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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy  Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova  

adresa školy  798 14 Olšany u Prostějova č. 3  

právní forma  příspěvková organizace  

IČO  70881707  

IZO  600120511  

Identifikátory: 

základní školy  102591491  

školní družiny  118900315  

mateřské školy Olšany u Prostějova 20  107610272  

mateřské školy Olšany u Prostějova 21  181036215  

školní jídelny 103219561  

školní jídelny-výdejny 172100801  

vedení školy  
Zástupce statutárního orgánu - ředitel: Mgr. art. 
Branislav Lariš, Ph.D.  
zástupkyně ředitele: Mgr. Vendula Kosinová 

kontakty  

tel.:  +420 732 909 438– ředitel školy  
e-mail: reditel@zsolsany.cz, 
olsanyskola@zsolsany.cz 
web: www.zsolsany.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+420732909438
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1.2 zřizovatel  

název zřizovatele  Obec Olšany u Prostějova  

adresa zřizovatele  798 14 Olšany u Prostějova č. 50  

kontakt  

tel.: 581 380 190  
fax: 581 380 190  
e-mail: obec@olsanyupv.cz  
www:olsanyupv.cz  

 

1.3 součásti školy  kapacita  

Mateřská škola  103 dětí  

Základní škola  330 žáků  

Školní družina  90 žáků  

Školní jídelna  450 strávníků  

 

součást školy  počet tříd/oddělení  počet dětí/žáků  průměrný počet 
dětí/žáků na třídu  

Mateřská škola  4  91 22,75 

1. stupeň ZŠ  6 123 20,5 

2. stupeň ZŠ  5 103 20,6 

Školní družina  3  73 24,33 

Školní jídelna a 
výdejna MŠ  

x  86 + 36 Bystročice  x  

Školní jídelna - 
výdejna ZŠ  

x  194 + 43 Bystročice  
 

x  

Školní jídelna MŠ a ZŠ 
– výdejna 
zaměstnanci 

X 37 + 10 Bystročice X 

Komentář:  
K 30. 9. 2021 vykazovala základní škola 226 žáků, vzdělávání probíhalo v jedenácti třídách.  
Mateřskou školu navštěvovalo 91 dětí, kapacita byla naplněna na 88,35% %. Mateřskou školu 
navštěvovaly i děti mladší 3 let z toho důvodu byla kapacita plně naplněna. Zřizovatel přispíval 
škole na plat chůvy v mateřské škole z rozpočtu obce. 
Ve školní družině bylo evidováno 73 žáků - zde byla kapacita pro tři oddělení naplněna z 81%. 
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1.4 Materiálně-technické podmínky školy  

Kmenové učebny  

Ve školním roce 2021/2022 škola disponovala jedenácti kmenovými učebnami. Osm kmenových 
učeben se nacházelo v hlavní budově školy na adrese Olšany u Prostějova č. p. 3. Jednalo se o 
kmenové učebny od 3. do 9. ročníku včetně. Kmenová učebna 1. ročníku se nacházela v budově 
MŠ na adrese Olšany u Prostějova č. p. 21, 2 kmenové učebny 2. ročníků se nacházely na budově 
B - faře, na adrese Olšany u Prostějova č. p. 656, která je v bezprostřední blízkosti hlavní budovy 
ve vzdálenosti cca 150 m.  
Všechny kmenové učebny měly ve vybavení stolní počítač s připojením k internetu a 
dataprojektor s interaktivní tabulí. 
 

Odborné učebny, knihovna, tělocvična 

 
Počítačová učebna je vybavena 28 stolními počítači pro žáky a jedním stolním počítačem pro 
učitele. Ze všech počítačů je umožněn přístup k internetu pomocí strukturované kabeláže. Ze 
všech počítačů lze provádět tisk na sdílené tiskárně. 
Počítačové stanice pracují s operačním systémem MS Windows 10, a kancelářským softwarem 
Office 365 pracujícím v online režimu. 
 
Přírodovědná učebna je vybavena pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, 
přírodopis a zeměpis). V učebně se nachází stolní počítač s připojeným k internetu, dotykovou 
interaktivní tabulí, mikroskopem připojeným k počítači a vizualizérem. Vybavení přírodovědné 
učebny bylo v minulosti doplněno v rámci projektu Kreativita ve výuce přírodovědných 
předmětů o sadu měřicích digitálních přístrojů PASCO pro přírodovědné předměty (chemie, 
fyzika, přírodopis, zeměpis). 
 
Jazyková učebna slouží k modernímu vyučování cizích jazyků. Je vybavena stoly pro celkem 24 
žáků v moderním uspořádání lavic do půlkruhu a pracovištěm učitele. Jednotlivá žákovská místa 
jsou vybavena sluchátky s mikrofonem. Pracoviště učitele zahrnuje počítač, LCD monitor, 
interaktivní dataprojektor a tabuli. Systém jazykové učebny umožňuje práci s celou třídou, práci 
v konverzačních skupinách nebo v párech, možná je i konverzace mezi libovolným žákem a 
učitelem. V neposlední řadě zaručuje kvalitní poslech. Používání systému jazykové učebny 
směřuje ke zvýšení efektivity výuky. Učebna umožňuje žákům rozvíjet všechny základní 
dovednosti, především poslech a komunikaci. Učitelům dává možnost diferenciace výuky, 
zadávání rozdílně náročných úkolů a materiálů podle individuálních potřeb žáků s okamžitou 
možností kontroly a zpětné vazby. 
 
Polytechnická učebna se nachází v přízemí hlavní budovy školy a je vybavena výškově 
nastavitelnými pracovními stoly, moderními obráběcími stroji, nástroji na dřevo a kov, 
polytechnickými stavebnicemi - Merkura Fischer Technik, učitelským stolním počítačem, 
Dataprojektorem a interaktivní tabulí.  
 
Venkovní učebna se stoly, lavicemi, tabulí a markýzami proti slunci je osázena květinami, 
dřevinami a travinami. K relaxaci je pro žáky zbudován zážitkový chodník se zvonkohrou. 
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Cvičná kuchyňka má již několik let zastaralé vybavení. Pouze dva elektrické sporáky jsou při 
aktuálních počtech žáků nedostačující.  Prostory, ve kterých se nachází cvičná kuchyňka, nám 
umožňují pouze jejich minimální rozšíření. Z kapacitních důvodů školy, není v současné chvíli 
možné, abychom cvičnou kuchyňku přemístili do jiných prostor. Řešením by byla plánovaná 
přestavba „staré školy“ jejíž projekt se právě připravuje.  
Škola nedisponuje vlastní knihovnou. Obecní knihovna je využívána v rámci hodin českého jazyka 
v rámci čtenářské gramotnosti žáků. 
K hodinám tělesné výchovy je využívána školní tělocvična, kde se momentálně řeší problém 
s nepřiměřenou hlučností, tento problém vznikl pro proběhlé rekonstrukci, momentálně 
hledáme vhodné řešení. Tělocvična je využívaná pro míčové hry a jiné sportovní aktivity. 

Školní hřiště, areál sokolovny, prostory pro relaxaci a sport  

 
Školní hřiště je v době vyučování za příznivých klimatických podmínek využíváno žáky k výuce 
tělesné výchovy. Dětem v mateřské škole slouží k organizovaným i spontánním činnostem a 
školní družině k relaxaci.  
V odpoledních hodinách je hřiště školy přístupné veřejnosti.  
V rámci hodin tělesné výchovy je také pravidelně využíván areál T. J. Sokol včetně místní 
sokolovny a sportovní haly T. J. Sokol Olšany u Prostějova, jejíž vybavení je uzpůsobeno pro 
výuku gymnastiky, míčových her a jiných sportovních aktivit. Venkovní areál je využíván k výuce 
lehké atletiky a míčových her včetně jiných sportovních aktivit. 
Školní družina dále využívá ke svým aktivitám obecní park a areál T. J. Sokol.  

Ostatní prostory školy 

 
V přízemí staré budovy školy se nachází školní dílny, které se po vybudování polytechnické 
učebny používají jako přípravna materiálu, keramická dílna a sklad.  
 
Škole chybí školní pozemek. Ve spolupráci se zřizovatelem usilujeme o nalezení vhodných 
prostor, nejlépe v blízkosti školy. Na tomto pozemku by žáci mohli realizovat výuku pracovních 
činností - pěstitelských prací. 
 

Nábytek  

 
Nábytek ve všech prostorách (učebny i kanceláře) mateřské školy, základní školy a školní družiny 
je již opotřebený, ale dostačující. Jazyková, přírodovědná, polytechnická a počítačová učebna 
disponují novým nábytkem, kterým byly vybaveny v rámci projektů. Každá učebna má dle 
vyhlášky předepsané procento výškově stavitelných lavic a židlí. 
 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.  

