(§ 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
1.9.2015
• 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 90
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
10. Přehled oborů vzdělávání, údaje o vzdělávacím programu, charakteristika ŠVP
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou je plně organizovaná školou, ve školním roce
2017/2018 se 6 třídami na 1. stupni a s 6 třídami na 2. stupni ZŠ. V budově na náměstí byly

umístěny třídy 1. až 3. ročníku, třída 5.B a školní družina, v budově u kostela pak třídy 4.,5.A,
třídy 6. až 9. ročníku a ředitelství školy.
Početní údaje o žácích v roce 2017/2018 obsahuje následující tabulka (stav ke 2.5.2018)
2017/2018
ZŠ – 1.ST.
ZŠ – 2.ST.

chlapci
77
64

děvčata
65
73

celkem
142
137

Škola pracovala od 1.září 2017 podle školního vzdělávacího programu Škola otevřená všem (č.j.
430/16/A1) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –
upravený dokument platný od 1.9.2016, zohledňující společné vzdělávání). Celkem 3 žáci byli
vzděláváni podle upraveného ŠVP s minimalizovanými očekávanými výstupy.
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 dalšího cizího jazyka, kde si žáci i v tomto školním roce
mohli volit z nabídky německého a ruského jazyka. 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.
Na nový systém jsme přešli ve výuce pracovní výchovy, kdy byla jednotně do 6. až 8. ročníku
zavedena výuka okruhu Práce s technickými materiály, což nám umožnilo otevření nově
vybavené školní dílny ve 2. patře budovy v ulici Pod Školou. Povinný okruh Svět práce byl
natrvalo zaveden do 9. ročníku. Sportovně nadaní žáci měli možnost reprezentovat školu v řadě
sportovních soutěží a turnajů, zejména fotbalových, atletických a v aerobiku.
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 4 asistentů pedagoga v rámci pracoviště ZŠ,
s úvazky celkem 3,75. Asistentky pracovaly s žáky 3.,4.,5. a 7.ročníku
(3.ročník – žákyně
s tělesným postižením, asistent sdílený i žákem s mentálním postižením, 4.ročník -žák
s poruchou chování a autistického spektra, 5. a 7. ročník – žáci s kombinací lehkého mentálního
postižení a poruchy autistického spektra).Žákyně ze 3.třídy získala v průběhu školního roku
v rámci nového doporučení ke vzdělávání asistenci i do školní družiny – v uvedeném součtu
úvazků již zahrnuto.
11. Přehled pracovníků školy
3.1. Pedagogičtí pracovníci
Mgr. Radim Voštinka – ředitel školy
Mgr. Ivana Buchtová – zástupce ředitele, koordinace tvorby ŠVP, koordinátor inkluze
Mgr. Hana Kremplová – učitelka, výchovný poradce, školní preventista sociálně-patologických
jevů
Mgr. Lenka Weiserová – učitelka, výchovný poradce
Mgr. Pavlína Vrbová – učitelka
Mgr. Jaromíra Gregárková – učitelka, úvazek 0,455
Mgr. Eva Hansgutová – učitelka

Mgr. Eva Kafková - učitelka
Václava Matulová – učitelka
Mgr. Linda Minxová - učitelka
Mgr. Zuzana Pěchová – učitelka, od 5.2.2018 nástup na dlouhodobou pracovní neschopnost, od
14.4. pak na mateřskou dovolenou, zástup Mgr. Žaneta Blokšová.
Jana Pulchertová – učitelka
Mgr. Pavel Rychlý - učitel
Mgr. Markéta Spáčilíková – učitelka
Mgr. Renáta Tichá - od 1.6.2018 nástup na mateřskou dovolenou, zástup Mgr. Petr Bubela.
Mgr. Marta Vavrysová - učitelka
Mgr. Gabriela Voštinková - učitelka
Mgr. Pavlína Vybíralová - učitelka
Milena Tesaříková – vychovatelka ŠD
Diana Buchtová - vychovatelka ŠD
Hana Kotulková – školní asistentka, vychovatelka ŠD
Hana Grohmannová - asistentka pedagoga
Pavlína Sekaninová - asistentka pedagoga ( od 1.1. nástup do MŠ)
Dana Molerová - asistentka pedagoga
Jindřiška Tomková - asistentka pedagoga
Renata Zbořilová - asistentka pedagoga ( od 1.1.2018)
Mgr. Lucie Binarová – školní psycholog
3.2. Provozní zaměstnanci
Petr Bola
Jana Švalbachová
Pavlína Kopečková
Pavla Bolová
Miluše Herrgottová
Jitka Svobodová
Jiřina Indráková
Helena Kolářová

