(§ 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
Bc. 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

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
2018/2019 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 dvě oddělení školní družiny, v budově u kostela pak třídy
vyšších ročníků a ředitelství školy. V hlavní budově školní družiny bylo umístěno jedno
oddělení.
Početní údaje o žácích v roce 2018/2019 obsahuje následující tabulka (stav ke 1.9.2018)
2018/2019
ZŠ – 1.ST.
ZŠ – 2.ST.

chlapci
82
64

děvčata
68
65

Celkem
150
129

Jako v minulých letech se škola ani v hodnoceném období neprofilovala výrazným zaměřením na
konkrétní vzdělávací oblast, ale stejně jako vždy jsme usilovali o kvalitní všeobecní vzdělání
našich žáků s rovnoměrným rozložením disponibilních hodin napříč všemi vzdělávacími
oblastmi.
Žáci byli vyučováni ve studijních skupinách kmenových tříd a odborných učeben. Na některé
vyučovací hodiny anglického, německého a ruského jazyka, informačních a komunikačních
technologií, tělesné výchovy a pracovních činností byly třídy rozděleny. V 8. a 9.ročníku ročníku
byla kromě uvedených předmětů dělena na dvě skupiny i výuka matematiky (2 hodiny týdně),
aby mohl být důsledně uplatňován individuální přístup a mohli jsme se věnovat jak žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami, tak žákům nadaným.
Úspěšná realizace projektu v rámci Výzvy č.57 – OPVK umožnila vybudování moderně vybavené
školní dílny v objektu tzv. horní budovy ZŠ. Podle naší nové koncepce výuky pracovní výchovy
probíhala v 6.-8.ročníku výuka tohoto předmětu v dílně a okruh Svět práce byl již tradičně
realizován v 9.ročníku
Od 1.9.2018 se v 1. a 6. ročníku vyučovalo podle nového ŠVP, č.j. 480/18/A1 s novým učebním
plánem. Nově byl do těchto ročníků zařazen předmět z tzv. Doplňujícího vzdělávacího oboru, a
sice Etická výchova s dotací 1 hodinu týdně. Předmět realizuje 10 základních témat a dále 6
aplikačních témat dle RVP ZV. Tento předmět bude podle nového ŠVP Škola otevřená všem
postupně zařazován do dalších ročníků tak, aby nejpozději ve školním roce 2022/2023 byla
zahájena výuka předmětu podle tohoto dokumentu i v 5.ročníku. Byly rovněž provedeny
přesuny disponibilních hodin mezi předměty 2.stupně za účelem posílení dotace věnované
předmětům Informační a komunikační technologie a Anglický jazyk. Tyto změny budou do praxe
uváděny postupně od následujícího školního roku.
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 3,50. Asistentky pracovaly s žáky dle připojené tabulky.
Grohmannová
Hana
Molerová Dana

Zbořilová
Renata

Asistentka
pedagoga
Asistentka
pedagoga
Asistentka
pedagoga

4. třída

Úvazek 1,0 ( včetně ŠD)

6.B

Úvazek 1,0

5.A.

Úvazek 0,75

Ing. Kureková

Asistentka
pedagoga

8. třída

Úvazek 0,75

Zuzana

3. 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
Mgr. Lenka Weiserová – učitelka, výchovný poradce
Mgr. Pavel Rychlý – učitel, školní metodik prevence
Mgr. Petr Bubela – učitel
Mgr. Markéta Bučková – učitelka
Mgr. Jaromíra Gregárková – učitelka
Mgr. Eva Hansgutová – učitelka
Mgr. Barbora Hejtmánková - učitelka
Mgr. Eva Kafková – učitelka
Ing. Zuzana Kureková, PhD.- učitelka, asistentka pedagoga
Václava Matulová – učitelka
Mgr. Linda Minxová - učitelka
Jana Pulchertová – učitelka
Mgr. Marta Vavrysová - učitelka
Mgr. Gabriela Voštinková – učitelka
Mgr. Pavlína Vrbová – učitelka
Mgr. Pavlína Vybíralová - učitelka
Diana Buchtová – vedoucí vychovatelka ŠD
Milena Tesaříková – vychovatelka ŠD
Hana Kotulková – školní asistentka, vychovatelka ŠD
Hana Grohmannová - asistentka pedagoga
Dana Molerová - asistentka pedagoga
Renata Zbořilová - asistentka pedagoga
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

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:

31

z toho s povoleným odkladem:

5

z toho se zastaveným správním řízením

0

Počet přijatých dětí k základnímu vzdělání:

26

Počet nepřijatých dětí k základnímu vzdělání:

0

Zápis se uskutečnil dnech 26. – 27. 4. 2019.