 
Vybavení učebními pomůckami a sportovním nářadím a náčiním je na dobré úrovni a průběžně 
během školního roku bylo doplňováno. 
 
V tělocvičně školy je například gymnastické nářadí (švédská bedna, nafukovací odrazová plocha, 
rozkládací klín a dětská kladina) a vybavení pro další sporty – basketbal, florbal, házená, kopaná 
a volejbal. 
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K podpoře výuky mají učitelé k dispozici notebooky, dataprojektory, interaktivní dotykové 
tabule, tablety a počítače připojené k internetu ve všech třídách. K dispozici je také celá řada 
výukových programů.  
 
Ve výuce hudební výchovy, ale i jiných předmětů, jsou využívány dva klavíry, kytara, zobcová 
flétna a rytmické nástroje včetně orfových nástrojů. 
 
Kabinet školní družiny obsahuje dostatečnou zásobu logických, dotykových a kreativních her, 
stavebnic, hraček, CD a DVD s písničkami a pohádkami. Disponuje také celou řadou dalších 
pomůcek k rozvoji fantazie a tvořivosti žáků. Pomůcky a výtvarné potřeby byly dle potřeby v 
průběhu školního roku dokupovány. 
 

Vybavení učebnicemi, učebními texty a výukovým softwarem  

 
V průběhu školního roku 2021 – 2022 byly z důvodu navýšení počtu žáků v daných ročnících a 
inovace ve výuce nakoupeny potřebné učebnice. 
Všechny nově nakoupené učebnice mají doložku MŠMT a jsou koncipované v souladu s RVP ZV. 
 
Vybavení učebnicemi bylo ve školním roce 2021/2022 na vyhovující úrovni, ve většině předmětů 
využíváme ucelené řady učebnic z důvodu zajištění návaznosti učiva mezi jednotlivými ročníky.  
 
V žákovských i učitelských počítačích je nainstalován výukový software do různých předmětů 
(botanika, přírodověda, encyklopedie, sexuální výchova, návykové látky - drogy, matematika, 
český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a další výukové programy). Tento software je ve výuce 
účelně a hojně využíván.  
Disponujeme také řadou grafických programů (Zoner Photo Studio, Zoner Callisto apod.) či SW 
na úpravu zvuku (Audacity).  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou  

Vybavení základní školy a školní družiny  a mateřské školy výpočetní technikou je odpovídající 

požadavkům moderní školy. Každý vyučující má k dispozici pro svou práci stolní počítač nebo 

notebook s připojením k internetu a možností tisku na sdílené tiskárně. Ve sborovně školy je 

multifunkční laserový kopírovací stroj s možností skenování, kopírování a černobílého i 

barevného tisku v různých formátech, tento stroj již však neodpovídá současným standardům a 

škola plánuje zakoupení nového kopírovacího stroje.   

Ve všech kmenových učebnách, odborných učebnách v hlavní budově i na budově B - faře, 

sborovně i kabinetech a školní družině je možné se připojit na internet - bezdrátově (školní WiFi) 

nebo pomocí kabelu.  Rychlost internetového připojení ve škole je 50/50 Mb.  

Během školního roku všichni vyučující pracovali s informačním systémem Škola online, který 

sloužil k vedení školní matriky, třídní knihy, hodnocení žáků apod. 

Během školního roku vyučující byli seznámeni a proškolováni s dalšími aplikacemi tohoto 

systému. Jako poštovního klienta používáme Gmail – pedagogové i žáci. 



7 
 

 

Investiční rozvoj  

Probíhala průběžná údržba, plánované revize všech zařízení v jednotlivých budovách a obnova 
opotřebovaného zařízení.   
Stále přetrvává nutnost rekonstrukce WC u heren školní družiny.   
Na konci školního roku 2021/2022 začala příprava projektu půdní vestavby a rozšíření a 
modernizace učeben v budově školy a modernizace školní družiny.  
Nakoupeno bylo následující vybavení.  
 

- Bee-Bot – třídní sada 

- LTE modem Alcatel HH40  

- 17x tablet Lenovo K10 

- Videokonferenční zařízení 

- 3x Reproduktory 

- Číselná osa od 0 do 1000 

- Geometrická stavebnice 

- Litá krychle 

- 2x Mop Vileda 

- Skartovač Rexel 

- 2x Záložní systém APC Back – UPS 1600VA 

- 2x Notebook Dell Vostro 3515 

- Tabule TR K 200x120 

- 2x Tiskárna Epson EcoTank L6270 

- TP-Link Archer AX10 

- Tabule mount for ultra – short-throw series MB29 

- Dotyková jednotka EPSON 

- Projektor 3LCD Epson EB-695Wi 

- 2x Počítač HP 250G8 

- Telefon xiaomi redmi 10C 

- Reproduktor JBL Xtreme 2-black 

- Koberce do MŠ a ŠD 

- Notebook Asus 

- Kabinetní skříň 
 

 

1.5 Údaje o školské radě  

Datum zřízení  23. 12. 2005  

Počet členů školské rady  3  

Členové školské rady, kontakt  

Ing. Mgr. Petr Koláček jako zástupce 
zřizovatele, předseda školské rady, e-mail: 
petrkolacek@seznam.cz  
Mgr. Bohumila Navrátilová, učitelka, zástupce 
pedagogů, email: b.navratilova@zsolsany.cz 



8 
 

Mgr. Lenka Brzusková, zástupce zákonných 
zástupců, email: lenka@onesoft.cz 

Školská rada se schází nejméně dvakrát ročně k projednání aktuálních problémů, podílí se na 
zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává inspekční zprávy ČŠI, navrhuje změny 
ve školním řádu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků a vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. V 
případě potřeby je možné spojení prostřednictvím elektronické pošty, čehož vzhledem k 
pracovnímu vytížení všech členů využíváme.  
Ve školním roce 2021/2022 byla spolupráce velmi dobrá, veškeré záležitosti byly projednány a 
řešeny operativně.  
Předseda školské rady se účastnil 31. ledna 2022 schůzky s rodiči 5. třídy, kde se řešila 
problematika výuky informatiky a českého jazyka.  

 

1.6 Údaje o zapsaném spolku při škole (Spolek rodičů a přátel školy Olšany u Prostějova)  

Registrace  2. 3. 2011  

Zaměření  Finanční, materiální a společenská podpora 
ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova, práce s dětmi a 
mládeží, spolupráce rodičů a školy  

Kontakt 
 
IČ 

Roman Brzuska - předseda  
e-mail: roman@onesoft.cz 
229 00 331 

Komentář: SRPŠ pracovalo podle schváleného plánu na školní rok 2021/2022. Na schůzích se 
projednávala činnost spolku, čerpání rozpočtu, plán na další školní rok a spolupráce školy se 
zákonnými zástupci dětí a se zřizovatelem. SRPŠ přispívá na školní i mimoškolní aktivity dětí a 
žáků. Členové se zúčastnili a organizačně podíleli na řadě akcí pro děti, žáky i veřejnost, některé 
akce spolek sám nebo ve spolupráci se školou organizoval.  
Ve školním roce 2021/2022 spolek financoval odměny pro žáky ZŠ i MŠ, pro celou školu i školku 
zajistil mikulášské balíčky, knížky pro předškoláky, den dětí ve školce, megafon, řezací ploter, 
odměny pro žáky 9. třídy, jízdné a pomůcky do školních dílen.  
SRPŠ školu nadstandardně podporuje a spolupráce probíhá v atmosféře vzájemné vstřícnosti a 
tolerance. Věříme, že do činnosti SRPŠ se postupně zapojí více rodičů.  

 

  

mailto:roman@onesoft.cz
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání  

Kód  Obor vzdělání  Zařazené ročníky  

79-01-C/01  Základní škola  9  

 

2.2 Vzdělávací programy  

Vzdělávací program  Zařazené ročníky  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
(aktualizace k 1. 9. 2021) 

 
1. – 9. ročník  
 

Ve školním roce 2021/2022 se všechny ročníky vzdělávaly dle nového ŠVP – ŠKOLA NÁS BAVÍ. 
Tento školní vzdělávací program byl platný od 1. 9. 2021 a došlo k jeho změně v návaznosti na 
změny v RVP ZV, které se týkaly výuky informatiky. Naše škola začala dle nového RVP vyučovat 
ihned v roce 2021/2022, i když povinnost mají všechny základní školy až od roku 2023. Škola 
deklaruje ve svém ŠVP ZV (aktuální verze je v platnosti od 1. 9. 2021) všestranný rozvoj osobnosti 
žáka s důrazem na vytvoření kladného vztahu k získávání vědomostí a dovedností. 
Prostřednictvím efektivních metod a forem výuky se snažíme u žáků utvářet kladný postoj k 
celoživotnímu učení. Do výuky začleňujeme aktuální témata, vedeme s žáky diskuze o dění ve 
světě a problémech současné společnosti. Snažíme se u žáků posilovat samostatnost, zdravé 
sebevědomí a rozvíjet jejich nadání v oblastech, ve kterých vynikají. Dbáme na rozvoj všech 
příslušných klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení a k řešení problému.  
 
