(§ 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
§ 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., náležitosti výročních zpráv)

1. Základní údaje o škole a charakteristika školy


Název školy, sídlo
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou


Zřizovatel, adresa zřizovatele, kontakty
Městys Dub nad Moravou
Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou
Tel. 585964642, 585964263



Právní forma školy
Příspěvková organizace, právní subjekt od 1.9.2005



Ředitel školy
Mgr. Radim Voštinka



Zástupce ředitele
Mgr. Ivana Buchtová



Ekonom školy
B. Kateřina Paděrová



Kontakty
Tel. 585 964 017, 731 030 646
info@skoladub.cz
www.skoladub.cz



Datum zařazení do sítě
1.1.2003



Poslední aktualizace v síti
1.10.2015



Identifikační číslo ředitelství v síti škol
650 044 266



Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity
Mateřská škola
kapacita 70
Základní škola
kapacita 300
Školní družina
kapacita 64
Školní stravovna
kapacita neuvedena



Údaje o Radě školy
Rada školy zřízena dne 1.1.2006



Složení Rady školy od 4.1.2014
Zástupci zřizovatele: Andrea Häutlerová, Eva Dohnálková
Zástupci školy: Václava Matulová, Mgr. Hana Kremplová
Zástupci rodičů: Petra Bartáková, Kateřina Kűnstlerová

2. Přehled oborů vzdělávání, údaje o vzdělávacím
programu, charakteristika ŠVP
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou je plně organizovaná školou, ve
školním roce 2015/2016 se 6 třídami na 1. stupni a s 6 třídami na 2. stupni ZŠ.
V budově na náměstí byly umístěny třídy 1. až 4. ročníku a školní družina,
v budově u kostela pak třídy 5. až 9. ročníku a ředitelství školy.
Početní údaje o žácích v roce 2015/2016 obsahuje následující tabulka (stav ke
30.9.2015)
2015/2016
ZŠ – 1.ST.
ZŠ – 2.ST.

chlapci
76
68

děvčata
60
57

celkem
136
125

Škola pracovala od 1.září 2015 podle školního vzdělávacího programu Škola
otevřená všem ( č.j. 390/07) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (revidovaný dokument platný od 1.9.2013).
Celkem 3 žáci byli vzděláváni podle přílohy ŠVP Škola otevřená všem, zpracované
na základě Přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP( č.j. 390/11). Úprava
rozvrhu umožnila dodržet jiné časové dotace u jednotlivých předmětů v rámci
tohoto vzdělávacího programu.
Škola se realizací svého školního vzdělávacího programu výrazně neprofilovala a
disponibilní hodiny byly rovnoměrně rozloženy mezi většinu předmětů tak, aby
byla posílena výuka tam, kde RVP ZV v navrženém rámcovém učebním plánu nabízí
jen minimální hodinovou dotaci. Usilovali jsme tedy o kvalitní všeobecné
vzdělání našich žáků s tím, že ti nejtalentovanější měli možnost zapojit se do
různých nabízených soutěží, olympiád, projektů a kroužků a tím rozvíjet své
nadání či hlubší zájmy. Ve vyšších ročnících nebyly nabízeny volitelné předměty
z důvodu nižších počtu žáků ve třídách, kdy by bylo velmi neefektivní dělit je na
skupiny. Rozmanitost zajistily například hodiny pracovní výchovy, kdy byl v každém
ročníku na druhém stupni jiný blok učiva (Práce s laboratorní technikou, Využití
digitálních technologií, Design a konstruování, Svět práce). Sportovně nadaní žáci
měli možnost reprezentovat školu v řadě sportovních soutěží a turnajů, zejména
fotbalových, atletických a v aerobiku.
V tomto školním roce škola opět nabízela žákům sedmého ročníku možnost výběru
ze dvou tzv. dalších cizích jazyků, a to německý a ruský jazyk. V tomto scénáři
budeme pokračovat i další roky, neboť z demografického vývoje v obci je zřejmé,
že v budoucnu nám počet žáků umožní dělení na dvě skupiny pro výuku cizích
jazyků napříč ročníkem.
Jediným realizovaným nepovinným předmětem bylo Náboženství, vyučované
externím pracovníkem P.Janem Kornekem z Římsko-katolické farnosti Dub nad
Moravou a katechetkou paní Jaroslavou Valovou. Oba vyučovali po 1 hodině
náboženství týdně.
Škola obdržela finanční prostředky na zajištění 3 asistentů pedagoga v rámci
pracoviště ZŠ, s úvazky celkem 2,08. Asistentky pracovaly s žáky 2.,3. a 5.ročníku
(2.ročník – žák s poruchou chování, 3. a 5. ročník – žáci s kombinací lehkého
mentálního postižení a poruchy autistického spektra).

