XIII. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů
Vše pro děti
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009791
EU OP VVV č. 18_063/0009791-01
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v SO ORP Šternberk II.
reg. číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008987
Podpora výuky plavání v ZŠ v
roce 2019 (IV.etapa)
č.j.: MSMT-27859/2018-1

10/2018
10/2020

ZŠ Hlubočky
-Mariánské
Údolí

846 366,00

ANO

3/ 2018
2/ 2022

MAS
Šternberk

100 000,00

ANO

2/20196/2019

ZŠ Hlubočky
-Mariánské
Údolí

29304,-

NE

XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
1) Spolupráce s odborovými organizacemi – na škole není ustavena odborová organizace,
ale sledujeme dění a reagujeme na výzvy či prohlášení oborového sdružení ČMOS PŠ.
2) Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů
- firma Honeywell – sponzorství školy, akce pro žáky
- firma Mora Morávia – sponzorství – sponzorství karneval
3) Spolupráce se DDM NŘ - spolupracujeme s Domem dětí a mládeže Německého řádu
v Olomouci na úrovni zájmového vzdělávání žáků.
4) Spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy při Z Hlubočky-Mariánské Údolí nám
umožňuje
- pořádat akce pro rodiče a děti,
- podporovat výchovně vzdělávací působení podílem na financování kulturních akcí pro
žáky,
- spolupodílí se na modernizaci materiálního vybavení školy – pořízení keramické pece.
5) Spolupráce se zřizovatelem probíhá
- v intencích legislativy – oblast financování a správy majetku,
- v rámci činnosti metodické, poradenské a informační,
- v rámci vzájemné vstřícnosti v rámci pořádaných akcí ze strany zřizovatele i školy,
- v rámci participace na společných projektech.
6) Spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje probíhá
- v intencích dané legislativou – oblast financování hlavní činnosti,
- ze strany odboru školství KÚ rovněž v rámci činnosti metodické, poradenské a
informační.
7) Spolupráce se sportovními kluby – především
- v rámci péče o nadané a talentované žáky spolupracujeme se sportovním klubem
FK Hlubočky.
8) Spolupráce s hasiči Hluboček – hasiči HZS Hlubočky pomáhají při akcích školy zajištěním
požárně bezpečnostní ochrany dětí a rodičů, připravují si pro žáky naší školy názorné akce
a besedy.
9) Spolupráce se ZŠ Hlubočky probíhá na výchovně vzdělávací úrovni – pořádáme společné
akce zaměřené na vzájemné vztahy žáků našich škol.
Vzájemná podpora je i po stránce metodické.
10) Spolupráce s UP Olomouc – DVPP
11) Spolupracujeme s Plaveckým stadionem Olomouc – pravidelná výuka plavání 2. - 3.
ročníku ve II. pololetí školního roku.
12) Spolupracujeme s ARPOKem – zařazujeme do vyučování výukové programy s globální
tematikou, zapojením do projektu Experiencing the World, v rámci kterého třídy absolvují
programy globálního rozvojového vzdělávání.
13) Spolupráce s RC Broučci a SMTe – vzájemná pomoc a podpora akcí.
14) Spolupráce s MAP

XV. Přílohy
č. 1 Závěrečná zpráva EVVO
Environmentální výchova
1) Hlavní cíle vyplývají z programu EVVO školy:
Hlavní cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty naší školy:
 Žák poznává přírodu v okolí školy svého bydliště a vytváří si tak kladný vztah a úctu k
živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi.
 Žák se učí získávat dovednosti a znalosti o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a
prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech
jejich řešení.
 Žák se učí pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním
prostředí.
 Žák chápe souvislosti mezi poznatky a domýšlí možné důsledky jednání a chování
člověka pro přírodu.
 Žák si postupně utváří postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí.
Obecně lze tedy konstatovat, že se žák učí žít podle principu (trvale) udržitelného rozvoje.
2) Dílčí cíle:
 Žák spolupracuje při projektovém vyučování
 Žák se seznámí s nejrozšířenějšími ekosystémy v okolí naší školy a regionu – lesem a
vodou
 Žák se dovídá zajímavosti a nové informace o zvířatech žijících v zajetí
 Žák se učí chápat význam Slunce pro náš život na planetě Zemi, poznává Slunce z
různých úhlů pohledu
 Žák pozoruje přírodní jevy, experimentuje
 Žák se učí přistupovat zodpovědně a šetrně k přírodě tím, že třídí odpad či sbírá starý
papír a baterie
 Žák se seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti
3) EVVO projekty
V rámci naplňování hlavních cílů EVVO se naše škola účastní těchto tematicky relevantních
projektů. Celoroční projekty:
 „M.R.K.E.V“
 „Recyklohraní – soutěž ve sběru starých baterií a elektrozařízení
 „Nakrmte plastožrouta“ – celoroční sběr plastových víček
 „Třídění odpadů“
V průběhu 2. pololetí školního roku se žáci účastnili mnoha školních akcí:
 Živo jako v úlu – 1.3.
 Světový den vody – exkurze čistička – 22. 3.
 Sběr papíru – 16. - 17. 4.
 Den Země + Kytička pro maminku – projektový den – 30. 4.
 Úprava bylinného a okrasného záhonu na školní zahradě – duben, květen, červen