Využíváme moderní metody a formy výuky, ve školním roce 2021/2022 jsme nadále úspěšně 
pokračovali ve výuce čtení a psaní v 1. a 2. ročníku metodou Sfumato (tzv. Splývavé čtení), o jejíž 
efektivnosti se přesvědčujeme již několik let a snažíme se motivovat k využívání této metody i 
další školy. 
  
Na prvním stupni zařazujeme prvky Tvořivé školy a inspirujeme se dalšími inovativními prvkami v 
oblasti vzdělávání. Tradiční způsoby předávání a osvojování vědomostí a dovedností však 
nezavrhujeme, ale účelně využíváme ty osvědčené.  
 
U našich žáků posilujeme čtenářskou gramotnost využíváním vhodně zvolené a pro žáky zajímavé 
literatury, nabízíme jim vhodnou četbu a ke čtení je motivujeme, k těmto aktivitám pravidelně 
využíváme obecní knihovnu. 
 
Informační gramotnost je rozvíjena nejen v hodinách informatiky, prolíná řadou jiných předmětů, 
ve kterých žáci řeší problémové úlohy a učí se zpracovávat a třídit informace. 
 
V maximální možné míře se zabýváme problematikou bezpečí na internetu, seznamujeme žáky s 
riziky „virtuálního prostředí“. Vedeme žáky k ekologickému myšlení a chování prostřednictvím 
řady environmentálních aktivit a projektů a hledáme další způsoby, jak vztah k ekologii u žáků 
podpořit.  
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Vztah mezi žáky a učiteli je založen na vzájemné toleranci a respektu, komunikace mezi žáky a 
dospělými probíhá přirozeně a otevřeně. Počty žáků v jednotlivých třídách umožňují individuální 
přístup ke každému jednotlivci. Naší snahou je udržet tento trend i v budoucnu. Zachovat stávající 
charakter školy je jedním z našich primárních cílů.  

 

3. Personální zajištění výuky 

3.1 Základní údaje o pracovnících organizace 

*Počet pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ celkem (pedagogických i 
nepedagogických)  

46 + 2 RD  

*Počet pedagogických pracovníků ZŠ  23 + 1 RD  

Počet učitelů ZŠ  17 + 1 RD  

Počet vychovatelů ŠD  3 + 1 RD 

Počet asistentů pedagoga  6 

*Počet správních zaměstnanců ZŠ (školník, účetní a tři uklízečky)  5  

Počet správních zaměstnanců ŠJ (4 kuchařky a vedoucí ŠJ)  5  

* Jedna AP pracovala současně jako uklízečka. 
V MŠ (pro kterou se výroční zpráva nezpracovává) pracovalo 9 pedagogických (8 učitelek 1 AP) 
a dvě nepedagogické pracovnice, 1 chůva hrazená z obce.  
Školník, účetní a zaměstnanci ŠJ jsou společní pro ZŠ i MŠ.  

       

 
Komentář: složení pracovního kolektivu se v průběhu celého školního roku 2021/2022 měnilo. 

- k 1. 9. 2021 nastoupila na pozici asistenta pedagoga os. č. 5118 
- k 1. 9. 2021 nastoupil na pozici asistenta pedagoga os. č. 5123 
- k 1. 9. 2021 nastoupila na pozici učitelky os. č. 5122 
- k 1. 9. 2021 nastoupila na pozici asistenta pedagoga os. č. 5121 
- k 1. 9. 2021 nastoupila na pozici učitelky os. č. 5117  
- k 31. 1. 2022 skončila pracovní poměr – uklízečka ZŠ – z důvodu odchodu do důchodu 

os. č. 948560 
- k 1. 2. 2022 nastoupila na pozici uklízečky ZŠ os. č. 948380 
- k 31. 3. 2022 skončila pracovní poměr na pozici učitelky os. č. 959894 
- k 24. 5. 2022 skončil pracovní poměr na pozici učitele os. č. 5115 
- k 1. 6. 2022 nastoupila na pozici učitelky os. č. 5126 
- od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 byl na DPP jako pomocná síla ve školní kuchyni zaměstnán 

os. č. 5128 
- k 31. 7. 2022  skončila pracovní poměr na pozici učitelky os. č. 5117 
- k 1. 8. 2022 nastoupila na pozici učitelky os. č. 939000 
- k 1. 8. 2022 nastoupila na pozici učitelky os. č. 5129 
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- k 31 . 8. 2022 skončila pracovní poměr na pozici učitelky os. č. 966200 
- k 31. 8.2022 skončil pracovní poměr na pozici asistentky pedagoga os. č. 5113 

 

3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

Kvalifikovanost pedagogického sboru  %  

Učitelé 1. stupně  100  

Učitelé 2. stupně  
88  
k 31. 8. 2022 již byla odborná kvalifikace 
100% 

Vychovatelé ŠD  100 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících  

Správní zaměstnanci  Funkce  Úvazek  Stupeň vzdělání  

1  účetní  1,0  SŠ  

2  vedoucí školní jídelny  1,0  SŠ  

3  domovník/školník  1,0  SOU  

4  uklízečka  1,0  SOU 

5 uklízečka 0,5 SOU 

6 uklízečka  1,0  SOU  

7 kuchařka  1,0  SOU  

8 kuchařka  1,0  SOU  

9 kuchařka  1,0  SOU  

10 kuchařka  1,0  SOU  

Komentář:  

Úvazek kuchařky je částečně financován z doplňkové činnosti (úvazky z doplňkové činnosti jsou 

od 1. 6. 2020 pouze 0,05). Kvalifikace pro vykonávané činnosti jsou odpovídající, přesto je 

vhodné doplňovat vzdělání průběžným proškolováním dle aktuálních potřeb.  
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3.4 Zařazení pracovníků do platových tříd  

Zaměstnanci jsou zařazováni do platových tříd dle katalogu prací a pracovní náplně, do 
platových stupňů dle délky započtené praxe (tzv. „věkový automat“).  

  

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4.1 Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2022/2023  

počet prvních tříd  počet dětí, které se 
dostavily k zápisu  

z toho počet dětí 
starších 6 let (po 
odkladu)  

počet odkladů na 
školní rok 2023/2024  

1 31 8 7 

Komentář:  
 
Žáci byli do prvního ročníku přijati na základě písemné žádosti jejich zákonných zástupců.  
Do 1. ročníku nastoupilo 1. 9. 2022 celkem 20 žáků.  
Zápis do prvního ročníku na školní rok 2022/2023 proběhl běžnou formou v přítomnosti téměř 
všech dětí (některé byly omluveny z důvodu nemoci). Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 
proběhl 11. dubna 2022 v hlavní budově školy. Výsledky zápisu byly pod registračním číslem, 
které zákonní zástupci obdrželi při vyplňování elektronické přihlášky ve školním informačním 
systému skolaonline zveřejněny na webových stránkách školy a ve vývěsce od 22. 4. 2022. 
Výsledné rozhodnutí o odkladu bylo zákonným zástupcům osobně předáno oproti podpisu. 
Zápisu se zúčastnily i děti, které nenavštěvovaly naši MŠ.  