3. Přehled pracovníků školy
3.1. Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Radim Voštinka – ředitel školy
Mgr. Ivana Buchtová – zástupce ředitele, koordinace tvorby ŠVP
Mgr. Hana Kremplová – učitelka, výchovný poradce, školní preventista sociálněpatologických jevů
Mgr. Pavlína Vrbová – učitelka, koordinátorka EVVO
Mgr. Marcela Metelková – učitelka,
Mgr. Lenka Weiserová – učitelka,
Mgr. Renata Lauková- učitelka
Mgr. Zuzana Pěchová – učitelka
Mgr. Eva Hansgutová - učitelka
Mgr. Linda MInxová - učitelka
Václava Matulová - učitelka
Jana Pulchertová – učitelka
Mgr. Pavel Rychlý - učitel
Mgr. Markéta Spáčilíková - učitelka
Mgr. Marta Vavrysová - učitelka
Mgr. Gabriela Voštinková - učitelka
Mgr. Pavlína Vybíralová - učitelka
Milena Tesaříková – vychovatelka ŠD
Diana Buchtová - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Michaela Leibnerová - asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Eva Životková - asistentka pedagoga
3.2. Provozní zaměstnanci
Marie Piňosová
Zdena Procházková
Pavlína Kopečková
Pavla Bolová
Miluše Herrgottová
Jitka Svobodová
Jiřina Indráková
Helena Kolářová
Bohumil Piňos
Za paní Zdenu Procházkovou (odešla do starobního důchodu) byla v lednu přijata
Jana Švalbachová.

4. Zápis k povinné školní docházce, přijímací řízení
4.1. Zápis k povinné školní docházce, následné přijetí ke vzdělávání, nástup
žáků do 1. ročníku základní školy.
Počet zapsaných dětí:

34

z toho s loňským odkladem:
z toho s povoleným odkladem:
z toho s odkladem v jednání:

4
0
8

Počet přijatých dětí k základnímu vzdělání: 26
Počet nepřijatých dětí k základnímu
vzdělání:
8
Zápis se uskutečnil dne 16.1.2016.
4.2. Přijímací řízení na střední školy
4.2.1.Volba povolání:
Žáci s rodiči byli průběžně informováni o volbě povolání a přijímacím řízení. S žáky
byl proveden nácvik vypisování přihlášek a zápisového lístku.
Žáci obdrželi Atlas škol na rok 2015-16 v brožované formě a byla rozdána CD: Kam
na školu.
Další informace získávali žáci na nástěnce VP, kde jsou především aktualizovány
dny otevřených dveří středních škol,a individuálními pohovory s VP .
Byla realizována úzká spolupráce s IPS ÚP Olomouc a s Mgr. P. Palinkovou.
Jako každoročně byla zorganizovaná návštěva výstavy Scholaris 2015 v Olomouci.
4.2.2. Rozmístění žáků na střední školy:
Z 9 .TŘÍDY:

GYMNÁZIUM HEJČÍN:
SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM:

Petr Patrik, MT
Nováková Kristýna, MT
Uhlířová Eliška, MT
Valoušková Markéta, MT
GYMNAZIUM ČAJKOVSKÉHO:
Orvošová Gabriela, MT
SŠ a a VOŠZ E. PÓTTINGEA:
Petřeková Eliška, zdravotnický asistent, MT
SIGMUNDOVA SŠ LUTÍN:
Fiala Matěj, obráběč kovů, CNC,VL
Macháčková Kristýna, obráběč kovů CNC,VL
Špičák Jan, nástrojař,VL
SŠ DESIGNU A MÓDY PROSTĚJOV: Salvová Karolína, užitá malba a design interiérů,
MT
SŠ LOGISTIKY A CHEMIE:
Skoupilová Anna, aplikovaná chemie, MT
SŠ ZEMĚDĚLSKÁ OL.:
Beck Jan, opravář zem. strojů, VL
Himr Jaroslav, agropodnikání, MT
Indrák Jan, opravář zem. strojů, VL
SŠ ZDRAVOTNICKÁ:
Ježáková Ilona, zdravotnický asistent,VL
ŠVEHLOVA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV: Tomeček Ondřej, autotronik, MT
SŠ POLYTECHNICKÁ OL.:
Hrubý Ondřej, elektromechanik, VL
Vraštil Lukáš, karosář, VL
Vrbka Lukáš, elektromechanik, VL