12. 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:

24

z toho s loňským odkladem:

4

z toho s povoleným odkladem:

4

z toho s odkladem v jednání:

0

z toho se zastaveným správním řízením

0

Počet přijatých dětí k základnímu vzdělání:

20

Počet nepřijatých dětí k základnímu vzdělání:

0

Zápis se uskutečnil dnech 20.- 21.4.2018.
4.2. Přijímací řízení na střední školy
4.2.1.Volba povolání:
Tématika volby povolání je obsahem ŠVP pro předmět pracovní výchova v 9.ročníku. Proběhly i
návštěvy vzdělávacího veletrhu Scholaris a návštěva programu na Úřadu práce Olomouc. Do
hodin pracovní výchovy v 9. ročníku byly pravidelně zařazovány krátké návštěvy zástupců
středního školství z regionu.
Volba povolání byla podporována i speciálně zaměřenou nástěnkou, místem s brožurami a
letáky propagujícími jednotlivé školy a pravidelně distribuovaným Atlasem středního školství
mezi žáky nejvyšších ročníků.
K dispozici žákům i rodičům byly obě výchovné poradkyně poskytující nejen informace, ale i
praktickou pomoc s vyplněním přihlášek a zápisových lístků.
4.2.2. Rozmístění žáků na střední školy:
Celkem v hodnoceném roce vyšlo 37 žáků z 9. ročníku, 4 žáci z 8. ročníku, 1 žák ze 7. ročníku a
1 žákyně z 5. ročníku odešli na víceletá gymnázia.
Převládají obory s maturitou. Na gymnázia odešlo 6 žáků z 9.ročníku.
Střední školy - obory s maturitou: 19 žáků
Střední odborné školy: 12 žáků z 9.ročníku + 4 žáci z 8.ročníku
9. A
ČEČMAN Josef
GRŮZOVÁ Martina
HÁJKOVÁ Jana
INDRÁK Jan
KAROLA Dominik
KRATOCHVÍL Antonín
LOŠŤÁKOVÁ Valérie
NOVOTNÝ David
PADĚRA Tomáš
PARÁKOVÁ Karolína
PRINCOVÁ Elizabeth
PROKEŠ Vlastimil
SKOPAL Jan
ŠVALBACH Matěj
TOMEČEK Matěj
TREFIL Tomáš

Název střední školy
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Slovanské gymnázium Olomouc
Stř. zdravotnická škola Prostějov
Stř. škola polytechnická Olomouc, Roosveltova
Stř. škola polytechnická Olomouc, Roosveltova
Stř. škola zemědělská a zahradnická, Olomouc
Stř. odborná škola, Olomouc - Řepčín
Stř. škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova
Slovanské gymnázium Olomouc
Stř. průmyslová škola mlékárenská, Kroměříž
Gymnázium Hejčín, Olomouc
Stř. průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc
Sigmundova stř. škola strojírenská, Lutín
Sigmundova stř. škola strojírenská, Lutín
Stř. škola automobilní, Prostějov
Sigmundova stř. škola strojírenská, Lutín

Obor

zdravotnický asistent
mechanik instalatérkých a elektro
zámčník
agropodnikání
veřejnosprávní činnost
telekomunikace
technologie potravin
elektrotechnika
mechanik seřizovač CNC
nástrojář
automechanik
mechanik seřizovač CNC

VAVRYS Antonín
VEJMOLOVÁ Tereza
VYBÍRAL Petr
ZAPLETALOVÁ Valérie

Sigmundova stř. škola strojírenská, Lutín
Moravská střední škola Praktik, Olomouc
Stř. škola technická, Přerov, Kouřílkova
Stř. odborná škola služeb, Olomouc

obráběč kovů
scénická a výstavní tvorba
instalatér
cestovní ruch

9. B
BÍLÝ Vojtěch
KAISEROVÁ Adéla
KOPEČEK Roman
KOUDELKOVÁ Radka
KUČEROVÁ Tereza
MALIŇÁKOVÁ Nicola
MATOUŠEK Daniel
NĚMČÁKOVÁ Eliška
NOVOTNÝ Jakub
PLAČEK Michal
POHLÍDALOVÁ Petra
SMOLKOVÁ Michaela
ŠPIČÁK Dominik
ŠVARC Jan
VACKOVÁ Markéta
VERNER Adam
ZBOŽÍNKOVÁ Vlasta