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:
Rozmístění žáků naší školy na SŠ, šk. rok 2018 – 2019
Celkem vyšlo 26 žáků z 9. ročníku, 2 žáci z 8. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku.
Převládaly obory s maturitou. Na gymnázia odešlo 5 žáků devátého ročníku + 1 žák na víceleté
gymnázium.
Střední školy - obory s maturitou: 15 žáků
Střední odborné školy: 6 deváťáků + 1 osmák
Praktická škola: 1 žák z 8. ročníku

9. třída
Borovička David

Název střední školy
Stř. průmyslová škola

Obor
elektrotechnika

Čečmanová Lucie
Fňukalová Ivana
Grulichová Daniela
Hradečný Šimon
Hradilová Ema
Huličková Lucie
Huvar Pavel
Ježák Zdeněk
Jura Adam Alexander
Kaláb Jan
Kika Šimon
Kopeček Jiří
Matoušková Natálie
Mráčková Kristýna
Němčáková Sabina
Pasierbová Adriana
Pazderová Johana
Peřina Filip
Polák Oto
Prokešová Kristýna
Šparlínková Aneta
Štěpánková Barbora
Uhlířová Kristýna
Vychodilová Kristýna
Zlámalová Pavlína
8. třída
Brachtl Jan
Mück Mikuláš
7. A
Smékal Martin

elektrotechnická, Olomouc
Slovanské gymnázium Olomouc
Obchodní akademie, Olomouc
Stř. škola gastronomie a služeb,
Přerov, Šířava
Stř. odborná škola, Olomouc - Řepčín
Konzervatoř Brno
SŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc
Stř. škola technická a obchodní,
Olomouc, Kosinova
Sigmundova stř. škola strojírenská,
Lutín
Stř. škola technická, Přerov,
Kouřílkova
Gymnázium Čajkovského, Olomouc
Gymnázium Hejčín, Olomouc
Stř. škola zemědělská a zahradnická,
Olomouc
Obchodní akademie, Olomouc
Moravská stření škola, Olomouc
Tauferova stř. odborná škola
veterinární, Kroměříž
SŠ designu a módy, Prostějov
Stř. škola gastronomie a služeb,
Přerov, Šířava
Sigmundova stř. škola strojírenská,
Lutín
Stř. průmyslová škola, Hranice
Stř. zdravotnická škola E. Pöttinga,
Olmouc
Stř. zdravotnická škola E. Pöttinga,
Olmouc
SŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc
Církevní gymnázium Německého řádu,
Olomouc
Slovanské gymnázium Olomouc
Obchodní akademie, Olomouc
Název střední školy
Stř. škola polytechnická Olomouc,
Roosveltova
Stř. škola pro sluchově postižené,
Olomouc
Název střední školy
Gymnázium Hejčín, Olomouc

obchodní akademie
kuchař - číšník
veřejnosprávní činnost
klasický zpěv
rekondiční a sportovní
masér
telekomunikace
obráběč kovů
instalatér

opravář zemědělských
strojů
obchodní akademie
grafický design
veterinářství
multimédia
hotelnictví
CNC seřizovač, mechanik
požární ochrana
praktická sestra
praktická sestra
rekondiční a sportovní
masér

obchodní akademie
Obor
autoelektrikář

Obor

4. Výsledky výchovy a vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP
4.1. Výsledky za 1. pololetí

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

20

20

0

0

20

0

0

II.

31

31

0

0

31

0

0

III.

21

21

0

0

21

0

0

IV.

29

24

5

0

29

0

0

V.A

29

24

5

0

29

0

0

V.B

19

12

7

0

19

0

0

VI.A

18

6

12

0

18

0

0

VI.B

14

5

9

0

14

0

0

VII.A

20

6

12

2

20

0

0

VII.B

23

8

15

0

23

0

0

VIII.