Světový den vody se koná každoročně 22. 3. k vyvolání pozornosti významu vody a
potřeby obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. V souvislosti s tímto významným
dnem se žáci čtvrté třídy vydali dne 19. března navštívit čističku odpadních vod (ČOV) v
Mariánském Údolí. Během exkurze se dozvěděli mnoho zajímavých i odborných věcí. Čistička
v naší obci si poradí s většinou látek, které se vyskytují v odpadních vodách, ať už jde o
organické znečištění, tak i různé chemikálie z domácností. Kvalitu čištění potvrzuje fakt, že v
Bystřičce zůstávají pstruzi a žijí zde i raci.
V pátek 1. března navštívila naši školu Mgr. Tereza Pacovská s programem Ve včelím úle.
Program byl určen pro žáky prvního a druhého ročníku. Program byl dvouhodinový a obě
třídy se při něm vystřídaly. V první části byl zaměřen na poznávání včelího společenstva a na
život v úle. Děti se dozvěděly, jak to v úle funguje, co všechno včelky vyrábějí a jak dlouho
žijí. V druhé části programu si děti zahrály hru na včelín. Všechny vyzkoušely pozice chůvy,
dělnice, trubce či královny ve včelíně. Později si vymalovaly pracovní list. V úplném závěru
programu si děti vyrobily svíčku z včelího vosku.
Ve dnech 16. – 17. dubna 2019 vyhlásila ZŠ Hlubočky – Mariánské Údolí tradiční
soutěž ve sběru papíru, do které se zapojily všechny třídy. V letošním jarním ročníku soutěže
zvítězila 5. třída, která společnými silami nasbírala 1312,5 kilogramů. V kategorii jednotlivců
nasbíral nejvíce Tobiáš Provazník z 5. třídy – 754 kilogramů. Celkem se sesbíralo 3804 kg.
Dne 30. 4. 2019 jsme ve škole měli projektový den na téma Kytička pro maminku a
Den Země. Žáci již tradičně sázeli aksamitník svým maminkách ke Dni matek. V tomto
školním roce nám přišlo pomoc deset žáků 9. třídy Základní školy Hlubočky. Deváťáci se po
občerstvení odebrali ven, kde nachystali do altánku lavice, zeminu, květináče, nástroje a
sazenice aksamitníku. Každý deváťák si vzal k sobě jednoho nebo dva prvňáčky, říkal jim
postup a pomáhal se sázením. Květináče jsme podepsali a žáci si je mohli odnést do třídy.
Poté šli sázet žáci 2. třídy, 3. třídy, 4. třídy a 5. třídy. Žáci naší školy společně s učitelkami
vyplňovali pracovní listy ke Dni Země a vyráběli přáníčka a dárečky ke Dni matek.

V Hlubočkách – Mariánském Údolí, 14. 6. 2019

Mgr. Lucie Třaskalíková

Č.2 Závěrečné zprávy EV, DV, PoZ, OČzMU
HODNOCENÍ ETICKÉ VÝCHOVY – CELOROČNÍ – 2018/2019
I. pololetí
Etická výchova prostupuje všemi vyučovacími předměty od Českého jazyka až po Praktické
činnosti. Ve všech ročnících si žáci rozvíjí sociální dovednosti v rozhovorech, v komunitních
kruzích, které se uskutečňují pravidelně v každé třídě. V páté třídě pak řeší problémové
situace, setkávají se s diskusí.
Základní komunikační dovednosti: Hned na začátku roku si děti připomínali komunikační
pravidla kolektivu, zdvořilostní fráze, představení se, pozdravy, prosby, omluvy a
poděkování.
Pozitivní hodnocení sebe a druhých: Obtížnější bylo pro žáky pozitivně zhodnotit sama sebe
a občas i druhé. Oceňujeme spolužáky při každé příležitosti, kdy se jim daří v různých
činnostech.
Tvořivost a základy spolupráce: Každodenně se učíme podělit (o pero, pomůcky do hodiny),
obdarovávat se a největší příležitostí nám bylo období Vánoc. Při skupinových činnostech
zažili též radost ze společné činnosti a výsledku a dodržení pravidel spolupráce.
Všechny tyto oblasti byly plněny ve všech pěti ročnících. V I. pololetí se splnili vše, co jsme
si naplánovali.
 Knihovna města Olomouc
 Výstava ovoce obyvatelů Hluboček
 Projekt Pohoda – Ruku na to
 100. výročí – oslava výročí ČSR
 Den stromů
 Příběhy pana Tydýta (MAS)
 Strašidla ve škole
 Nezisková organizace Arpok
 Proběhl projektový Den etiky spojený s projektem (MAS)
 Mikulášování v MŠ
 Vánoční kapr (vybíjená)
 Vánoční dílny, besídky a zpívání u KD. Předvedli jsme i vánoční vystoupení
v Obchodním centru Šantovka.
 Maškarní karneval a Country tance
I všechny ostatní akce vyžadovaly od dětí rozvíjení prosociálního chování, spolupráce
a ocenění druhých.
V průběhu celého 1. pololetí byla výuka Etické výchovy zaznamenávána do třídní knihy –
alespoň 1x měsíčně.
II. pololetí
I v druhém pololetí probíhala Etická výchova v rámci všech vyučovacích předmětů.
Ve všech ročnících si žáci rozvíjí sociální dovednosti v rozhovorech, v komunitních kruzích,
které se uskutečňují pravidelně v každé třídě. V páté třídě pak řeší problémové situace,
setkávají se s diskusí.