ZE 7. TŘÍDY: 0
Z 5. TŘÍDY

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU: Kovář Ondřej (5.TŘ.)
Z 8.TŘÍDY:

SŠ POLYTECHNICKÁ OL.: Rezner Daniel (8.A), klempíř, VL
Macharáček Marek (8.B), karosář, VL
SŠ ŘEZBÁŘSKÁ TOVAČOV: Zhříval Tomáš (8.B), stolař, VL
Celkem: 23 ŽÁKŮ:
Gymnázia: 6
SŠ : 4
OSŠ S MT: 1
SŠ VL: 12
Gymnázium 8- leté
Přihlášení

1

Přijatí

1

Gymnázium 6-leté
Přihlášení

0

Přijatí

0

Gymnázium 4-leté
Přihlášení

5

Přijatí

5

Střední odborné školy
Přihlášení

5

Přijatí

5

Střední odborná učiliště
Přihlášení

12

Přijatí

12

5. Výsledky výchovy
stanovených ŠVP

a

vzdělávání

podle

cílů

5.1. Výsledky za 1. pololetí
Ročník

Počet
žáků
celkem

Prospělo

Prospělo

Neprospělo

Chování
velmi
dobré

Chování
uspokojivé

Chování
neuspokojivé

s
vyznamen.

I.

26

26

0

0

26

0

0

II.A

16

12

4

0

16

0

0

II.B

14

12

1

1

14

0

0

III.

20

17

3

0

20

0

0

IV.

29

16

12

1

29

0

0

V.

30

19

11

0

30

0

0

VI.

32

20

11

1

32

0

0

VII.A

20

5

15

0

20

0

0

VII.B

17

6

9

2

17

0

0

VIII.A

19

4

13

2

19

0

0

VIII.B

17

5

8

4

17

0

0

IX.

19

6

13

0

19

0

0

Prospělo

Neprospělo

Chování
velmi
dobré

Chování
uspokojivé

Chování
neuspokojivé

5.2. Výsledky za 2. pololetí
Ročník

Počet
žáků
celkem

Prospělo
s
vyznamen.

I.

26

26

0

0

26

0

0

II.A

16

13

3

0

16

0

0

II.B

14

12

2

0

14

0

0

III.

20

14

6

0

20

0

0

IV.

30

15

15

0

30

0

0

V.

30

17

13

0

30

0

0

VI.

32

19

11

1

32

0

0

VII.A

21

5

16

0

21

0

0

VII.B

18

5

12

1

18

0

0

VIII.A

20

4

15

1

20

0

0

VIII.B

17

5

10

2

17

0

0

IX.

19

5

14

0

19

0

0

5.3. Opravné zkoušky
4 žáci z 5 předmětů - všichni úspěšně vykonali
5.4 Žáci opakující ročník - 2
5.5. Žáci, kteří ukončili vzdělání v 8. ročníku - 3

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Škola realizovala společné vzdělávání tzv. pro sborovnu ve spolupráci se
Scholaservisem Olomouc. Proběhly dvě celodenní aktivity DVPP lektorované Mgr.
Lenkou Bínovou, pracovnicí PPP Brno:
16.11.2015 –
26.8.2016 –
Další individuální aktivity v rámci DVPP
Jméno, příjmení
Mgr. Radim Voštinka
Mgr. Ivana Buchtová
Mgr. Hana Kremplová
Mgr. Marcela Metelková
Mgr. Pavlína Vrbová
Mgr. Lenka Weiserová
Mgr. Renata Lauková
Mgr. Zuzana Pěchová
Mgr. Eva Hansgutová
Mgr. Linda Minxová
Václava Matulová
Jana Pulchertová