28

7

17

4

28

0

0

IX.

26

11

15

0

26

0

0

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

20

20

0

0

20

0

0

II.

32

28

4

0

32

0

0

III.

21

17

4

0

21

0

0

IV.

29

22

7

0

29

0

0

V.A

29

19

10

0

29

0

0

V.B

20

10

9

1

20

0

0

VI.A

18

5

13

0

18

0

0

VI.B

14

6

8

0

14

0

0

VII.A

20

4

14

2

19

1

0

VII.B

22

8

14

0

22

0

0

VIII.

28

8

16

4

28

0

0

IX.

26

8

18

0

26

0

0

4.2. Opravné zkoušky
Opravnou zkoušku skládal jeden žák 5.ročníku, a to z českého jazyka. Zkoušku nesložil, proto ve
školním roce 2019/2020 bude opakovat 5.ročník.
4.3. Žáci, kteří ukončili vzdělání v 8. ročníku - 2 . O možnost získat základní vzdělání
pokračováním docházky v 9.ročníku žádný z nich nepožádal.

5. 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. Úspěšné byly letní školy pro vyučující
angličtiny a němčiny, celodenní vzdělávací akce zaměřená na obtížnou komunikaci s žáky i
rodiči a dvoudenní akce DVPP seznamující pedagogy s reedukačními postupy u
diagnostikovaných SPU a jejich prevenci. Kromě těchto akcí pro sborovnu probíhaly běžné kratší
kurzy a školení v rozsahu 2 – 4 hodin, jichž se pracovníci zúčastňovali individuálně.
V rámci projektu Erasmus, klíčová aktivita Mobility pedagogických pracovníků, byly realizovány
výjezdy 5 pedagogů na jazykové a metodické kurzy do Velké Británie a Lotyšska.

6. 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.

7. Kulturní, sportovní a další akce s žáky
7.1. 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.
7.2. Výchovné koncerty, divadelní a filmová představení, výstavy apod. pro 2.stupeň:
Divadelní představení a výchovné koncerty proběhly již tradičně pro všechny ročníky 2.stupně,
největší úspěch měla divadelní představení v prostějovském městském divadle, kam zajíždíme
autobusem několikrát ročně.
18. června exkurze Drahlov - p. Indrák, veterány (žáci 7. ročníků)
3. května exkurze do FNOL – transfúzní stanice (zájemci 7. – 8. ročníků)
7.3. Akce 1.stupně ZŠ:
Září
11. 9.
12. 9.
18. 9.
19. 9.

2018 Focení žáků 1. třídy do Olomouckého deníku
2018 Zahájení plaveckého výcviku v Olomouci – 3. a 4. ročník
2018 Schůzka rodičů žáků 1. ročníku
2018 Návštěva studentů PdF Olomouc v 1. a 2. ročníku (MAT, ČJ)

Říjen
19. 10. 2018 Bramborové slavnosti, akce pro rodiče s dětmi
23. 10. 2018 Divadelní představení: K. Čapek, Devatero pohádek 1. - 5. ročník, sokolovna
Listopad
14. 11. 2018Setkání prvňáků s druhou skupinou patronů z 9. roč.
27. 11. 2018 Preventivní program HZS Olomouc, 2. ročník
28. 11. 2018 Cyklus besed o knize s paní Skopalovou, 1. - 4. ročník
Prosinec
1. 12. 2018 Vánoční dílny pro veřejnost
5. 12. 2018 Mikulášská nadílka na dolní budově školy
12.12. 2018 Sluňákov, program Vypečená houska, 2. ročník
V průběhu měsíce probíhala adventní posezení ve třídách
17.12. 2018 Preventivní program KAPPA, PEXESO, 1. - 2. ročník
Leden
Bez akcí
Únor
5. 2. 2019 První setkání v Klubu čtenářů žáků 1. ročníku s pí. Skopalovou,
následně měsíčně
Březen
4. 3. 2019 Škola v přírodě, Švagrov, 5. ročníky, Gregárková, Minxová, Kureková, Kotulková
5. 3. 2019 Beseda o prevenci zubního kazu se studenty fakulty stomatologie
6. 3. 2019 Masopustní průvod ŠD