 
Statistika: 

Zápis na školní rok   zapsaných   odklady  1. 9. nastoupilo  

 2012/2013   26   9   17  

 2013/2014   29   4   25  

 2014/2015   37   6   29  

 2015/2016   27   1   25  

 2016/2017   30   8   21  

 2017/2018  31  5  26 

 2018/2019  31  5   25 

 2019/2020  32  4  26 

2020/2021  31  5  30 

2021/2022  32  8  22  

2022/2023 31 7 20 
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4.2 Výsledky přijímacího řízení  

 

Přijatí žáci z 5. třídy (1 žák) 

Osmileté gymnázium Ukončení studia 

Gymnázium Čajkovského – Gymnázium – osmileté M 

 
Přijatí žáci na SŠ – z 9. třídy (25 žáků) 

Střední škola – obor Ukončení studia 

Art Econ Prostějov – Herní grafika M 

Gymnázium Čajkovského Olomouc – Gymnázium – španělský jazyk M 

Moravská střední škola Olomouc – Gastronomie – kuchař M 

Obchodní akademie Olomouc – obchodní akademie M 

Obchodní akademie Přerov – Zahraniční obchod M 

Sigmundova střední škola strojírenská Lutín – Nástrojař VL 

Střední škola veřejnoprávní Trivis PV – Bezpečnostně právní činnost           M 

Střední škola  veřejnoprávní Trivis PV – Bezpečnostně právní činnost M 

Střední odborná škola Olomouc – Cestovní ruch M 

Střední odborná škola Olomouc – Veřejnosprávní činnost M 

Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov s.r.o  - ekonomika 

a podnikání (mezinárodní obchod) 

M 

Střední odborná škola podnikání a obchodu Prostějov s.r.o  - ekonomika 

a podnikání (sportovní management) 

          M 

Střední odborná škola Prostějov – Kosmetické služby VL 

Střední stavební škola Horstav Olomouc – Architektura a pozemní 

stavitelství 

M 

Střední stavební škola Horstav Olomouc – Stavebnictví - architektura M 

Střední škola automobilní Prostějov – Kadeřník VL 

Střední škola automobilní Prostějov – Mechanik – opravář motorových 

vozidel 

VL 

Střední škola logistiky a chemie Olomouc – Aplikovaná chemie M 
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Střední škola pedagogická Přerov – Předškolní a mimoškolní pedagogika M 

Střední škola polytechnická Olomouc – Mechanik -  opravář motorových 

vozidel 

VL 

Střední škola Vejdovského Olomouc – Sociální činnost M 

Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc - Agropodnikání M 

Střední zdravotnická škola Olomouc – Laboratorní asistent M 

Střední zdravotnická škola Olomouc – Praktická sestra M 

Waldorfská střední škola – Lyceum M 

 

Celkový počet přijatých žáků na SŠ a víceletá gymnázia: 

Maturitní obor Výuční list Gymnázium - víceleté 

21 4 1 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 

 
Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

1 stupeň:  

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 

s vyzname- 
náním 

Neprospělo 
Žáci 

s dosta-  
tečnou 

Nehodno 
ceno 

Slovní 
hodno 

cení 

I.  21 0 21 0 0 0 0 

II.  30 0 30 0 0 0 0 

III.  25 5 20 0 1 0 0 

IV.  24 6 18 0 0 0 0 

V.  23 3 20 0 0 0 0 

Celkem  123 14 109 0 1 0 0 

Pozn.: Dostatečným hodnocením byl/a hodnocen/a 1 žák/yně z předmětu matematika.  

 2 stupeň: 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 

s vyzname- 
náním 

Neprospělo 
Žáci 

s dosta-  
tečnou 

Nehodno 
ceno 

Slovní 
hodno 

cení 

VI.  19 5 14 0 0 0 0 

VII.  30 11 18 1 5 0 0 

VIII.  26 17 9 0 5 0 0 

IX.  25 10 15 0 4 0 0 

Celkem 100 43 56 1 14 0 0 

Pozn.: Nedostatečnou známkou byl/a žák/yně hodnocen/a v předmětu fyzika. Dostatečným stupněm 

byli žáci hodnoceni v předmětech anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, 

chemie a zeměpis.  

 

Celkové hodnocení prospěchu za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

Počet žáků 
Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo 
Počet žáků s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 
Slovní 

hodnocení 
1. stupeň  123 109 0 1 0 0 

2. stupeň  100 56 1 14 0 0 

Celkem  223 165 1 0 0 0 
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Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

 
1. stupeň:  

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 

s vyzname- 
náním 

Neprospělo 
Žáci 

s dosta-  
tečnou 

Nehodno 
ceno 

Slovní 
hodno 

cení 

I.  21 0 21 0 0 0 0 

II.  29 0 29 0 0 0 0 

III.  25 6 19 0 1 0 0 

IV.  24 7 17 0 0 0 0 

V.  23 9 14 0 0 0 0 
Celkem  122 22 100 0 1 0 0 

Pozn.: Dostatečnou známkou byl/a hodnocen/a žák/žákyně v předmětu matematika. 

2. stupeň: 

Ročník 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 

s vyzname- 
náním 

Neprospělo 
Žáci 

s dosta-  
tečnou 

Nehodno 
ceno 

Slovní 
hodno 

cení 

VI.  19 6 13 0 0 0 0 

VII.  31 14 17 0 5 0 0 

VIII.  26 13 13 0 6 0 0 

IX.  25 12 13 1 5 0 0 
Celkem 101 45 56 1 16 0 0 

Pozn.: Neprospěl žák/yně – cizinec, který/která neprokázal/a znalost českého jazyka. Z toho důvodu 

opakuje 9. ročník. Dostatečnou známkou byli hodnoceni žáci v předmětech fyzika, matematika, 

anglický jazyk, chemie, český jazyk, zeměpis. 

Celkové hodnocení prospěchu za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

Počet žáků 
Prospělo 
s vyznamenání
m 

Neprospělo 
Počet žáků s 
dostatečnou 

Nehodnoceno 
Slovní 

hodnocení 

1. stupeň  122 100 0 1 0 0 

2. stupeň  101 56 1 16 0 0 

Celkem  223 156 1 17 0 0 

Komentář: výsledky našich žáků byly velmi dobré a odpovídaly jejich studijním předpokladům. 
Průběžná i výsledná klasifikace odrážela individuální schopnosti, nadání pro konkrétní učivo, zájem 
o probírané učivo a v neposlední řadě i kvalitu domácí přípravy.  Lepšího průměrného prospěchu 
opět dosáhli žáci I. stupně, což je ovlivněno zejména tím, že do přehledu je zahrnuto i hodnocení 
žáků 1. ročníku. S nárůstem objemu učiva ve vyšších ročnících 2. stupně docházelo u některých žáků 
ke zhoršení prospěchu, jiní si však své výborné výsledky udrželi.  
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Přehled o chování – 1. pololetí 2021-2022 

Počet žáků  Pochvala 
TU  

Pochvala 
ŘŠ  

NTU  Důtka  
TU  

Důtka  
ŘŠ  

2. 
stupeň  

3. 
stupeň  

1. stupeň   0 0 0 0 0  0 0  
2. stupeň   0 0 0 0 0  0 0  

Celkem   0 0 0 0 0 0 0  

 

Přehled o chování – 2. pololetí 2021-2022 

Počet žáků  Pochvala 
TU  

Pochvala 
ŘŠ  

NTU  Důtka  
TU  

Důtka  
ŘŠ  

2. 
stupeň  

3. 
stupeň  

1. stupeň   0 0 1 0 0  0 0  
2. stupeň   0 0 0 1 0  0 0  

Celkem   0 0 0 0 0 0 0  

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách za školní rok 2021/2022 
 Počet 

omluvených 
hodin  

Počet omluvených 
hodin na žáka  

Počet 
neomluvených 
hodin  

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka  

1. stupeň  13 729 112 0  0  

2. stupeň  15 023 152 0  0  

Celkem  28 752 129 0  0  

 

Komentář:  
Všechny zameškané hodiny žáků byly řádně omluveny, což je výsledkem spolupráce se 
zákonnými zástupci žáků, kterým je nutnost včasného omlouvání absence jejich dítěte 
opakovaně zdůrazňována. Absenci žáků budeme nadále sledovat, pravidelně a důsledně 
kontrolovat a vyhodnocovat stav. Při časté nebo dlouhodobé absenci budeme spolupracovat 
s rodinou žáka, v některých případech budeme požadovat vyjádření lékaře. 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení:  Ročník  Počet žáků  

Sluchové postižení  -  -  

Zrakové postižení  -  - 

S vadami řeči  -  -  

Tělesné postižení  -  -  

S kombinací postižení  5.tř. (1), 7.tř. (1), 8.tř. (1) 3 

S vývojovými poruchami učení  2.tř. (2), 4.tř. (2), 5.tř. (2), 
6.tř. (1), 7.tř. (2), 8.tř. (1), 
9.tř. (2) 

12 

S mentální retardací  -  -  

Poruchy chování, ADHD  1.tř.(1), 2.tř. (1), 3.tř. (2), 
7.tř. (2), 9.tř. (1) 