Název střední školy
Stř. škola veterinární Kroměříž
Gymnázium Hejčín, Olomouc
Stř. průmyslová škola, Hranice
Gymnázium Čajkovského, Olomouc
Moravská střední škola Praktik, Olomouc
Stř. odborná škola, Litovel
Stř. škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova
Stř. zdravotnická škola, Prostějov
Švehlova stř. škola polytechnická, Prostějov
Stř. škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova
Stř. škola gastronomie a služeb, Přerov, Šírava
Stř. odborná škola průmyslová, Prostějov
Stř. škola strojnická, Olomouc
Stř. škola polygrafická, Olomouc
Obchodní akademie, Olomouc
Stř. škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova
Stř. škola technická, Přerov, Kouřílkova

Obor
veterinářství

Třída
5.B
ŠPARLÍNKOVÁ Natálie
7. třída
KÜNSTLER Marek
8. třída
KOČAŘ Ladislav
NOVÁK Ondřej
VYBÍRAL Pavel
ZBOŽÍNEK Jan

Název střední školy

Obor

požární ochrana
aranžér a florista
pivovarník, sladovník
spojový mechanik
zdravotnický asistent
autotronik
spojový mechanik
kuchař - číšník
strojírenství
strojírenství
tiskař
obchodní akademie
spojový mechanik
oční optik

Slovanské gymnázium, Olomouc
Gymnázium Hejčín, Olomouc
Stř. škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova
Stř. škola technická, Přerov, Kouřílkova
Stř. škola technická, Přerov, Kouřílkova
Stř. škola řezbářská, Tovačov

13. Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP
5.1. Výsledky za 1. pololetí

karosář
instalatér
zedník
truhlářské práce

Ročník Počet
Prospělo
Prospělo Neprospělo Chování Chování
Chování
žáků
velmi
uspokojivé neuspos
celkem vyznamen.
dobré
kojivé
I.

31

31

0

0

31

0

0

II.

23

23

0

0

23

0

0

III.

27

25

2

0

27

0

0

IV.

29

18

10

1

29

0

0

V.A

17

8

9

0

17

0

0

V.B

15

9

6

0

15

0

0

VI.A

18

10

8

0

18

0

0

VI.B

22

9

13

0

22

0

0

VII.

29

7

17

5

28

1

0

VIII.

31

12

15

4

31

0

0

IX.A

20

6

14

0

20

0

0

IX.B

17

5

11

1

16

1

0

5.2. Výsledky za 2. pololetí
Ročník Počet
Prospělo
Prospělo Neprospělo Chování Chování
Chování
žáků
velmi
uspokojivé
neuspos
celkem vyznamen.
dobré
kojivé
I.

31

30

1

0

31

0

0

II.

22

22

0

0

22

0

0

III.

27

22

5

0

27

0

0

IV.

29

20

9

0

29

0

0

V.A

18

11

7

0

18

0

0

V.B

15

9

6

0

15

0

0

VI.A

18

10

8

0

18

0

0

VI.B

22

8

14

0

22

0

0

VII.

29

8

20

1

29

0

0

VIII.

31

8

21

2

31

0

0

IX.A

20

4

16

0

20

0

0

IX.B

17

3

12

2

16

0

1

5.3. Opravné zkoušky
Opravné zkoušky mělo skládat celkem 8 žáků, z toho 3 žáci 9.ročníku. K opravné zkoušce se 2
žáci 9.ročníku nedostavili a tudíž nezískali základní vzdělání.
Zbývajících 6 žáků opravnou zkoušku úspěšně složilo a postoupili do vyššího ročníku (jeden
složením zkoušky získal základní vzdělání).
5.5. Žáci, kteří ukončili vzdělání v 8. ročníku - 4 . O možnost získat základní vzdělání
pokračováním docházky v 9.ročníku žádný z nich nepožádal.

14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Škola realizovala společné vzdělávání tzv. pro sborovnu v rámci projektu Šablony 1, a to
zaměřené na inkluzi, čtenářskou gramotnost a cizí jazyky.
Šablonové školeni zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti v rozsahu 16 hodin: všichni
vyučující 1.stupně, z 2.stupně pak vyučující českého jazyka a 1 vyučující anglického jazyka –
celkem 10 pedagogů.
Šablonové školeni zaměřené na cizí jazyky v rozsahu 16 hodin: 3 vyučující cizích jazyků.
Šablonové školeni zaměřené na inkluzi v rozsahu 16 hodin: celý pedagogický sbor včetně
asistentů a vychovatelek školní družiny.
Z grantu na DVPP v rámci Šablon 1 proběhly i dva cykly IT školení: Google Apps pro pedagogy a
Multimédia a úprava fotografií. Zúčastnili se všichni pedagogové – učitelé.
6.1.