Základní komunikační dovednosti: Při každé příležitosti si děti připomínají komunikační
pravidla kolektivu, zdvořilostní fráze, představení se, pozdravy, prosby, omluvy a
poděkování. Osvojují si základní komunikační pravidla kolektivu, zdvořilost, neverbální
komunikaci a komunikaci citů.
Pozitivní hodnocení sebe a druhých: Stále procvičujeme pozitivní zhodnocení sama sebe
a občas i druhé. Oceňujeme spolužáky při každé příležitosti, kdy se jim daří v různých
činnostech. Akceptujeme druhého, cvičíme se v empatii.
Tvořivost a základy spolupráce: Každodenně se učíme podělit (o pero, pomůcky do hodiny),
obdarovávat se. Při skupinových činnostech zažili též radost ze společné činnosti a výsledku
a dodržení pravidel spolupráce. Také Kytička pro maminku byla tréninkem spolupráce se
staršími spolužáky. Darování, ochota se dělit, přátelství nás provázeli celým druhým
pololetím.
Základy asertivního chování: Děti se učí být iniciativní ve vztahu k druhým, zpracovat
neúspěch, umět odmítnout nabídky k podvodu, krádeži, pomlouvání apod.
Všechny tyto oblasti byly plněny ve všech pěti ročnících.
Dále napomáhá k osvojování etických zásad i mnoho školních akcí, kde se děti neobejdou
bez komunikace, spolupráce, ocenění a asertivity. Patřilo sem:
 Projekt EDISON umožnil setkání našich žáků s jinými kulturami a zvyky
prostřednictvím stážistů z různých koutů světa
 Život jako v úle
 Recitační soutěž
 Havaj na Havaji
 Zkus to zdravě
 Aprílová škola
 Kytička pro maminku
 Soutěže Evropa kolem nás
 Návštěva ZŠ Hlubočky v květnu je přípravou na přechod na druhý stupeň (5. třída).
 Den dětí
 Den pro MŠ
 Zábavné dopoledne 5. ročníků
 Pasování páťáků aneb Nesnáším loučení
 Den TU: tradiční loučení s dětmi na konci školního roku procházkou či jiným
společným trávením času.
 Slavnostní ukončení školního roku
Zahrnujeme sem veškeré projekty, besedy, exkurze v rámci ostatních výukových oblastí
(EVVO, DV, PoZ, Očmu) i kulturní akce (jak se chovat v divadle) a nakonec i školní výlety. Také
se žáci oceňovali navzájem etickým řádem.
I v průběhu celého II. pololetí jsme výuku Etické výchovy pečlivě zaznamenávaly do třídní
knihy.

V Mariánském Údolí dne 15. 6. 2019

Koordinátorka EV: Mgr. Dita Kozelková

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací
( šk.r.2018/2019 - celoroční hodnocení )
-

rozvíjet u žáků význam prevence rizik, opatrnosti a preventivního chování i důležitost
obstát samostatně v obtížné situaci
rozvíjet u žáků znalost nebezpečí a schopnost odhadnout riziko a vyhnout se mu;
posilovat odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost
rozvíjet u žáků schopnost rozpoznat varování před nebezpečím, rozeznat označení
uzávěrů – zejména plynu, vody, elektřiny, umět určit (popsat) svou pozici v neznámém
prostředí a zhodnotit možné následky svého jednání, zhodnotit důsledky bezdůvodného
volání na tísňové linky
rozvíjet u žáků schopnost bezpečně se orientovat a pohybovat ve známém prostředí (blízkém
okolí školy a bydliště) i v méně známém prostředí (jiné části obce, města,
příroda) za použití plánů měst a map
rozvíjet u žáků dovednost poskytnout pomoc při běžných úrazech či onemocněních,
včetně základního ošetření, i ovládat život zachraňující úkony (resuscitace)
používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků
příprava evakuačního zavazadla, zásady pro opuštění bytu a ohroženého prostoru