7 

Komentář: ve školním roce 2021/2022 pracovalo na naší škole 6 asistentů pedagoga ve třídách. 
Bylo to v 1., 2., 3., 5., 7.a 8. ročníku. Asistenti pedagoga svým působením umožňují vyučujícím 
věnovat se individuálně všem žákům, kteří zvýšenou podporu potřebují, přičemž asistent 
pedagoga pracuje podle pokynů vyučujících.  
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole velmi dobrá, zejména díky 
cílenému vyhledávání žáků s rizikem neúspěšnosti a včasné prvotní diagnostice. Dalším krokem 
je spolupráce se školskými poradenskými zařízeními v Prostějově a Olomouci, se kterými 
konzultujeme individuální vzdělávací plány, dle kterých se žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami vzdělávají. Tyto plány pravidelně vyhodnocujeme a s poradenským zařízením 
(případně psychologem, speciálním pedagogem či jiným odborníkem) konzultujeme jejich 
případné úpravy.  
Pedagogickou intervenci a speciálně pedagogickou péči v rámci doporučení pedagogických 

poraden v Prostějově a Olomouci prováděly ve školním roce 2021/2022 učitelky 1. i 2. stupně, z 

nichž dvě vystudovaly speciální pedagogiku. Reedukace probíhala formou zájmového útvaru, 

navíc měli žáci možnost využít konzultačních hodin k individuálnímu doučování nebo doplnění 

učiva, např. po nemoci.  
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5.4 Hodnocení výchovně-vzdělávacího procesu  

 

Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy  

Rozvrh hodin  

Rozvrh hodin pro žáky byl sestavován citlivě s ohledem na psychohygienu a s přihlédnutím k 
personálním a organizačním podmínkám školy. Délka přestávek byla dodržována, přestávka 
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 30 minut.  
Za příznivého počasí byl o velké přestávce (20 minut) umožněn žákům pobyt na školním hřišti 
pod pedagogickým dohledem.  
 
 
 
 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Ve školním roce 2021/2022 bylo 9 žáků vzděláváno podle individuálních vzdělávacích plánů, 
další žáci byli zohledňováni na základě doporučení školského poradenského zařízení – 
pedagogicko - psychologické poradny, pracoviště Olomouc a Prostějov. Celkem 6 žáků 
využívalo služeb asistenta pedagoga. 
Škola spolupracovala se zákonnými zástupci žáků, školskými poradenskými zařízeními, 
speciálními pedagogickými centry, klinickými psychology a psychiatry. Na škole pracovaly dvě 
speciální pedagožky (vyučující 1. stupně). 
Všichni vyučující využívali odbornou literaturu a výukový software, obojí je průběžně 
doplňováno a aktualizováno na základě stávajících potřeb a dle doporučení poradenských 
pracovišť. Všichni pedagogové byli prokazatelným způsobem seznámeni s výsledky 
psychologických a speciálně pedagogických vyšetření žáků a řídili se doporučeními školských 
poradenských zařízení. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byla sledována a 
pravidelně vyhodnocována a byla tématem každé pedagogické rady a provozní porady. 
 

Vzdělávání mimořádně nadaných žáků  

Škola ve školním roce 2021/2022 neevidovala mimořádně nadaného žáka, jehož nadprůměrné 
předpoklady by byly diagnostikovány školským poradenským zařízením. Žáci s vynikajícími 
studijními výsledky či nadáním v kterékoliv oblasti jsou motivováni k účasti ve školních a 
mimoškolních soutěžích a reprezentují naši školu na veřejnosti.  Talentovaným žákům se 
dostává náležité podpory ze strany pedagogů a jejich nadání v určitých oblastech je rozvíjeno 
zadáváním samostatných úkolů vyšší náročnosti a poskytováním prostoru k vlastní seberealizaci 
(vlastní tvorba, referáty dle jejich zájmu, prezentace pro ostatní žáky apod.).  
 

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Se školním řádem včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byli žáci, jejich 
zákonní zástupci a zaměstnanci školy prokazatelně seznámeni, dokument je k nahlédnutí na 
nástěnce ve vestibulu školy a na školních internetových stránkách. Školní řád obsahoval veškeré 
náležitosti dané právním předpisem. Dokument byl schválen školskou radou.  
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Informační systém pro žáky a jejich zákonné zástupce  

Rodiče se mohli ve školním roce 2021/2022 informovat o výsledcích vzdělávání svých dětí 
prostřednictvím žákovských knížek a deníčků (1. a 2. třída) školního informačního systému, 
přímou návštěvou ve škole či telefonickým dotazem. Dále mohli rodiče využívat informační 
systém skolaonline.cz, ve kterém mohli vidět hodnocení žáků a také mohli omlouvat případné 
absence.  
Rodiče žáků využívali způsob komunikace se školou podle svých možností a preference, 
nejčastěji volili telefonickou komunikaci nebo osobní návštěvu konkrétního pedagoga během 
jeho konzultačních hodin.  
Žákům bylo umožněno vznášet anonymní dotazy a připomínky prostřednictvím schránky 
důvěry. Jednotlivci se se svými dotazy obraceli přímo na své třídní učitele nebo na vedení školy. 
 
 
 
 
 

Spolupráce s PPP a SPC  

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Prostějov a Olomouc, speciálně 
pedagogickými centry a dalšími odborníky byla efektivní a splnila svůj účel. Veškeré problémy 
byly konzultovány většinou telefonicky či emailem, popř. osobním setkáním s pracovníky PPP.  
Individuální vzdělávací plány žáků byly školským poradenským zařízením včas odeslány a jejich 
aktualizace byla v některých případech se speciálními pedagogy konzultována.  

Prevence sociálně-patologických jevů a rizikového chování žáků  

Na škole pracuje metodička prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů, její 
činnost koresponduje s Minimálním preventivním programem (MPP), který vypracovává vždy 
na daný školní rok, a se kterým jsou všichni učitelé na začátku školního roku seznámeni.  
V souladu s tímto MPP jsou všem vyučujícím uloženy konkrétní úkoly pro daný ročník, které 
během školního roku ve svých hodinách naplňují. MPP je každoročně aktualizován a doplňován 
o nové oblasti a úkoly na základě metodických pokynů MŠMT, pravidelně je vyhodnocována 
jeho účinnost.  
Na každé pedagogické radě byla vedena diskuse k otázkám MPP a byly stanoveny postupy a 
konkrétní řešení rizikových situací ve vztahu k naší škole.  
Snažíme se rizikům předcházet a seznamovat naše žáky se všemi potenciálními nástrahami, s 
nimiž se mohou setkat.  
Metodička prevence pravidelně sleduje obsah schránky důvěry, aby včas zachytila případné 
negativní jevy, na které by byla žáky upozorněna a kterými by se celý pedagogický sbor zabýval 
a hledal řešení.  

Klima školy  

Školní klima bylo ve školním roce 2021/2022 velmi příznivé a přispívalo k bezproblémovému 
naplňování stanovených cílů.  
Vztahy mezi učiteli a žáky jsou na naší škole založeny na vzájemné důvěře, toleranci a respektu, 
veškeré případné negativní jevy jednotlivců či skupiny žáků jsou řešeny osobním pohovorem 
nebo společně s rodiči žáka za přítomnosti vedení školy, třídního učitele, metodičkou prevence 
a výchovným poradcem.  
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Průběh a výsledky vzdělávání  

Časové a tematické plány všech učitelů vycházely z aktuální verze školního vzdělávacího 
programu, ve výuce byly plně respektovány a naplňovány cíle základního vzdělávání a 
očekávaných výstupů.  
 
K porovnání úrovně znalostí našich žáků s vrstevníky v rámci republiky využíváme dlouhodobě 
ve vybraných ročnících komerční testy SCIO. Výsledky testů SCIO jsou pro nás cennou zpětnou 
vazbou, jedná se však o testování jednorázové a není možno výsledky komerčních testů stavět 
nad výstupy z každodenní práce se žáky.  
Ve školním roce 2021/2022 proběhlo následující testování:  

- Scio 6. třída 

- Scio 7. třída  

- Scio 9. třída 

- InspIS SET – 5. třída 

Výuka ve školním roce 2021/2022 
Výuka probíhala v běžném režimu. Do 18. února 2022 probíhalo testování žáků na COVID-19. 
V případě pozitivity byly jednotlivé třídy dle nařízení KHS posílány do karantény a vzdělávaly se 
distančně.  