Přehled jednotlivých aktivit v rámci DVPP

Kromě školení tzv. pro sborovnu absolvovali pedagogičtí pracovníci řadu krátkých programů
DVPP. Osvědčení jsou uložena v jejich osobních složkách u ředitele školy.
15. 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, římsko-katolickou farností
Dub nad Moravou a klubem seniorů.
Taneční vystoupení žáků s na tradičním plesu SRPŠ a plesech dalších lokálních
organizací.
Kulturní a sportovní vystoupení žáků školy na akcích Mikroregionu Království.

•

Každoroční zapojení žáků a pracovníků školy do reprezentace obce ve výběrovém řízení
soutěže Obec roku.

16. Kulturní, sportovní a další akce s žáky
8.1. Vystoupení školního sboru Zpěváčci:
• Vystoupení v rámci vánočních dílen v dolní budově ZŠ.
• Vystoupení v rámci velikonočního jarmarku v dolní budově ZŠ.
• Vystoupení na pouti seniorů v prostorách fary Dub nad Moravou.
8.2. Výchovné koncerty, divadelní a filmová představení, výstavy apod. pro 2.stupeň:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20. 9. - Terakotova armáda (6. a 7. ročník)
2. 10. - divadelní představení Plovárna (6. a 7. ročník)
10.10. - výchovný koncert v Sokolovně (6. - 9. ročník)
22. 12. Vánoční koncert - celá škola
7. 12. - Divadelní učebnice (Divadlo pro školy) (6. - 9. třída)
2. 3. - divadelní představení - My děti ze stanice ZOO (8. a 9. třída)
26.3. - Bazar knih
27. 3. divadelní představení "Petr a Lucie" (7., 9.A, 9.B)
12. 4. divadlo jednoho herce "Romeo a Julie" (6.A, 6.B)
11. 4. Folklórní hudební programy pro všechny třídy
20. 6. setkání 9. ročníků se starosty obcí, rozloučení s učiteli, výstava ABSOLVENT

8.3. Akce 1.stupně ZŠ:
Září
13. 9. 2017 Fotografování žáků 1. třídy do Olomouckého deníku
15. 9. 2017 Projekt „Vitamínový den“ – společnost MK fruit se prezentovala ochutnávkou
sortimentu, který bude dodáváno dětem
20. 9. 2017 Návštěva studentů PdF Olomouc v 1. a 2. ročníku (MAT, ČJ)
21. 9. 2017 Schůzka rodičů žáků 1. ročníku
27. 9. 2017 Zahájení plaveckého výcviku v Olomouci – 3. a 4. ročník
Říjen
19. 10. 2017 Kulturní vystoupení skupiny Abraka Muzika, Člověk mezi lidmi ( 1. – 5.roč.)
19. 10. 2017 Bramborové slavnosti, akce pro rodiče s dětmi
23. 10. 2017 Setkání prvňáků se svými patrony z 9.roč.
Listopad
14. 11. 2017 Projekt „Zdravé zuby“ pro žáky 1. – 3.ročníku
27. 11. 2017 Preventivní program Kappa help, Vztahy ve třídě (5.A)
29. 11. 2017 Přednáška HZS Olomouc (2.roč.)
30. 11. 2017 Setkání prvňáků s druhou skupinou patronů z 9.roč.
Prosinec
2. 12. 2017 Vánoční dílny pro veřejnost
5. 12. 2017 Mikulášská nadílka na dolní budově školy
6. 12. 2017 Divadelní představení „Setkání před Betlémem“, Divadlo hudby Olomouc, (1. a 2.
ročník)
14. 12. 2017 Sportovní akce „Sportovní hvězdy dětem“ (2., 3, 5.A a 5.B)
19. 12. 2017 Program muzikoterapie, Cesta kolem světa, sokolovna (1. – 5.roč.)