Okruhy průřezových témat k realizaci:
Osobnostní a sociální výchova - Rozvoj schopností poznávání, Mezilidské vztahy, Řešení
problémů a rozhodovací dovednosti. Základní škola Hlubočky - Mariánské Údolí okres
Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 355, Hlubočky 3 IČ:70982031 mobil: 736 539
006 e-mail: zs.mar.udoli@seznam.cz
Plnění projektu:
1. pololetí:
OČZMU byla integrována do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a prolínala se všemi
ročníky. V prvním pololetí byla realizována především prostřednictvím činností v Prvouce,
Přírodovědě, Praktických činnostech, Výtvarné výchově, Tělesné výchově, prostřednictvím
činností na PC a interaktivní tabuli, při vycházkách. Základem osvojování dovedností a
způsobů jednání byl praktický nácvik a provádění ukázek, které jsou součástí výuky v každém
ročníku a prolínají se s projekty PoZ a DV. Třídní učitelky plnily s dětmi každý měsíc plán
OČzMU a jednotlivá témata vždy zapisovaly do třídních knih.
Témata pro jednotlivé měsíce:
1.třída: Září: Jak se zachovat při požáru
Říjen: Důležitá telefonní čísla
Listopad: První pomoc pro žáky
Prosinec: Zábavná pyrotechnika
Leden: Prevence rizik zimních sportů
2. třída: Září: Péče o zdraví a prevence rizik
Říjen: Péče o zdraví a prevence rizik 1
Listopad: Péče o tělo a poskytování první pomoci
Prosinec: Požáry a jejich rizika

Leden: Osobní bezpečí, podpora a ochrana duševního a fyzického zdraví
3 .třída: Září: Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví
Říjen. Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 1
Listopad: Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 2
Prosinec: Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 3
Leden: Požáry a jejich rizika – příčina vzniku požárů
4. třída: Září: Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví
Říjen. Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 1
Listopad: Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví
Prosinec: Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 3
Leden: Požáry a jejich rizika – příčina vzniku požárů
5. třída: Září: Evakuační plán, hasičské přístroje – druhy, u nás ve škole
Říjen: Úniková cesta, přivolání pomoci, hlášení události
Listopad: První pomoc pro žáky, resuscitace
Prosinec: Rizika otrav léky, alkoholem, zábavná pyrotechnika
Leden: Prevence rizik zimních sportů
Pochodový den – Radíkov
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se konal sportovní den. Tento den šly děti pochodovým tempem na
Radíkov. Zvláště svižně museli jít žáci 4. a 5. třídy, protože měli předem dohodnutou
prohlídku pevnosti – Fortu v Radíkově. Od správce pevnosti se dověděli mnoho zajímavého,
např. kdy fort vznikl, že nebyl nikdy dokončen, k čemu vlastě sloužil. Kromě prohlídky
dobových fotografií, shlédnutí krátkého filmu žáky nejvíce zaujala děla s dostřelem až 5 km.
Tento den měl u všech dětí posílit zdraví, upevnit jejich kondici a rozvinout schopnost
orientovat se bezpečně v méně známém prostředí.
Témata pro jednotlivé měsíce:
1. třída: Únor: Důležitá telefonní čísla
Březen: Evakuační plán
Duben: Citová a mravní zralost
Květen: Zásady chování při požáru
Červen: Zásady chování při požáru
2. třída: Únor: Péče o tělo a poskytování I. pomoci 1
Březen: První pomoc
Duben: První pomoc
Květen: Škola – riziková místa a situace
Červen: Péče o tělo a poskytování I. pomoci 2
3. třída: Únor: Požáry a jejich rizika
Březen: Požáry a jejich rizika 1
Duben: Péče o zdraví a poskytnutí I. pomoci
Květen: Škola – riziková místa a situace
Červen: Osobní bezpečí a prevence duševního a fyzického zdraví 4
4. třída: Únor: Požáry a jejich rizika
Březen: Požáry a jejich rizika 1
Duben: Péče o zdraví a poskytnutí I. pomoci