 

 

Vyučovací formy a metody  

 
Ve vyučovacích hodinách se učitelé zaměřovali mimo jiné na efektivitu využívaných metod a 
forem výuky, využití času v jednotlivých fázích vyučovací hodiny, podporu zapojení žáků do 
činností, individuální pokroky a připravenost na výuku. Byli přístupni diskuzi se žáky a reagovali 
na jejich podněty, nevyhýbali se ani tématům, které jsou momentálně nejaktuálnější (např. 
kyberšikana, politická situace u nás i ve světě, migrace, prolínání různých kultur, osobnost 
prezidenta a premiéra ČR apod.), snažili se u žáků podporovat vzájemnou toleranci, zodpovědný 
přístup k povinnostem a racionální postoj k dění ve společnosti.  
Využívali vzájemného hodnocení žáků, závěr hodiny vždy patřil sebehodnocení. Využití metod 
a forem práce ve vyučovací hodině se vždy odvíjelo od daného typu a cíle hodiny, jejího tématu, 
složení třídy a potřeby učitele.  
Výuka na prvním stupni byla charakteristická pestrostí metod a forem práce, střídáním činností, 
zařazováním relaxačních chvilek, názorností, vedením žáků k samostatnosti  
a zadáváním problémových úloh s cílem podpořit u žáků logické myšlení, kreativitu, 
samostatnost.  
Na druhém stupni byla více uplatňována frontální výuka a samostatná práce žáků, byla však 
často zařazována i skupinová práce, práce ve dvojicích a projektová výuka.  
Názorné pomůcky byly využívány k podpoře názornosti, byla zadávána samostatná práce na 
předem stanovené téma s prostorem pro tvořivost a individuální přístup. Rozdílné tempo práce 
jednotlivých žáků bylo plně respektováno zejména u žáků se SVP a žáků s podpůrnými 
opatřeními.  
Napříč všemi ročníky je často uplatňována projektová a činnostní výuka a tvorba prezentací 
různého typu, v maximální možné míře u žáků rozvíjíme samostatný přístup k řešení úkolů a 
prezentační dovednosti. 
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Ve školním roce 2021/2022 byla z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zastoupena distanční 
forma výuky - naše škola využívala pro online výuku platformu Google - Google Classroom, 
Google Meet, popř. jiné možnosti. 
 

 

Motivace žáků  

Vyučující využívali motivaci v průběhu celé vyučovací hodiny, nezapomínali na neustálou 
zpětnou vazbu, kterou od nich žáci očekávají. Ve vztahu k jednotlivcům uplatňovali individuální 
přístup a dbali na to, aby každý žák zažil úspěch, což je velmi významným motivačním prvkem k 
dalšímu úsilí žáka a jeho pokroku. 

 

Interakce a komunikace  

Atmosféra v třídních kolektivech byla dobrá, v některých ročnících ji lze označit za velmi 
přátelskou. Chování jednotlivců se odvíjelo od schopnosti dodržovat pravidla třídy, která si 
třídní kolektivy s třídním učitelem společně na začátku školního roku stanovily. Mezi žáky nebyly 
činěny rozdíly, vyučující uplatňují stejná kritéria ve vztahu ke všem žákům.  
Možnost vyjádření vlastního názoru byla dána všem žákům, všichni měli možnost diskutovat o 
problému či situaci, která je zajímala.  
Výchovná stránka výchovně vzdělávacího procesu byla zaměřena na vzájemné respektování a 
toleranci k názorům i postojům druhých a akceptování odlišností některých jedinců („být jiný, 
neznamená být horší“).  
Ve všech předmětech byl kladen důraz na rozvoj kvality verbálního projevu a schopnosti 
diskutovat s ostatními, naslouchat ostatním, vnímat sdělení druhého a adekvátně reagovat.  

 

Hodnocení žáků  

Při hodnocení žáků učitelé přihlíželi k individuálním schopnostem jednotlivých žáků a jejich 
věku. Učitelé využívali kromě vlastního posuzování výsledků žáků také jejich vzájemného 
hodnocení a sebehodnocení.  
Ocenění každého pokroku a zlepšení využívali učitelé především u žáků s přiznanými 
podpůrnými opatřeními a žáky s individuálními plány, kde sloužilo jako významný motivační 
prvek.  
Hodnocení bylo vždy žákovi zdůvodněno vzhledem ke stanoveným kritériím (počet bodů 
potřebných pro daný stupeň hodnocení apod.) a byla stanovena doporučení ke zlepšení 
individuálních výsledků. Se způsobem hodnocení byli vždy žáci předem seznámeni.  
 
K porovnání úrovně vědomostí našich žáků s celorepublikovým průměrem využíváme 
standardizované testy SCIO, v tabulce je uveden přehled výsledků našich žáků ve školním roce 
2021/2022.  
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Výsledky Scio – národní testování 6. tříd 2021/2022 
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Výsledky Scio – národní testování 7. tříd 2021/2022 
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Výsledky Scio – národní testování 9. tříd 2021/2022 
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Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 – 5. třída ČŠI  

Matematika 

 

Český jazyk 
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Dovednosti usnadňující učení 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 
Škola má zpracovaný „Minimální preventivní program“, ve kterém jsou stanoveny jednotlivé 
úkoly, cíle, metody a formy práce. Témata MPP se prolínají učivem ve všech ročnících, jednotlivá 
témata jsou zařazována do řady předmětů na 1. i 2. stupni. Zejména na 2. stupni jsou zajišťovány 
besedy s odborníky, exkurze, vzdělávací a motivační programy zaměřené na prevenci rizik, se 
kterými se naše mládež může setkat. 
 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy  

 
Metodička prevence a výchovný poradce se pravidelně účastní seminářů, školení, aktivit a dalších 
akcí v rámci jejich specializace a zajišťují pro školu besedy, přednášky a exkurze se zaměřením na 
prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování, volbu povolání, zvládání rizikových 
situací, zjišťování vlastních schopností a předpokladů pro výkon budoucího povolání apod.  
ICT koordinátor se zúčastnil řady školení k plánované revizi RVP ZV v oblasti Informatika, kde 
došlo v lednu 2021 ke změně. Tyto změny musí být do ZŠ zavedeny nejpozději v roce 2023, naše 
ZŠ zavedla novou informatiku již ve školním roce 2021/2022.  
Ekonomka/účetní se účastnila seminářů k účetním závěrkám, FKSP, eNeschopenkám a 
personalistice.  
Kuchařky a vedoucí ŠJ se zajímaly o současné trendy ve zdravé výživě, nové receptury, alergeny v 
potravinách, skladovací podmínky potravin a surovin apod.  
Některá školení pedagogických i nepedagogických pracovníků jsou daná právním předpisem 
(elektro, hygienické minimum, BOZP a PO apod.) a jsou tedy povinná.  
Nabídka školení byla všem pracovníkům zasílána pravidelně elektronicky a po konzultaci se mohli 
školení zúčastnit.  
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Výčet kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí, kterých se pracovníci základní školy ve 
školním roce 2021/2022 zúčastnili:  

Osobní číslo 
zaměstnance Vzdělávací akce Datum Poskytovatel/místo 

    

45117,  935200,  
955009, 965000, 
5122, 76121, 
994635, 5123 

Školení - zdravotník 
Září 2021  

965000 
Online konference – 

„Umění jazyků! 
13. – 17. 9. 
2021 

 

46501, 5116 
Studium pro ředitele škol 

a školských zařízení 
Září 2021 – 

červen 2022 
NPI – Olomouc 

46501  Zase mě vytočili  1.11.2021 VIM – online 

935200, 955009, 
76121 

Metody práce s knihou 
18. 10. 2021 Seminaria – webinář 

937000 
Aktiv výchovných poradců 

7.10.2021 PPP – Prostějov 

937000 

Pracovní setkání 

výchovných poradců – 

přijímací řízení na SŠ – 

Ol.kraj  

20.10.2021 Olomouc 

955009 

Workshop – Jak na 

čtenářskou dílnu – poezie 

pro děti 
26.10.2021 

online webinář - Národní 
pedagogické muzeum a 

knihovna J.A.Komenského 

966245 
 Bylinky, rostliny 4.10. + 11. 10. 

2021 
IRIS – ekocentrum 

46501 
Spisová služba pro 

začátečníky 
13. 10. 2021 MAP 

5117 Hejného matematika 
10. + 11. 
11.2021 

                 Webinář 

955009, 965000 
Učitelé za tabulí: Jak šetřit 

čas 22. 11. 2021 Učitelnice.cz online webinář 

955009 
Syndrom vyhoření 23. 11. 

2021 
RVP.cz  webinář 

76121, 935200 

Zábavné vyučování na 

1.stupni. Rozvíjíme 

čtenářskou a 

matematickou gramotnost 

2. 11. 2021 Webinář 

5122, 5123 
Logopedický asistent 

listopad 2021 NPI 
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5122, 5123 
Fyzika na doma aneb 