Vzdělávací akce

Počet
hodin

Mgr. Pavel Rychlý
Mgr. Markéta Spáčilíková
Mgr. Marta Vavrysová
Mgr. Pavlína Vybíralová
Mgr. Gabriela Voštinková

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti















Aktivní využívání nové webové stránky školy jako základního komunikačního
nástroje školního informačního systému
Pravidelné příspěvky v Dubském zpravodaji
Příprava a slavnostní vernisáže výstavy výtvarných prací žáků školy
v prostoru tzv. horní budovy ZŠ
Výstava prací žáků 9. ročníku s názvem ABSOLVENT v kulturním centru
městyse a setkání žáků se starosty okolních obcí
Jarní a podzimní sběr papíru organizovaný nejen pro žáky ZŠ, mateřskou
školu, ale i širokou veřejnost
Opakovaná vystoupení školního pěveckého sboru
Výtvarné vánoční dílny pro veřejnost – úspěšná tradiční akce, součást
Adventní soboty v Dubu nad Moravou.
Velikonoční jarmark - akce určená pro širokou veřejnost
Pomoc nejstarších žáků při organizování akcí pro MŠ ( Dopravní soutěž,
Kouzelný les)
Reprezentace školy v okresních a regionálních kolech školních soutěží a
olympiád ( viz bod 9.)
Školní výlety, škola v přírodě, LVVZ
Spolupráce s místním skautským oddílem, obecní knihovnou, římskokatolickou farností Dub nad Moravou a klubem seniorů
Taneční vystoupení žáků s na tradičním plesu SRPŠ
Kulturní a sportovní vystoupení žáků školy na akcích Mikroregionu Království

8. Kulturní, sportovní a další akce s žáky
8.1. Vystoupení školního sboru Zpěváčci:
 Rozsvěcení vánočního stromu (Adventní akce městyse)
 Vystoupení pro hodnotící komisi v rámci akce Vesnice roku



Vystoupení v rámci oslav založení městyse
Závěrečné vystoupení pro školu, školku a rodiče (muzikál Červená karkulka)

8.2. Výchovné koncerty:
 Abraka Muzika – výchovný koncert pro 1.-5. ročník


Kolébka jazzu – výchovný koncert pro 6.-9.ročník

8.3. Akce 1.stupně ZŠ:
 Fotografování žáků 1. ročníku.
 Posezení s rodiči prvňáčků u kávy.
 Bramborové slavnosti – zábavné odpoledne pro děti i rodiče.
 Velikonoční dílny pro žáky 1.-4. ročníku.
 Beseda s Policií ČR pro 1. ročník .
 Výšlap žáků 1.-3. ročníku na výletiště v Bolelouci, opékání, hry – oslava
MDD.
 Spaní žáků 1. ročníku ve škole.
 Rozloučení s 2. třídou – posezení pro prvňáčky a jejich rodiče s programem.
 Vystoupení klauna Pepína pro děti.
 Škola v přírodě , 4.-5. ročník.
8.4. Divadelní představení na 2. stupni
 každá třída na II. stupni se zúčastnila 3 divadelních představení, 2x v
Prostějově, 1x v kulturním centru na OÚ
 dramatický pořad Legenda V+W realizovaný pro žáky 2.stupně v sokolovně
8.5. Akce pořádané v rámci patronátu 9. ročníku nad žáky 1. ročníku a
spolupráce s Mateřskou školou.
 Hry v rámci projektu o zdravé výživě.
 Návštěva Mikuláše na 1. stupni ZŠ.
 Sportovní dopoledne pro prvňáčky – závodivé hry, představení míčových her.
 Pomoc při organizaci dopravní soutěže.
 Pomoc při organizaci akce Kouzelný les.
8.6. Sportovní akce:
 Coca-cola cup-chlapci 6.- 9. ročník
 LVVZ-31 žáků 7. ročníku , 14 žáků 8. ročníku a 6 žáků z devátého ročníku
 Mc Donald cup-mladší žáci, Grygov (13 žáků) 1. místo v okrskovém kole,
postup do okresního kola
 Mc Donald cup-starší žáci, Grygov (13 žáků)
 OVOV = Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
 Florbalový turnaj Tovačov-1. místo
 O pohár starosty obce-atletické závody Velký Týnec
(6.-9. ročník)-celkové 8. místo-12 žáků (Opluštilová S. 3. místo vytrvalostní
běh)
 Mikroregion - atletické závody Velký Týnec (1. – 5. ročník) – konečné druhé
místo (Prokešová M. – 2. místo sprint 50m,
2. místo hod kriketovým míčkem, 3. místo skok daleký, Künstler M. – 3.
místo sprint 50m, 3. místo vytrvalostní běh, Kopeček P. – 3. místo – hod
kriketovým míčkem)