Květen: Škola – riziková místa a situace
červen: Osobní bezpečí
5. třída: Únor: Nebezpečí internetu, kyberšikana
Březen: Zásady zvládnutí stresových stavů
Duben: Hodnoty, citová a mravní zralost
Květen: Prevence rizik letních sportů
Červen: Zásady chování při požárech
I. Projektový den – 20. 3. 2019
1. Dne 20. 3. 2019 na naší škole proběhl projektový den OČzMU. V rámci projektového dne si
paní učitelky zařadily do každého předmětu nějaký prvek zaměřený na problematiku ochrany
člověka za mimořádných událostí (např. v ČJ slohu – telefonický rozhovor, kde si žáci ve dvojicích
zopakovali postup při hovoru. Připomněli si důležitá telefonní čísla, v M použili vhodnou slovní
úlohu, ve VL,PŘ,PRV křížovku, v TV hry, které podporují zlepšení fyzické kondice dětí – rychlost,
hbitost, obratnost, reakci na signál…).
2. Na metodickém portálu Pro školy si prošli s žáky kvízy určené vždy pro daný ročník, které se
týkaly problematiky mimořádných událostí. Odpovídali v nich na 10 kvízových otázek a správnou
odpověď vždy zdůvodnili. Starší ročníky si prošly prezentaci výuky I. pomoci s názvem, Jak
pomůžeme při neštěstí? “
3. V 10,00hod. byl vyhlášen poplach „ Všeobecná výstraha“. Všechny třídy co nejrychleji opustily
své učebny a shromáždily se na chodníku před školou. Letos se nám podařil prostor budovy
opustit v rekordním čase a to 1,22 min.
Cílem tohoto dne bylo orientování se na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných situací
a také osvojení si tematiky v rozsahu přiměřeném věku žáků. Při výuce byl kladen důraz na
praktickou využitelnost poznatků, na mezipředmětovou spolupráci a na rozvoj kritického
myšlení.
II. Zdravověda se školitelkami 1. pomoci
Program byl připraven vždy s ohledem na cílovou skupinu. Pro 1. třídu trochu jinak než pro 5.
třídu.
Základem bylo volání IZS, ochota pomoci, maskování drobných ran a následné ošetřování, pro
větší žáky bezvědomí a resuscitace.
Cílem bylo uvědomění si závažnosti některých situací, které mohou kdykoli v životě nastat. Důraz
byl kladen na praktickou využitelnost poznatků a spolupráci, respekt, rozvoj komunikačních
schopností, využití svých znalostí. Žáci rozvíjeli tvořivost, aktivitu a praktičnost při řešení
problému.
15. 6. 2019 Mgr. Irena Hrubanová

Hodnocení projektu Péče o zdraví za školní rok 2018 -19
Projekt je určen pro žáky 1. – 5. ročníku
Cílem projektu je naučit pečovat děti o své zdraví, uvědomování správné výživy a umění
orientovat se co je zdravé a také co zdraví ohrožuje a poškozuje.
Za školní rok 2018/2019 se realizovaly tyto akce.

1. období:













Pohyb, prevence obezity – velká přestávka – tělocvična, hřiště, zařazování TV
chvilky do výuky,
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku
Podzimní sportovní den Posluchov
Sportovní den-červen
Stolování a společenské chování – chování při svačení a ve školní jídelně
v průběhu oběda, výroba prostírání, plakát správné výživy
Country tance
Prohlídka výstavky místních zahrádkářů – zdravé ovoce a zelenina
Denní stravovací a pitný režim - účast na projektech -mléko do škol, ovoce do
škol
Reklama a stravování – práce s letáky – zdravé a nezdravé jídlo
Péče o čistotu těla dodržování denních režimových návyků – průběžně,
Účast na sportovních soutěžích Mikroregion Bystřička a McDonald cup,
štafetový běh
Zkus to zdravě projekt pro žáky 2. třídy

2. období:
















Světový den vody – exkurze čističky vody 4. třída
Podzimní sportovní den Posluchov
Pohyb, prevence obezity – velká přestávka – tělocvična, hřiště, účast na
sportovních soutěžích
Denní stravovací a pitný režim – účast na projektech – mléko do škol a ovoce
do škol zajímavé ukázky jarní zeleniny z Moravy a exotického ovoce
Zásady správné výživy – výroba zdravé svačiny, v rámci výuky
Sportovní den- červen, jízda zručnosti
Stolování a společenské chování – chování při svačení a ve školní jídelně
v průběhu oběda
Country tance
Škodlivost návykových látek – v rámci výuky
Reklama a stravování – návrh obalu na potraviny
Účast žáků na sportovní soutěži – Vánoční kapr, Mikroregion Bystřička,
McDonald cup, štafetový běh
Zkus to zdravě - žáci 4. ročníku – projekt zaměřený na zdravý životní styl
Realizace projektu:
Na realizaci se podíleli jednotliví vyučující. V letošním školním roce proběhl
také celodenní projektový den na téma Zdraví. Obsah projektu byl hlavně
naplněn v předmětech PČ, VV, Prvouka, Přírodověda, tělesná výchova a také
při vycházkách.
Hodnocení projektu:
Písemně je projekt hodnocen pololetně a na konci školního roku.



Průběžně jsou hodnoceny jednotlivé aktivity slovním hodnocením, rozhovory
s žáky a ukládáním prací do žákovských portfolií. Toto hodnocení bude
součástí výroční zprávy školy.