pokusy napříč ročníky listopad 2021 NPI SYPO 

5122, 5123 Obtížná jednání s rodiči listopad 2021 NPI SYPO 

5122, 5123 
Mapové dovednosti 

listopad 2021 NPI SYPO 

5122, 5123 Téma nové informatiky listopad 2021 NPI SYPO 

5122, 5123 Jak chutnají brouci listopad 2021 NPI SYPO 

5122 GDPR - pověřenec listopad 2021 TALLORCOX 

5113 Mindfulness 
17.12.2021 

Scholaservis Prostějov 

45117, 5115  Jak kreativně a hravě na 
gramatiku 

14.12.2021 Wocabee-online 

45117, 5115, 
965000 

 Practical tips and online 
teolo for modern foreign 

9. 12. 2021 
Wocabee-online 

955009, 5122 Komunikace nejen s rodiči 
2.12.2021 

Učitelnice.cz 

937000 
Jak na kariérní poradenství 

ve škole 

13. a 

14.1.2022 Webinář 

5122 NPI-SYPO leden 2022 Webinář 

5122 GDPR - intro leden 2022 Seminaria 

51306, 966245 Práce s žáky s SPU v ŠD 
10. a 

11.1.2022 Edupraxe – webinář 

5122 
Svobodná hra dětí jako 
nejpřirozenější forma 

vědění 

13.1.2022 
SYPO-NPI 

994635 Do fyziky s mobilem 18.1.2022 Digicentrum SSPŠ 

937000 
Motivace žáků na studia 

se stipendiem 
11.2.2022 

 

965000 
Konvenční hry ve výuce 

cizích jazyků 
Únor 2022 

Wocabee 

5122, 5123 Logopedický asistent Únor 2022 NPI 

5122, 5123 Raabe – ideme do školy Únor 2022 Raabe 

935200 
Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení 

26.3.2022, 

23.4.2022, 

14.5.2022, 

28.5.2022 

Program RWCT / Praha 
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955009 
Čtenářská gramotnost – 2. 

stupeň 
15.3.2022 

Taktik 

955009 
Interaktiva nové trendy – 

2.stupeň 
16.3.2022 Taktik 

965000 
Kritické myšlení na 

hodinách cizích jazyků 
1.3.2022 

Wocabee 

965000 
Učíme se hravě a 

netradičně 
8. a 11. 3.2022 

UPOL 

965000 
Aby byla skupinová práce 

efektivní 
2.3.2022 

KVIC 

966245 Skutečně zdravá škola 
24.3.2022 

Online konference 

5122 Nové trendy – 1.stupeň 
Duben 2022 

Taktik 

5122 
Čtenářská gramotnost 1. 

stupeň 
Duben 2022 

Taktik 

5122 
Hudební výchova 
s Danielou Taylor 

Duben 2022 
Taktik 

5122 Vykročte do 1. ročníku 
Duben 2022 

Taktik 

 

Výčet kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí, kterých se pracovníci mateřské školy ve 
školním roce 2021/2022 zúčastnili:  

Osobní číslo 
zaměstnance 

Vzdělávací akce Datum Poskytovatel/místo 

757820, 5119, 
96547, 994817, 
915859 

Školení - zdravotník Září 2021  

45120 Hrajeme si spolu, 

tančíme a zpíváme si 

při tom  

2.10.2021 Seminář 
ČASPV, z.s. 

45120 Respirační 

onemocnění – rýma, 

kašel u dítěte v MŠ 

aneb jak se k tomu 

má mateřská škola 

postavit 

13.10.2021 Webinář 
PMeduca 

45120 Začínáme s Canvou 18.10.2021 webinář 

45120 Akutní infekční a 

parazitární 

onemocnění u dětí 

předškolního věku 

8.12.2021 Webinář 
PMeduca 



31 
 

45120 Chronicky nemocné 

dítě v mateřské 

škole 

11.1.2022 Webinář 
PMeduca 

45120 Canva pro pokročilé 

– Jak si vyrobit 

soubor pracovních 

listů pro děti v MŠ 

26.1.2022 Webinář 
NPI ČR 

45120 Portfolio dítěte 

prakticky a 

smysluplně 

15. 2. 2022 Webinář 
NPI ČR 

45120 Jak inovovat ŠVP 17. 2. 2022 Webinář  
AVDO 

45120 Základy první 

pomoci pro 

zaměstnance škol a 

školských zařízení 

13. 5. 2022 Webinář 
PMeduca 

45120 Práva a povinnosti 

učitelky MŠ 

30. 5. 2022 Webinář 
NPI ČR 

994817, 5120, 
96547, 997148, 
5103, 5119, 45120, 
915859 

Na čem záleží... – 

osobnostní rozvoj 

předškolních 

pedagogů 

26. 8. 2022 Seminář v MŠ 
Iva Řehůřková 
(akreditovaná instituce) 

 

Výčet kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích akcí, kterých se nepedagogičtí pracovníci školy ve 
školním roce 2021/2022 zúčastnili: 

Příjmení a jméno Vzdělávací akce Datum Poskytovatel/místo 

910000 Krajská konference 
hromadného stravování v 

Olomouci 

21. 9. 2021 Jídelny.cz 

910000 Školení  hygienického 
minima, zásady SVHP a 

systému HACCP, videokurz 

29. 9. 2021 ATIV centrum 
vzdělávání a praxe 

910000 Školení a ověření znalostí 
k ochraně veřejného 
zdraví se závěrečným 

testem, videokurz 

1. 3. 2022 Dagmar Kadlecová, 
lektorka 

 

910000 Krajská konference 
hromadného stravování v 

Olomouci 

26. 5. 2022 Jídelny.cz 
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944864 Spisová služba pro 

začátečníky 

13.10.2021 MAP 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

Údaje o významných mimoškolních aktivitách  

 
Škola se tradičně podílela na kulturním a společenském životě v obci. Například rozsvícení 
vánočního stromu (které bylo z důvodu opatření COVID-19 zrušeno), Jarní slavnost, Noc kostelů, 
Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty atd. 
 

Spolupráce školy a dalších subjektů  

 
Velmi dobrá byla spolupráce s místním Sokolem, jehož sokolovnu a hřiště mohla škola využívat 
při výuce tělesné výchovy a k organizování sportovních a kulturních akcí. Hlavním partnerem 
školy je zřizovatel, v zastoupení rady obce, který školu podporuje a finančně zajišťuje její provoz.  
Významná je spolupráce školy a obce v oblasti projektů a dotací.  
Škola spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci. Do školy jsou pravidelně v rámci praxí 
posíláni studenti pedagogických oborů, kteří na naší škole vykonávají souvislou praxi.  
 

 

 
V oblasti sportu spolupracujeme s florbalovým klubem Stars Florbal z Olomouce. Ve školním 
roce 2021/2022 tento kroužek probíhal v obou pololetích.  
 
Naše školní jídelna vaří také pro ZŠ a MŠ Bystročice.  
Ve školním roce 2021/2022 do prosince 2021 naše škola dovážela obědy ze ZŠ Řezníčkova 
Olomouc z důvodu rekonstrukce školní kuchyně – vývařovny. 
 
V souvislosti se žáky se SVP spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou 
v Prostějově a Olomouci, speciálními pedagogickými centry a s klinickými psychology a dalšími 
odborníky.  
 
Partnerství se školskou radou je dané školským zákonem, ŠR schvaluje základní dokumenty 
(školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výroční zprávu o činnosti školy), 
vyjadřuje se k ŠVP ZV a zajímá se o výsledky vzdělávání a aktivity školy.  
 
Se zákonnými zástupci našich žáků spolupracujeme formou třídních schůzek, poskytováním 
konzultačních hodin a mimořádných konzultací, informujeme je o plánovaných akcích a dalších 
důležitých skutečnostech souvisejících se vzděláváním jejich dětí.  
 
Prezentujeme se na našich webových stránkách, v Prostějovském večerníku, v Olšanském 
zpravodaji a na nástěnce na obci, která je každoročně aktualizována. 
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Akce k environmentální výchově  

 
Škola je také zapojena do recyklačního programu Recyklohraní. 
Učitelé podporovali žáky v efektivním využívání materiálu, zapojovali žáky do péče o školní 
prostředí i prostředí třídy, motivovali je ke třídění odpadu.  
Škola se také ve spolupráci se zřizovatelem pořádala akci Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky 
Blaty. 
 

 

Zájmové útvary (kroužky)  

 
Ve školním roce 2021/2022 byly organizována následující kroužky: Florbal, Olymp Dance, 
Angličtina, vaření a keramická dílna. 