V průběhu měsíce probíhala adventní posezení v 1. třídě.
Leden
16. 1. 2018 EVVO program na Sluňákově, Netopýři celým rokem (2.roč.)
23. 1. 2018 Mobilní dopravní hřiště, sokolovna (1. a 2. roč.)
25. 1. 2018 Mobilní dopravní hřiště, sokolovna (1. a 2.roč.)
31. 1. 2018 Filmové představení „Mikulášovy patálie“, kino Brodek u Přerova
Únor
6. 2. 2018 První setkání v Klubu čtenářů žáků 1. ročníku s pí. Skopalovou,
následně měsíčně
15. 2. 2018 Průkaz mladého cyklisty, Centrum Semafor, Olomouc – teorie (4.roč.)
23. 2. 2018 Projektový den „Masopust“ (1., 2., 3, 5.B roč.)
27. 2. 2018 Divadelní představení „Tři mušketýři“, kino Metropol (3. – 5.roč.)
Březen
20. 3. 2018 Návštěva místní knihovny, beseda s knihovnicí pí. Bolovou (1. – 5.roč.)
24. 3. 2018 Velikonoční jarmark pro veřejnost
28. 3. 2018 Velikonoční dílničky na dolní budově ZŠ (1. – 3.roč + 5B)
Duben
10. 4. 2018 Seiferos – výukový program (celá škola)
17. 4. 2018 Návštěva MŠ oddělení předškoláků v 1. třídě
19. 4. 2018 Preventivní program Kappa help, Vztahy ve třídě (4.roč.)
20. – 21. 4. 2018 Zápis do 1. třídy
23. – 27. 4. 2018 Škola v přírodě Švagrov (5. roč.)
30. 4. 2018 Čarodějnické učení (1.roč.)
Květen
3. 5. 2018 Den Země, téma: Voda (1. – 5.roč.)
9. 5. – 10. 5. 2018 Kulturně národopisný program (celá škola)
11. 5. 2018 EVVO program na Sluňákově, „Živly“ (4.roč.)
11. 5. 2018 Beseda s policistou z Lutína (5.A)
23. 5. 2018 Školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm (1. – 4.roč.)
Červen
5. 6. 2018 14. ročník soutěže v aerobiku
5. 6. 2018 Průkaz mladého cyklisty, Centrum Semafor, Olomouc – zkoušky
7. 6. 2018 Průkaz mladého cyklisty, Centrum Semafor, Olomouc – zkoušky
12. 6. 2018 Slavnostní ukončení Klubu čtenářů (1.roč.)
15. 6. 2018 Spaní ve škole (3.roč.)
15. 6. 2018 Beseda o kyberšikaně s p. Rychlým (5.A)
21. 6. 2018 Odpolední setkání rodičů a dětí z 1. ročníku, školní zahrada - altán
25. 6. 2018 Záchranná stanice dravců a sov Vysočina - Chrástov
27. 6. 2018 Loupežnická výprava, pěší turistika Dub – Bolelouc (4. roč. + 5.A)
V průběhu měsíce června byly vedeny přednášky pro všechny ročníky o nutričním doporučení
Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši a zdravé výživě s vedoucí školní jídelny pí.
Bolovou.

8.4. Akce pořádané v rámci patronátu 9. ročníku nad žáky 1. ročníku a spolupráce
s Mateřskou školou:
• 23. 10. "Hry se jmény" - 1. a 9. třída

•
•
•
•
•
•

mikulášská obchůzka na 1. stupni a MŠ,
program s prvňáčky (práce se dřevem ve školní dílně, soutěže),
pomoc při organizaci dopravní soutěže v MŠ (10 žáků),
pomoc při organizaci akce ke Dni dětí v MŠ - Kouzelný les (14 žáků),
sportovní odpoledne - 9. třídy program s 1. třídou,
rozloučení s deváťáky - zlatá brána, poslední zvonění.

8.5. Sportovní akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

30.11. ČEPS Cup – florbalový turnaj (na ZŠ Demlova) – dívky 1. stupeň
7.12. ČEPS Cup – florbalový turnaj (na ZŠ Demlova) – chlapci 1. stupeň stupeň
11. -17.2. LVVZ - 39 žáků 7. ročníku (z toho 10 žáků z osmé a 7 z deváté třídy)
27.3. Florbalový turnaj Troubky – vybraní žáci 1. stupně
28.3. Florbalový turnaj Troubky – vybraní žáci 2. stupně – konečné 1. místo (výhra
putovního poháru)
13.4. Arakiáda – soutěž v první pomoci vybraní žáci 7. a 8. ročníku
25.4. Mc Donald´s Cup – vybraní žáci 1-3. třída
26.4. Mc Donald´s Cup – vybraní žáci 3-4. třída
27. 4. OVOV = Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Jako družstvo jsme obsadili
konečné čtrnácté místo a mezi jednotlivci se dobře umístil Prokeš Vlastimil, který
obsadil konečné 3 místo v kategorii ročníků 2003)
5.6. Soutěž v aerobiku – soutěžící ZŠ a MŠ Dub nad Moravou obsadili celkové 1. místo
12.6. Mikroregion - atletické závody Velký Týnec (1. – 5. ročník) - letos konané v Tršicích
➢ kategorie 1-3. třída obsadila konečné šesté místo (Votřel Š. 2. místo – sprint a 2.
místo – skok daleký)
➢ kategorie 4-5. třída obsadila konečné čtvrté místo (Kaiserová L. 1. místo – hod
kriketovým míčkem, Mrázek F.. 2. místo – skok daleký, Hrabal T. 3. místo – hod
kriketovým míčkem)
15.6. Arakiáda – soutěž v první pomoci – vybraní žáci 2. stupeň
20.6. Plavecké závody Majetín – vybraní žáci 3-5. třída
26.6. Sportovní den školy – všichni žáci 5-9. ročníku
Celoroční účast v programu SOV – Sazka Olympijský Víceboj