19. 3. 2019 Schůzka rodičů budoucích prvňáků
20. 3. 2019 Návštěva místní knihovny, 1.- 4. ročník
29. 3. 2019 Divadlo hudby, Ať žije Kocourkov, Olomouc,1. - 4.ročník
Duben
9. 4. 2019 pro žáky I. stupně zorganizována dopravní výchova formou projektového
vyučování. (Ve spolupráci se školní družinou navazovala praktická část jízdy
zručnosti realizovaná 15. 4. 2019)
17. 4. 2019 Velikonoční tvoření v 1. - 4. ročníku
23. 4. 2019 Návštěva MŠ oddělení předškoláků v 1. třídě
Program primární prevence v P-centru Olomouc, 3. ročník
26. 4. 2019 Den ZEMĚ - SLUNCE, 1. - 4. ročník
26. – 27. 4. 2019 Zápis do 1. třídy, přišlo 31 dětí, 26 přijato, 5 odkladů (přišlo 31 dětí,
25 přijato, 6 odkladů)
Květen
6. 5. 2019 Projektový den 1. třídy s patrony
21. 5. 2019 Focení tříd
23. 5. 2019 Den prázdných tříd, 2. a 5. ročník
28. 5. 2019 Třídní kola recitační soutěže, 1. - 5. třída
29. 5. 2019 Výlet Brno - VIDA centrum, 1. - 5. ročník
Červen
4. 6. 2019 15. ročník soutěže v aerobiku
5. 6. 2019 Školní kolo recitační soutěže
18. 6. 2019 Slavnostní ukončení Klubu čtenářů (1. roč.)
20. 6. 2019 Schůzka rodičů budoucích prvňáků
21. 6. 2019 Spaní ve škole (1. ročník)
7.4. Akce pořádané v rámci patronátu 9. ročníku nad žáky 1. ročníku a spolupráce
s Mateřskou školou:








společné dopoledne plné her - 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.

7.5. Sportovní akce:
7.11.
8.11.

ČEPS Cup – florbalový turnaj – chlapci 1. stupeň
ČEPS Cup – florbalový turnaj – dívky 1. stupeň

3. – 9. 2. 2019

LVVZ Penzion Oáza - 45 žáků 7. ročníku (z toho 1 žák z osmé a 6 z deváté
třídy)

27.3. 2019 Florbalový turnaj Troubky – vybraní žáci 1. stupně
28.3.2019 Florbalový turnaj Troubky – vybraní žáci 2. stupně – konečné 1. místo (obhájili jsme
1. místo a znovu získali pohár pro mistry)

7.5. 2019 Dubská koloběžka – II. ročník: celkem se účastnilo 60 žáků ve dvou věkových
kategoriích, jezdilo se štafetovým systémem v týmech po třech a posléze na čas jedno kolo
kolem kostela
23.4.2019 okrskové kolo Mc Donald´s Cupu – 1. a 4. třída
24.4.2019 okrskové kolo Mc Donald´s Cupu – 4. a 5. třída – 1. místo a postup do okresního finále
10.5.2019 Okresní finále (postupové) Mc Donald´s Cupu v Grygově – celkové 5. místo
4.6.2019 Soutěž v aerobiku – celkové 1. Místo
1.kategorie 2.místo Matyáš Vystrčil
3.místo Vojtěch Rosička
2.kategorie 2.místo Pavel Fňukal
3.místo Štěpán Kristýnek

1.místo Eva Princová
3.místo Viktorie Minxová

3.kategorie 1.místo Pavel Čečman
3. místo Martin Smékal
6.6.2019 Atletické závody Mikroregionu Království Velký Týnec – 1. stupeň – celkové 3. místo.
11.6.2019 Atletické závody O pohár starosty obce Velký Týnec – 2. stupeň - celkové 4. místo.
Individuální umístění:
1. místo: Lucie Vykročilová – sprint 60 m
2. místo: Michaela Koblihová – sprint 60 m
2. místo: Michaela Koblihová – skok daleký
3. místo: Šimon Kika – sprint 60 m
12.6.2019 Den fanoušků – každý žák a potažmo i zaměstnanec školy si měl v tento den na sebe
vzít tričko s jeho oblíbeným hrdinou, filmem, seriálem, sportovním klubem,…
27.6.2019 Sportovní den pro žáky 5.-9. tříd – žáci si mohli vybrat z několika sportovních aktivit
– fotbal, florbal, branball, vybíjená, petangue, stolní hry, ringo a letos poprvé jsme měli
stanoviště jízdy na koloběžkách, které jsme díky finanční podpoře SRPŠ při ZŠ a MŠ Dub nad
Moravou nově zakoupili od firmy Kostka
Celoroční účast v programu SOV – Sazka Olympijský Víceboj
7.6.