Zpracovala: Mgr. M. Vodičková
Hodnocení dopravní výchovy za školní rok 2018/19
JSEM CHODEC
Typ projektu: dlouhodobý, opakující se každý školní rok, s mezipředmětovými vazbami
Projekt je určen pro žáky 1. - 3. ročníku - 1. období
Cíl 1. období:


rozvíjet u žáků schopnost uvědomovat si rizika a nebezpečí v silničním provozu



vnímat okolní dění všemi smysly a učit se vyvozovat správné závěry pro bezpečné
chování



uvědomovat si ostatní účastníky provozu, zejména v roli chodce

JSEM CYKLISTA
Typ projektu: dlouhodobý, opakující se každý školní rok, s mezipředmětovými vazbami
Projekt je určen pro žáky 4. a 5. ročníku - 2. období
Cíl 2. období:


rozvíjet zodpovědnost za svoje chování, uvědomovat si rizika a vztahy mezi všemi
účastníky silničního provozu; hledat řešení krizových situací; zejména v roli cyklisty;



upevňovat a rozvíjet získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního
provozu – chodce i cyklisty;



poznávat vztahy mezi všemi účastníky silničního provozu, uvědomovat si je, učit se
bezpečnému chování i v krizových situacích, zejména v roli cyklisty;



seznámit se s první předlékařskou péčí

Projekt je součástí ŠVP s účinností od 1. 9. 2013. Rozpracovali jsme tematický plán pro
daný ročník, který vychází z očekávaných výstupů za 1. a 2. období. Na realizaci projektu se
podílejí jednotliví vyučující, naplňován je především prostřednictvím činností v Prvouce,
Pracovních činnostech a Výtvarné výchově, při vycházkách.

Plán je plněn dle témat zvolených v daném měsíci, zapisován do třídních – alespoň 1x
měsíčně. Ve šk. roce 2019/2020 se nám podařila splnit všechna naplánovaná témata.
I v letošním roce jsme využili vytvořené pracovní listy, které jsou v souladu se
stanovenými dlouhodobými cíli DV. Jejich digitální podoba je uložena na „učitelé“. Stejně
tak jsme využili projekt Jízda zručnosti jako součást projektového dne pro 4. a 5. ročníky.
Dokument je taktéž k dispozici všem učitelům na „učitelé“ včetně záznamových tabulek,
pravidel pro hodnocení jízdy zručnosti a diplomu pro nejúspěšnější cyklisty.
PROJEKTOVÝ DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Letošní projektový den dopravní výchovy byl organizován jako součást projektu Vše
pro děti v rámci šablon. Tento den připadl na 9. a 10. května. Žáci společně se svou paní
učitelkou strávili příjemné dopoledne, ve třídě, v okolí školy i na školním hřišti. Pro 1. – 3.
třídu bylo na dvoře školy připraveno mobilní dopravní hřiště se spoustou aktivit. Žáci si
vyzkoušeli i roli policisty a občas se udělovaly pokuty za porušování pravidel.
Děti ze 4. a 5. ročníků si donesly své helmy, aby mohly absolvovat jízdu zručnosti.
Bohužel počasí nám nedovolilo realizovat jízdu zručnosti v plánovaném termínu a vzhledem
k trvajícímu deštivému počasí je náhradní termín stanoven až no poslední červnový týden,
konkrétně na 27. 6. 2019. Žáci spolu učitelkami si alespoň helmy zkontrolovali a také zvládli
praktickou část správného nasazování přilby. Ukázalo se, že většina dětí nemá dostatečně
utažené popruhy a tudíž by je přilba v případě nehody neochránila.
Výstupem celého našeho snažení jsou pracovní listy v osobním portfoliu. V
neposlední řadě si děti odnášejí cenné informace, jak se chovat bezpečně v provozu jako
chodec či cyklista.

V Mariánském Údolí dne 14. 6. 2019

Vypracovala:
Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson, koordinátor DV