8.6. Akce školní družiny ( nad rámec ŠVP)
Září 2017
-vycházka na naučnou stezku v Bolelouci (2.a3.odd.)
Říjen 2017
-ovocný den, ochutnávka podzimní sklizně, výstavka koláčů a exotického ovoce (1.,2.,3.odd.)
-návštěva zámku v Nenakonicích (2.,3.odd.)
Listopad 2017
-společná výroba vánoční výzdoby oken školy (2.,3.odd.)
-výroba adventních věnců-společná dílna pro rodiče, děti a širokou veřejnost (D. Buchtová)
-příprava na Vánoční dílny (2.,3.odd.)
-návštěva výstavy hraček v obřadní síni OU (2.,3.odd.)
-odpolední skládání čajových sáčků pro rodiče, děti (M.Tesaříková)

Prosinec 2017
-výtvarná soutěž S čerty nejsou žerty (3.odd.)
-setkání dětí se seniory na OU, divadelní představení Vánoční příběh, předávání dárečků
seniorům (2.,3.odd.)
-divadelní představení Vánoční příběh pro žáky všech ročníků ZŠ a veřejnost v kostele (3.odd.)
Leden 2018
-zimní výzdoba chodeb školy 1.stupně ZŠ (2.,3.odd.)
-turnaj ve vybíjené na školním hřišti (2.,3.odd.)
-odpolední skládání čajových sáčků pro rodiče a děti (M. Tesaříková)
-výroba a přehlídka karnevalových masek (2.,3.odd.)
-prohlídka kostela s odborným výkladem (2.,3.odd.)
-návštěva výstavy Rozarium Olomouc Flora v obřadní síni OU (2.,3.odd.)
Únor 2018
-módní přehlídka (2.,3.odd.)
-masopustní průvod s medvědem obcí (1.,2.,3.odd.)
-olympijské hry v zimě, soutěže na hřišti (1.2.,3.odd.)
-odpolední skládání čajových sáčků pro rodiče a děti (M. Tesaříková)
Březen 2018
-odpolední skládání čajových sáčků pro rodiče a děti (M. Tesaříková)
-návštěva obecní knihovny s p. Skopalovou k měsíci knihy (2.,3.odd.)
-společná příprava jarní výzdoby oken školy (2.,3.odd.)
-příprava na Velikonoční jarmark (2.,3.odd.)
-vnímání světa očima postižených, uvědomění si smyslů, hry poslepu, malování
nohou,ústy,…(2.,3.odd.)
-výzdoba knihovničky kreslené květiny (1.odd.)
Duben 2018
-výroba miniskleníků z PET lahví, starost o rostliny (2.,3.odd.)
-výstavka obrazů Koloběh vody, soutěž ve skupinách (2.,3.odd.)
-Šipkovaná, soutěž na postřeh, plnění úkolů, orientace v prostoru (2.,3.odd.)
-sázení vypěstovaných rostlin na školním pozemku (2.,3.odd.)
-soutěž v jízdě na koloběžkách Malý cyklista na hřišti u Sokolovny (2.,3.odd.)
-Pálení čarodějnic na školní zahradě s opékáním špekáčků (2.,3.odd.)
-výstavka výtvarných prací na téma Den země (2.,3.odd.)
Květen 2018
-Miniolympiáda, plnění sportovních disciplín (2.,3.odd.)
-společná výzdoba Sokolovny k soutěži v aerobiku (2.,3.odd.)
Červen 2018
-odpolední Raftování na Mlýnském náhonu (2.,3.odd.)
-DOREMI soutěž ve zpívání (2.odd.)
-sokolské zápolení, plnění sportovních disciplín na školní zahradě (1.odd.)