Plavání Majetín
Soutěž v aerobiku-celkové 1. místo mezi zúčastněnými školami, žáci školy
získali 7 medailí.
Celoroční účast v programu SOV – Sazka Olympijský Víceboj

9. Olympiády a soutěže
9.1. Sportovní soutěže
 viz bod 8.6
9.2. Matematické soutěže:
 Pythagoriáda
 Matematický klokan
9.3. Přírodovědné soutěže:
 Přírodovědný klokan
 Zelená stezka – přírodovědná soutěž
9.4. Humanitně a jazykově zaměřené soutěže:
 Konverzační soutěž v anglickém jazyce
 Školní kolo soutěž Karel IV. (5. – 6. ročník)


Recitační soutěž - školní kolo

V uvedených soutěžích proběhla školní kola, v rámci některých se naši žáci zúčastnili kola
okresního. Nedosáhli jsme výraznějších umístění, nicméně již samotnou účast považujeme
za úspěch, neboť motivace dětí k účasti v soutěžích je stále nižší. Pravidelně se účastní
žáci, kterým záleží na vlastním rozvoji a nebojí se srovnání s dětmi z dalších škol.

9.5. Výtvarné soutěže:


Soutěž ,,Cestou dvou bratří“, celostátní kolo soutěže, Velehrad, účast 6 žákyň 1.místo v II. kategorii: Lenka Uhlířová ( 5. tř.)

10. Hodnocení realizace Minimálního preventivního
programu




Pracovníkem zodpovědným za realizaci MPP v hodnoceném školním roce byla
Mgr. Hana Kremplová, absolventka specializačního studia pro školní
preventisty, která současně pracovala jako výchovný poradce. Za
objednávání a organizaci jednotlivých akcí v rámci programu odpovídala
Mgr. Marcela Metelková.
Během školního roku 2015/2016 byl realizován Minimální preventivní
program školy tak, abychom co nejlépe naplnili jeho hlavní cíl – vytvořit
fungující tým žáků a učitelů v prostředí zdravých vzájemných vztahů a
respektující komunikace, a dále udržovat vytváření pozitivního sociálního
klimatu školy.












Umožnili jsme žákům aktivně se podílet na chodu školy a ovlivňovat jej
formou zastupitelské demokracie – školního parlamentu, který plnil své
plánované cíle. Také aktivním zapojováním žáků zejména vyšších ročníků do
realizací projektových dnů a jiných akcí (výchovně vzdělávací programy pro
mladší spolužáky, Vánoční a Velikonoční dílny, akce pro MŠ a prvňáčky) jsme
posilovali schopnosti žáků vytvářet přátelské vztahy, asertivní a
komunikační dovednosti, zlepšení sebeovládání…
Důsledným vedením žáků k dodržování a respektování pravidel – Školního
řádu jako závazného dokumentu, výchovou k odpovědnosti a uplatňováním
přiměřené represe jsme se snažili zamezit či snížit výskyt rizikového
chování.
V oblasti poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy
některé z forem rizikového chování pracovala formou selektivní primární
prevence( práce s jednotlivcem nebo skupinami žáků na posílení sociálních
dovedností, komunikace, vztahů) výchovná poradkyně, která současně plnila
úkoly určené pro školní metodiky prevence.
Dle aktuální potřeby proběhly krátké intervence u problémových žáků a
případně jednání s rodiči u závažnějších výchovných problémů.
Třídní učitelé na pravidelných schůzkách konzultovali poznatky ze svých tříd
a průběžně se vzájemně informovali, pedagogové pokračovali v již
osvědčeném zapisování projevů nekázně a porušování Školního řádu do
sešitů pro jednotlivé třídy uložených ve sborovně.
V oblasti informovanosti rodičů o rizikovém chování jsme se zaměřili nejen
na rizika šikany, kyberšikany a užívání sociálních sítí,ale i na prevenci
kouření a užívání návykových látek, zejména alkoholu. Uvedená interakce
mezi pedagogy a rodiči probíhala jak na třídních schůzkách, tak v rámci
konzultačních hodin a dalších setkáních s rodiči.