č. 3 Hodnocení práce ŠD
Celoroční hodnocení činnosti ŠD
Školní rok 2018/2019
I. oddělení, vychovatelka: Mgr. Ludmila Erbesová
Společné akce:
Výstava pro nezaujaté oči (Erbesová)
100. výročí založení Československa (Erbesová)
Svatomartinské soutěžení - když jsem já sloužil to první léto (Erbesová)
Čertovské soutěže (Nikol Petrovičová)
2.V/12 Projektový den s paní Šumberákovou (Erbesová)
Turnaj Superfarmář (Erbesová)
Sněhové radovánky (Petr Wolf)
Výroba dárečků k zápisu (Erbesová + vych.)
Velikonoční soutěžení (Erbesová)
Projektový den – Muziokoterapie (Výmolová)
Čarodějnické odpoledne (Kučerová)
V družině jsme oslavili Vánoce pěkným odpolednem (rozdání dárků, vánoční zvyky, povídání,
koledy)
Byly splněny všechny výchovně vzdělávací cíle. Pracovali jsme podle týdenních plánů.
Spousta činností se nám velmi podařila. Oblíbené byly např. nejrůznější didaktické hry na
koberci, AZ kvízy, matematické a logické hry na interaktivní tabuli, stolní hry. Je to třída,
která se musela hodně a vhodně motivovat k výtvarným a pracovně technickým činnostem,
ale pak žáci pracovali se zájmem, pohodou. Dramatickou výchovu mají tyto děti velmi rády.
Nejoblíbenější byl pobyt ve cvičebním sálku a dále pobyt v lese, kde děti měly své domečky.
Chování žáků bylo pro ŠD obvyklé. Bylo potřeba se více zaměřit na soužití dětí z 1. a 4. a 5.
třídy zejména hrami zaměřenými na spolupráci a stmelování, ale stále občas docházelo
k třenicím, které byly ihned řešeny. Mezi problémovější řadím žáka, který žije v dinosauřím
světě, stále se sápe po dětech (řešeno s rodiči).
Žákyně 1. třídy má bezlepkovou dietu (po dohodě s rodiči a paní Jůzovou si nosila svůj
bezlepkový oběd, který jsem přes dopoledne schovávala lednici). U oběda nejproblémovější
žák 1. třídy, který nejí přílohy, zeleninu a maso (řešeno s matkou), nesprávný úchop příboru
žákyně 1. třídy se dohodě s rodiči a stálým opravováním zlepšil.
Spolupráce s třídní učitelkou 1. třídy byla bezproblémová, měla jsem okopírovanou písanku,
matematické příklady, několikrát jsme i četli ze Slabikáře, na interaktivní tabuli jsme hráli
nejrůznější didaktické hry, doplňovačky, šibenici, matematické rybičky apod.
Atmosféra byla ve školní družině pohodová, žáci věděli, že se mohou kdykoliv s čímkoliv
svěřit a vždy jim bude nabídnuta pomoc, každá otázka jim bude pravdivě zodpovězena, rádi
se svěřují, celkově jsme si hodně povídali.
Mgr. Ludmila Erbesová
Hlubočky - Mariánské Údolí 12. 6. 2019
Hodnocení ŠD za období od 6.5.2019 až 30.6.2019
I. Oddělení , Sosnová
Společné akce:
Vodní hrátky (Wolf, Kučerová)

Vzhledem k tomu, že jsem nastoupila do této družiny již v procesu, učili jsme se spolu
s dětmi za pochodu, tak aby vyhovovalo chování dětí mě a zároveň byly spokojené i děti.
Obědy s nimi absolvuje pan vychovatel z třetího oddělení. Po obědě je odpočinkový
režim, kdy čteme pohádky, pouštíme filmy, hrajeme didaktické stolní hry. Nebo
pracujeme na interaktivní tabuli.
Družina je velmi živá a to nejen proto, že je sloučená první a čtvrtá třída. Prvňáci jsou
aktivní a není vůbec těžké je pro něco nadchnout. Těžší je, je u toho udržet.
Problémoví žáci jsou dva. Účastní se všelijakých potyček, nerespektují pokyny
vychovatele a jsou agresivní vůči spolužákům, a to i těm starším. Navzdory jejich povaze,
jsou ochotni pomoci s úklidem, organizací a také je zaujmout sportovními činnostmi. O
jejich chování se radím s jejich třídní učitelkou.
V odpoledních parných dnech navštěvujeme školní hřiště, zahradu a také tělocvičný
sálek. Venku se věnujeme většinou míčovým hrám, také ale individuálním aktivitám jako
jsou například: švihadla, „hulahop“, badminton. Vyžitý je i altánek, kde je příjemný stín a
děti baví hrát kolektivní hry, jako je tichá pošta.
Návyky dětí a jejich zvyky v družině se těžko předělávají, když na družinu nepůsobíte
hnedka od začátku školního roku. Je těžké zavést pravidla, když předtím byly jinak.
Působení čtvrté třídy na první není moc dobré a to hlavně v podobě chlapců, kteří snadno
ovlivní mladší spolužáky, a obvykle to není k něčemu, co by dělalo dobrotu. Staří žáci
odmítají výtvarné činnosti a demotivují děti z první třídy. Nejsem si jistá, že první a čtvrtá
třída je vhodná kombinace.
Práce v družině je i navzdory všemu naplňující a zábavná. Děti rostou a vyvíjí se před
očima. Spolupráce s rodiči je také v pořádku. Celkově panuje v družině veselá a hravá
atmosféra, a děti jsou spokojené.
Mgr. Veronika Sosnová

Hodnocení ŠD 1.pololetí– II. oddělení

Akce v ŠD:

Svatomartinské soutěžení
Soutěž školní časopis roku
100.výročí založení Československa
Čertosvké soutěže
Výstava pro nezaujaté oči
Projektový den - plstění s p. Šumberákovou

Pořádané akce měly u dětí jako vždy úspěch, děti jsou soutěživé a tyto netradiční akce je
vždy zaujmou. Rády plní úkoly na jednotlivých stanovištích a nikdy není problém se
zapojením všech dětí.
Práci v mém oddělení hodnotím kladně, i když byla někdy náročná. Dětem ze začátku
školního roku trvá, než si zvyknou na domluvená pravidla. Vztahy v družině byly bez
problému, až na občasné mini spory o hračky, o to kdo se kým nekamarádí, apod., ale to je u
dětí běžné.
Děti někdy bývají hlučné, neumí se bavit potichu a víceméně na sebe křičí. Většinou si dají
říct a alespoň na chvilku se utiší, ale někdy je nutné napomínat je několikrát.
Když je hezky, trávíme většinu odpoledne venku, kde mají děti plno možností, jak se zabavit.