-Šipkovaná, plnění úkolů ve skupinách v okolí školy (1.,2.,3.odd.)
-odpolední výlet na Fort XIII v Olomouci (2.,3.odd.)
-vystoupení žáků 1.tříd pro rodiče (1.odd., p. Matulová)
17. Olympiády a soutěže
9.1. Sportovní a branné soutěže
• viz bod 8.5
9.2. Matematické a přírodovědné soutěže:
• 16. 3. 2018 Matematický klokan
Z maximálního počtu 120 bodů získal nejúspěšnější řešitel 98 bodů.
• 6. 4. 2018 Školní kolo Pythagoriády
Do okresního kola postoupil jeden žák 7. ročníku.
• 29. 5 2018 Okresní kolo Pythagoriády
Náš žák se stal vítězem ve své kategorii.
9.4. Humanitně a jazykově zaměřené soutěže:
• Mladý Démosthénes – 6. - 9. ročník,
• recitační soutěž – školní kolo – 4. – 9. ročník,
• recitační soutěž – okresní kolo v Olomouci,
• Olympiáda v ČJ – školní kolo – 8. a 9. ročník,
• Olympiáda v ČJ – okresní kolo v Olomouci ( Martina Grůzová 9.A)
• dějepisná olympiáda – školní kolo – 9. ročník,
• dějepisná olympiáda – okresní kolo v Olomouci ( Vojtěch Bílý 9.B)
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.

18. Hodnocení práce školního poradenského pracoviště,
realizace
Minimálního preventivního programu a problematiky volby povolání.
Hlavním partnerem pro tento školní rok byla přerovská Kappa-Help, Centrum
sociální prevence Magistrátu města Olomouce a Sdružení D.
Další aktivity pro rizikové třídy jsme si připravili v rámci Poradenského pracoviště
za spolupráce školního psychologa. Aktivity jsme propojovali a prohlubovali v
rámci předmětů Výchova ke zdraví a Etická výchova. Na prvním stupni proběhly
lekce v rámci VV a v čase odpolední družiny.
Letošní školní rok jsme se zaměřili především na utváření vztahů mezi
jednotlivými žáky, žáky a učiteli, komunikaci, vytváření pozitivního sociálního
prostředí ve třídách a zodpovědnosti vůči sobě. Dále pak na všechny druhy
závislosti a především kyberšikanu.

U žáků s výchovnými problémy jsme aktivně spolupracovali s rodiči, místním
obecním strážníkem, Policií ČR a Střediskem sociální péče v Tršicích.
Ostatní aktivity nespecifické prevence a specifické prevence proběhly průběžně,
podle ročního plánu, po celý školní rok 2017- 2018. Byly evidovány v dokumentu
hodnocení MPP.
Poradenské pracoviště pracovalo ve složení koordinátor inkluze, dva výchovní
poradci, metodik prevence a školní psycholog. Jeho práce se řídila plánem
poradenských služeb, který je vytvářen nově na každý školní rok.
V pravidelné péči poradenského pracoviště bylo 38 žáků, z toho 15 žáků z 1.
stupně, souběžně spolupráce s rodiči (záznamy z jednání evidovány u VP).
Velmi se osvědčily tzv.konzultační schůzky třídních učitelů – pátek, 7:00, kde byly
diskutovány aktuální problémy žáků se speciálními vzdělávacími a výchovnými
potřebami, kázeňské problémy a potřeby intervence jednotlivých pracovníků
porad. pedmětem projektu je vybudování nové přístavby budovy školy, ve které se
bude nacházet učebna pro výuku cizích jazyků a venkovní učebna pro výuku
přírodopisu, přírodovědy, prvouky. Součástí projektu je i modernizace učebny na
výuku fyziky a chemie, pořízení vybavení, úprava venkovního prostranství, pořízení
kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k
internetu.racoviště ve třídách či u konkrétních žáků.
Spolupráce s PPP a SPC Olomouc, práce dle plánu činnosti na školní rok.
Dařilo se postupovat podle připraveného plánu práce a jednotlivé body průběžně
plnit.
19. Účast školy v externě organizovaných testováních
V dubnu 2018 proběhlo Národní testování 7.tříd, do něhož byli zapojeni všichni
žáci 7.ročníku.Testovanými oblastmi byla matematika, český jazyk a obecné
studijní předpoklady. Právě OSP bylo nejúspěšnější součástí testů mezi našimi
žáky, umístili jsme se nad celorepublikovým průměrem. Český jazyk měl výsledky o
1% nižší než průměr ČR a matematika pak o 5% nižší. Na základě toho byla
provedena důsledná analýza výsledků testování a ředitel školy přijal rozhodnutí
týkající se dělení hodin matematiky ve vyšších ročnících ZŠ a některá doporučení
pro předmětové komise M, ČJ, cizích jazyků a dalších předmětů, jejichž témata se
objevují v národních srovnávacích testech.
Dva žáci testované třídy byli vyhodnoceni mezi nejlepšími řešiteli testování
v Olomouckém kraji.