Akce primární prevence




Primární prevencí rozumíme výchovu ke zdravému životnímu stylu a
k rozvoji pozitivního sociálního chování, rozvoji psychosociálních dovedností
a zvládání zátěžových situací osobnosti. Naplňování tohoto cíle je
dlouhodobý proces a výsledky našeho snažení nejsou vždy patrné. Témata
všech oblastí primární prevence jsou zařazena do Rámcového programu ŠVP
a jsou probírána v jednotlivých předmětech (Prvouka, TV, OV, VZ, CH, Př).
Při plnění MPP se zaměřujeme na aktivity, které nemají přímou souvislost
s rizikovým chováním, ale napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje
rizikového chování prostřednictvím lepšího využívání volného času, vedou
k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti,
k odpovědnosti za sebe a své jednání. Tyto aktivity řadíme do nespecifické
primární prevence. Žákům naší školy je každoročně nabízena řada kroužků –
v rámci projektu Domu dětí a mládeže Německého řádu Olomouc je to
Aerobik I pro 1.-2. třídu, Aerobik II pro 3.-7. třídu, Sportovní hry pro 3.-4.
třídu a dále mají možnost využití dalších aktivit s pedagogy v odpoledních

hodinách (společné výtvarné tvoření, různé formy doučování atd.). Řada
žáků navštěvuje organizaci Skaut, TJ Sokol, Hasičský sbor.

Akce nespecifické primární prevence:



Divadelní představení a výchovné koncerty (Abraka Muzika)
Nácvik žáků 9. tříd na Ples SRPŠ a taneční vystoupení na tomto i na
plesech dalších (Obecní ples, Farní ples)
 Akce EVVO, sběr papíru
 Akce žáků ZŠ pro MŠ a první ročník ZŠ (Mikuláš, Dopravní soutěž,
Deváťák - patron prvňáka)
 Soutěže a olympiády (matematické, přírodověd., jazykové, výtvarné)
 Sportovní soutěže a akce (Soutěž v aerobiku, Atletická s., Coca-cola
cup, LVVZ, sportovní dny)
 Výtvarné výstavy a vernisáže tříd
 Akce pro širší veřejnost – Vánoční dílny, Velikonoční jarmark,
Vystoupení školního pěveckého sboru Notičky,…)
 Zapojení žáků do charitativních akcí – Život dětem, CPK Chrpa, sběr
plastových víček.
Akce specifické primární prevence – tzn. Aktivity a programy zaměřené na
formy rizikového chování, cílené, specializované na prevenci v konkrétní
oblasti.
1.-4.ročník Vítej na palubě!
5.tř.
Klíče
6.tř.
So-n outsider
Uvedené akce byly pro školu zajištěny certifikovanou organizací Sdružení D
z Olomouce, s níž škola dlouhodobě spolupracuje.
6.-7.tř.
8.tř.
9.tř.

Kyberšikana
Drogy v dospívání
Sexuální prožívání, pohlavní nemoci

Uvedené akce pro školu zajistila Poradna pro primární prevenci o.s. z Bílovce.
8.-9.tř.
Olomouc.

Jak vyhrát boj s prokrastinací- program realizovaný v kinu Metropol

Šaty dělají člověka – celoškolní projekt pro 2.stupeň.
V rámci celodenního projektu si žáci vyzkoušeli kromě různých uniforem i součásti
místního národního kroje, seznámili se s projevy různých subkultur formou jejich
stylu oblékání a pokusili se navrhnout konkrétní oblečení při hře na módní
návrháře.

11. Účast
školy
testováních

v

externě

organizovaných

V hodnoceném školním roce nebyla škola vybrána pro žádné národní srovnávací
testování.