 

8.2 Účast žáků školy ve vědomostních, dovednostních a sportovních soutěžích 
(pořadatel není škola)  

Název soutěže  účastník  umístění  

Okresní matematická olympiáda Žákyně 9. třídy 1. í 

Minikopaná Prostějov  - 
20.4.2022 

Vybraní žáci 7.-9.třídy 
Postup do okresního 
kola 

Minikopaná Prostějov – okresní 
kolo 

Vybraní žáci 7.-9.třídy  

McDonald´s Cup – okresní kolo  
4.5.2022 

vybraní žáci 4.-5.tř. 1. 

McDonald´s Cup – krajské finále - 
Šumperk 11.5.2022 

vybraní žáci 4.-5.tř. 5. místo 

 

8.4 Účast žáků na akcích pořádaných školou nebo ve spolupráci s obcí (kulturní 
představení, exkurze, výstavy, besedy, projekty, výuka mimo školu, vystoupení pro 
veřejnost apod.)  

datum  akce  ročník  počet žáků  

 3. 9. 2021 Zahájení školního roku celá škola  

 
6.9.2021 T-Mobile olympijský běh 

celá škola 
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 9.-10.9.2021 Adaptační kurz 1. a 6. třídy   

 
23.9.2021 

Cestovatelská přednáška – Jižní 
Amerika – Jan Rendl 

  

 
24.9.2021 

Ukliďme okolí Olšan, Hablova řeky 
Blaty 2 

celá škola  

 5.10.2021 Deutsch ist super! 6.,7.třída  

 13.10.2021 
Hrdá škola - Suit-Up den celá škola  

 Podzim Soutěž ve sběru podzimních plodin   

 14.10.2021 Pevnost poznání – 7. třída 7.A., 7.B. 30 

 
21.10.2021 

Pink october – Kampala osvětu 
onkologických onemocnění 

celá škola  

 26.10.2021  Halloween    

 10.11.2021 Otevřená fakulta – PdF UPOL 7.A., 7.B. 30 

 11.11.2021 Scholaris – přehlídka SŠ 9. třída 25 

 11.11.2021 Hrdá škola – den šílených účesů celá škola  

 
12.11.2021 

Lampionový průvod a  uspávání 
broučků (SRPŠ Olšany u PV, Obec 
Olšany u PV) 

  

 22. – 25.11.2021 Týden jazyků   

 
Prosinec 2021 

Měsíc dobrých skutků – vánoční 
přáníčka pro seniory 

  

 5.12.2021 Mikuláš ve škole celá škola  

 14.1.2022 Teplákový den   

 24.1. Zeměpisná olympiáda – školní kolo zájemci  

 7.-11.2.2022 Barevný týden   

 7.2.2022 Biologická olympiáda  -školní kolo zájemci  

 
8.2.2022 Olympijský festival Brno 

6.tř.,zájemci 
z 8.,9.tř. 

 

 
14.-18.2.2022 

Lyžařský kurz- Rok s pohybem – SKI 
areál Hlubočky 

zájemci  

 24.3.2022 Retro den - výstava ve škole   

 26.3.2022 Jarní slavnost    

     

 11.4.2022 Zápis do ZŠ   
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 11.3.2022 McDonald´s Cup – školní kolo 1.st.  

 1.4.2022 Noc s Andersenem   

 
4.-8.4.2022 

Eko týden – aktivity zaměřené an 
ekologii 

celá škola  

 18.4.2022 Matematický klokan – školní kolo 3.-9.tř.  

 
20.4.2022 Starostův hanácké vdolek 

vybraní žáci 
1.st. 

 

 
22.4.2022 Den Země 

1. t

ř 
 

 29.4.2022 No backpack day 2.   

 10.5.2022 Divadélko pro školy – Hradec Králové 3.   

 10.5.2022 Den bláznivých ponožek 4.   

 
13.5.2022 

Den otevřených dveří – hasiči Olšany 
u Prostějova 

5.   

 19.5.2022 Čítanková slavnost 1.třída  

 25.5.2022 Pohár starostů    

 6.6.2022 Školní výlet  7.A  

 7.6.-9.6.2022 Škola v přírodě  3.,4., 5.tř.  

 7.6.2022 Olympijský den 2.třída  

 8.6.2022 Projektový den 6.tř.  

 10.6.2022 Pevnost poznání   

 17.6.2022 Návštěva vojáků Olomouc 1.,4.třída  

 
20.6.2022 

Školní výlet – ZOO Dvůr Králové nad 
Labem 

7.B.  

 20.6.2022 Školní výlet – ZOO Ostrava 8.tř + zájemci  

 27.6.2022 Školní výlet – ZOO JIhlava 6., 9.tř.  

 28.6. Školní výlet - 5.tř.  

 29.6.2022 Malá kopaná Bedihošť vybraní žáci 
2.st. 

 

 29.6.2022 Fotbalový turnaj Kralice na Hané vybraní žáci 
1.st. 

 

 30.6.2022 Slavnostní ukončení školního roku 
v Sokolovně 

celá škola  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022  - duben proběhla kontrola České školní inspekce z důvodu 
anonymního podnětu týkajícího se zejména pracovnice s osobním číslem: 46501. O předmětu 
kontroly, výsledku šetření byl informován zřizovatel, který společně s vedením školy 
prodiskutoval vhodné řešení. Vedení školy se postaralo o nápravu.  

 

 

10. Údaje o výsledcích kontroly nadřízených orgánů a výsledcích jiných kontrol  

16. 9. 2021 – kontrola Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  
28. 1. 2022 – kontrola zřizovatelem 
25. 1. 2022, 8. 2. 2022, 10. 3. 2022 – Státní okresní archiv Prostějov – kontrola dokumentů ke 
skartaci 
5. 4. a 7. 4. 2022 – Česká školní inspekce 

 

11. Vyřizování stížností, oznámení podnětů  

 

11.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního 
řádu  

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád  

Datum podání  Obsah 
stížnosti  

Stěžovatel  Stížn
ost 
vyří
dil  

--  --  --  --  

11.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání  

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání  

Datum podání  Obsah stížnosti  Stěžo
vatel  

Stížnost vyřídil  

--  --  --  --  

11.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů  

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů  

Datum podání  Obsah stížnosti  Stěžo
vatel  

Stížnost vyřídil  

- - - - 

 

12. Zpráva o poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím  

Oblasti  Počet informací  

Počet podaných žádostí o informace  0  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí  0  

Opis podstatných částí každého rozsudku 
soudu  

0  
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Výsledky řízení o sankcích za nedodržování 
tohoto zákona bez uvádění osobních údajů  

0  

Další informace vztahující se k uplatnění 
tohoto zákona  

0  

 

 

 

13. Údaje o doplňkové činnosti školy  

 
Ve školním roce 2021/2022 měla škola v průměru 19 cizích strávníků (tento počet se měnil s 
postupným přihlašováním a odhlašováním. 
Z případného zisku jsou hrazeny nákupy drobných potřeb, souvisejících s výrobou stravy pro 
cizí strávníky, pro školní kuchyň. 
 

V červenci 2022 byl na základní škole příměstský tábor, pro tento tábor byly obědy zajištěny ze 

školní kuchyně ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova. Také pro děti a zaměstnance, kteří v tomto období 

byli ve škole, bylo zajištěno stravování 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z jiných 
zdrojů  
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Projekt  
Učíme se rádi II. 
Název školy příjemce: 
Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova. 
Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009309. 
Název programu: 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Anotace projektu: 
Projekt je zaměřen na tyto témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, 
společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, 
aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 
Fyzická realizace projektu 
Zahájení: 1. 9. 2018. 
Datum ukončení: 31. 8. 2020. 
Z důvodu mimořádných opatření vlády České republiky týkajících se výskytu nemoci COVID-19 
je tento projekt prodloužen do 21. 12. 2020 
 
Projekt   
Učíme se rádi III. 
Název školy příjemce: 
Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova. 
Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017614 

Název programu: 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora 
extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 
dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. 
Fyzická realizace projektu 
Zahájení: 1. 9. 2020. 
Datum ukončení: 31. 8. 2022. 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi  

Ve školním roce 2021/2022 na škole nepracovala odborová organizace zaměstnanců.  

 

V Olšanech u Prostějova dne 10. říjen 2022  
Mgr. art. Branislav Lariš, Ph. D. 
 
  
Zpráva schválena školskou radou dne 14. 10. 2022 

Pedagogická rada seznámena dne  13. 10. 2022 

 