20. Účast školy v projektech, dotace a granty OPVK
20.1. Erasmus +
V hodnoceném školním roce byla realizována druhá polovina projektu Škola
otevřená Evropě. K 31.8.2018 byl projekt ukončen a podána závěrečná zpráva.
Celkem se podařilo uskutečnit 27 mobilit, tedy celých 17 nad plánovaný počet.
Zatím nebyla závěrečná zpráva Národní agenturou pro evropské programy
validována ( odhadem bude až na konci listopadu 2018), nicméně tento projekt byl
velmi úspěšný z pohledu pedagogů a velmi přispěl k jejich profesnímu a
osobnostnímu rozvoji.

20.2. Další úspěšné projektové žádosti
V hodnoceném školním roce probíhala první polovina projektu v rámci tzv. Šablon
1. Během jeho realizace až do ukončení k 31.8.2019 bude zrealizováno mimo jiné
celkem 57 kurzů pro pedagogy ZŠ. Hodnocení projektu proběhne až na konci
dalšího školního roku.
Byl schválen významný stavební projekt Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad
Moravou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005759).
Předmětem projektu je vybudování nové přístavby budovy školy, ve které se bude
nacházet učebna pro výuku cizích jazyků a venkovní učebna pro výuku přírodopisu,
přírodovědy, prvouky. Součástí projektu je i modernizace učebny na výuku fyziky a
chemie, pořízení vybavení, úprava venkovního prostranství, pořízení
kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k
internetu. Stavební práce byly zahájeny v létě 2018 a nové prostory budou předány
k užívání v březnu 2019.
21. Činnost školy v rámci EVVO
Realizace projektu podporující přírodovědnou gramotnost a kolegiální podporu
pedagogů Mistři .
V rámci pokračujícího projektu probíhala pravidelná spolupráce pedagogů 1. a 2.
stupně při přípravě tematických environmentálních dnů, výměna zkušeností z
oblasti přírodovědné gramotnosti a sdílení materiálůČlenky pracovního týmu vyzkoušely tandemovou výuku v rámci AJ na 1. stupni a M
na druhém stupni a pravidelně zařazují výuku vhodných témat venku (M, AJ, TV), v
propojení s reálným životem.
Byla připravena a proběhla návštěva škol zapojených do projektu v naší škole.
24. 10. 2017 přijeli zástupci ze ZŠ Slovanská Brno, ZŠ Boleradice, ZŠ Uherské
Hradiště, ZŠ Opava, ZŠ Dub nad Moravou, Lipka Brno, ZŠ Rousínov.
Tematické dny s EVVO tematikou
Pedagogové školy ve spolupráci s městysem Dub nad Moravou a ekologickým
střediskem Lipkou Brno připravili a realizovali dva na téma voda:
30.4. 2018 Den Země pro 2. stupeň, v rámci kterého proběhla i exkurze na
čističku vod v Dubu nad Moravou a podobně 3.5.2018 Den Země pro 1. stupeň,
opět včetně exkurze na čističku vod v Dubu nad Moravou.
Odpolední kavárny pokračovaly dalšími setkáními pedagogů, veřejnosti i žáků
školy. Cestovatelská témata završilo 24.10. 2017 – Mongolsko, představené jako
země ZRS ČR.
Následovala prakticky zaměřená setkání: Kurz pletení košů (8.2., 15.2., 22.2. 2018)
a Kváskové pečení (4.4. 2018).
Škola v přírodě pro 5.ročník
23. – 27. 6. 2018 Švagrov – pobyt s environmentálním programem
Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ na Sluňákově
16.1. 2018 – 2. a 3. třída
11.5. 2018 – 4. třída

Krajská konference EVVO – účast a reprezentace školy
31.10. 2017
Účast zástupců školy na žákovské Ekokonferenci v Přerově 4.6. 2018 – prezentace
žáků.
Sběr papíru – 2x ročně.
22. Základní údaje o hospodaření školy
viz. výroční zpráva o hospodaření