12. Účast školy v projektech, dotace a granty OPVK
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v období
1.7.2015 až 31.12.2015 realizován projekt Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ Dub
nad Moravou ( Výzva 56). Celková dotace z programu OPVK činila 556 011,-Kč.
V průběhu realizace projektu byly zaváděny tzv. čtenářské dílny do vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura ve 2. až 9. ročníku, což významně pomohlo rozvíjet
čtenářské kompetence žáků. Žákovská knihovna byla rozšířena o cca 500 nově
zakoupených titulů.
Tři vyučující anglického jazyka se zúčastnili dvoutýdenních jazykových kurzů v
zahraničí, a to jazykově a metodicky zaměřených. Celkem 10 žáků 7. ročníku s
pedagogickým doprovodem se v listopadu 2015 zúčastnilo týdenního výukově –
vzdělávacího pobytu ve Velké Británii, kde navštěvovali výuku v jazykové škole a
seznamovali se s reáliemi země.
V rámci OPVK byla úspěšná žádost o dotaci na projekt Rozvoj technických
dovedností žáků ZŠ a MŠ Dub nad Moravou ( Výzva 57). Projekt probíhal v období
1.9.2015 až 31.12.2015. Grant ve výši 212 481 Kč umožnil pořízení nového vybavení
školní dílny pro výuku předmětu pracovní výchova, účast jednoho vyučujícího na
akci DVPP a realizaci polytechnických projektových dnů pro žáky 7. ročníku.
Erasmus +
V únoru 2016 jsme požádali o grant na realizaci projektu Škola otevřená Evropě
v rámci klíčové akce 1 programu Erasmus+. Tento program Evropské komise
umožňuje vybraným školám vyslat pedagogické pracovníky na vzdělávací kurzy do
zahraničí a vedle jazykových schopností si vylepšit dovednosti metodologické,
manažerské a organizační.
Získaný grant 22 121 euro bude v našem případě využitý na jazykové kurzy němčiny
v Rakousku, angličtiny ve Velké Británii a na Maltě, kurz tzv. outdoorové
pedagogiky v Rumunsku a kurz organizování mezinárodních projektů v Itálii.
Ředitel školy spolu s dalším pedagogem se zúčastní tzv. stínování kolegů ve škole v
polském městě Lesnica, kdy půjde o získání inspirace a osvojení dalších efektivních
metod vedení školy.
Celkem v období dvouletého trvání projektu (2016-2018) vyjede na zahraniční
vzdělávací akce 8 pracovníků školy, kteří se zúčastní 10 kurzů.
Extra třída
Škola se začátkem školního roku 2015/2016 zapojila do programu s názvem
Extratřída. Třída 7.A pod vedením Mgr. Pavla Rychlého připravila projekt s názvem
Zdigitalizované vzpomínky. Extratřídě ze ZŠ a MŠ Dub nad Moravou se podařilo
vytvořit projekt, kde se senioři za pomoci svých vnoučat snažili zdigitalizovat své
vzpomínky s využitím moderních technologií, jimiž škola disponuje.

Pracovní setkání účastníků byly realizovány ve školní učebně informatiky a na
závěr projektu proběhla slavnostní prezentace jeho výstupů. Od Nadačního fondu
TESCO byla na projekt získána dotace o celkové výši 31 475 Kč.
Další úspěšné projektové žádosti
Škola uspěla se žádostí o dotaci na projekt Lepší vztahy ve škole – krok k lepšímu
životu v rámci rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do
vzdělávání pro rok 2016. Získali jsme dotaci 73 900,- Kč, z níž budou v průběhu
září až prosince 2016 realizovány především aktivity na podporu etické výchovy
v rámci školy ( adaptační kurzy pro žáky, dlouhodobé akce DVPP pro pedagogy a
nákup učebnic a pomůcek pro etickou výchovu).
Z dotačního titulu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v
Olomouckém kraji v roce 2016 získala škola dotaci 25 000 Kč pro realizaci a
rozvoj environmentální výchovy pomocí projektu Den stromů na ZŠ a MŠ Dub nad
Moravou – zahrada ožívá.
Na podzim bude zrealizován projektový Den stromů pro 1.- 6.ročník ZŠ. Součástí
projektu bude také vybudování kompostu a „stromovníku“ na školním pozemku,
sepsání metodického manuálu z průběhu aktivit pro žáky, fotodokumentace a
prezentace projektu formou vystoupení na krajské konferenci EVVO.

13. Základní údaje o hospodaření školy
viz. výroční zpráva o hospodaření