Dále jsme se snažili hodně času trávit v tělocvičně, kam jsme často chodili společně s III.
oddělením.
Letošní školní rok pro mě byl velmi krátký, vzhledem k mému odchodu na pracovní
neschopnost trval jen 3 měsíce. Ale i tak ho hodnotím kladně, práce s dětmi je krásná, i když
náročná.
Michaela Niklasová
Hodnocení činnosti ŠD za II. pololetí 2019, měsíce duben, květen a červen
II. oddělení, vychovatelka: Iveta Kučerová
Společné akce:

Hry v duchu pálení čarodějnic (Kučerová)
Dětský den s vodními hrátkami (Kučerová, Wolf)

Na pozici vychovatelky II. oddělení jsem nastoupila v dubnu a převzala třídu po Zdeňce
Výmolové. První měsíc jsme se s dětmi navzájem seznamovali a já se postupně učila všemu,
co tato práce obnáší. S žáky jsme si v prvních týdnech ujasnili pravidla, kterými se musí ve
třídě řídit. Šlo především o dodržování hluku, bezpečnou manipulaci s míčky v místnosti vůči
jejímu vybavení, slušné chování v kolektivu, používání slov děkuji a prosím a dodržování
úklidu před odchodem domu.
Děti mají možnost pouštět si hudbu dle svého výběru a používat počítač s internetem
k tvůrčím činnostem, jako je např. skládání origamů, které je mezi dětmi nyní velmi oblíbené.
Děvčata ráda tvoří výrobky různými výtvarnými technikami, avšak chlapce je trochu obtížné
k těmto činnostem namotivovat, či přímo přinutit. Mezi další oblíbené činnosti dětí patří
stolní tenis, stolní hry, stavebnice, kvízy, omalovánky, pobyt v tělocvičně a na školním
pozemku.
Záporně hodnotím sloučení žáků z 5. tříd mezi mladší žáky. Dochází tak k častému
zesměšňování mladších dětí a hádkám. Velké problémy tak nastávají při různých činnostech,
jako je např. pobyt v tělocvičně. Starší žáci odmítají dělat činnosti společně s mladšími a
naopak. Při hrách v tělocvičně využívají starší děti větší síly a výkonnosti, a proto jsou mladší
žáci demotivováni ke společným pohybovým aktivitám.
Kladně hodnotím celkovou atmosféru ve třídě. Mnoho věcí se nám společně povedlo a žáci
z nich sami měli radost. Také se rádi svěřují a vyprávějí zážitky z domovů. Každé ráno
začínáme tím, že si společně sedneme a povídáme si, co jsme dělali předešlé odpoledne, či
víkend. Podařily se i obě celodružinové akce, při kterých se zapojili všichni žáci a s nadšením
plnili úkoly.
Bc. Iveta Kučerová
Hodnocení činnosti ŠD za II. pololetí 2018/2019
III. oddělení, vychovatel: Mgr. Petr Wolf
Akce družiny: Superfarmář, zimní radovánky, čarodějnice, den dětí s vodními hrátkami.
V družině mají děti mnoho možností jak se zabavit. Holky dávají spíše přednost skákání přes
gumu, tedy aktivitě, která se na naší škole velmi rozmohla. Mají však dny, kdy si raději
sednou ke stolu a povídají si mezi sebou. Kluci většinou volí stolní společenské hry, autíčka či

kreslení. Celkově si s dětmi hodně povídáme, pouštíme písničky, hrajeme různé hry a trávíme
spoustu času venku na školním dvoře a hřišti.
Děti v družině jsou „rozdělené“ do několika skupin, které si vytvořily samy. Máme tu skupinu
kluků a dvě až tři skupinky holek. Tyto skupiny spolu většinou vychází a spolupracují, avšak
jsou dny, kdy je mezi nimi určitá rivalita.
S chováním nemáme většinou problém. Nejhorší je čas oběda, kdy si děti stále neuvědomují
své nevhodné chování v jídelně, i přesto, že jsou několikrát do týdne na toto špatné chování
upozorněni.
Holky velmi drží při sobě, a tak je jejich chování a náplň času často ovlivněno jejich
skupinkou.
I přes občasné problémy máme v družině pohodovou atmosféru, ve které děti rády tráví svůj
čas.
Mgr. Petr Wolf