Akce školní družiny nad rámec ŠVP

Září 2018
- Literární a výtvarná soutěž ,, Vracíme se k pohádkám a legendám‘‘ 1.,2.,3.oddělení
- Ochrana životního prostředí ,,Učíme se třídit odpad‘‘ 1.,2.oddělení
- Zahradnické práce na školním pozemku 1.,2.,3.oddělení
Říjen
-

2018
Skládání z čajových sáčků- dílna pro veřejnost, M. Tesaříková
Exkurze do ZD Dub nad Moravou s odb. výkladem 1.,2.,3.
Ovocný den – ochutnávka sladkostí z podzimního ovoce, spolupráce s rodiči 1.,2.,3.
Podzimní výzdoba školy, družiny a jídelny 1.,2.,3.

Listopad 2018
- Příprava na vánoční dílny 1.,3.
- Návštěva výstavy v kulturním centru OÚ Dub nad Moravou( výročí 100 let založení
republiky )
- Drakiáda 1.,2.,3.
- Výroba ježků z papírových knih- dílna pro veřejnost, D. Buchtová
- Návštěva zámku v Nenakonicích s výkladem 2.,3.
- Zahradnické práce na pozemku 1.,2.,3.
- Netradiční povídání o Vánocích, p. Skopalová 1.,3.
Prosinec 2018
- Besídka pro seniory 1.,2.,3.
- Vycházka do Nenakonic na soukromou farmu 1.,3.
- Vánoční jarmark- akce pro širokou veřejnost
- Vánoční výzdoba školy 1.,2.,3.
- Kulturní vystoupení pro zaměstnance školy a širokou veřejnost v kostele 1.,2.,3.
Leden
-

2019
Skládání z čajových sáčků – dílna pro veřejnost M. Tesaříková
Cestopisná beseda- slavení Vánoc ve světě , 1.,2.,3.
Soutěž ,,O nejlepší pomazánku‘‘- ochutnávka vzorků donesených dětmi, spolupráce
s rodiči dětí 1.,2.,3.
Maškarní rej v Sokolovně 1.,2.,3.
Dramatizace českých pohádek ( pohyb s loutkami) 1.
Výroba krmítek pro ptáčky na školní zahradě 1.,3.

Únor
-

2019
Hudební soutěž ,,Doremi‘‘ 1.
Olympijské hry na hřišti 1.,3.
Podpora čtenářství , čtení z knih , seznamování s místními pověstmi- p. Skopalová
1.,2.,3.
- Výroba masek na Masopust
- Klíčení rostlin, příprava na výsadbu na školní pozemek 3.

Březen 2019
- Skládání z čajových sáčků- dílna pro veřejnost M. Tesaříková
- Masopustní průvod obcí, s účastí široké veřejnosti 1.,2.,3.
- Miniskleníky 1.,3.
- Jarní výzdoba školy 1.,2.,3.
- Zahradnické práce na školním pozemku 1.,2.,3.
- Návštěva výstavy v Sokolovně k výročí založení místního Skautingu 1.,3.
- Beseda s promítáním dokument.filmu k historii obce 1.,2.,3.
- Příprava na Velikonoční jarmark
Duben 2019
- Velikonoční jarmark- akce pro širokou veřejnost
- Honba za pokladem, orientační závod v okolí podle mapy1.,2.,3.
- Divadelní vystoupení pro děti z družiny 3.

-

Dopravní soutěž s jízdou zručnosti 1.,2.,3.
Výstavka obrázků v prostorách školy ke Dni země, koloběh vody 3.
Základy první pomoci, 1.,3.

Květen 2019
- Tipovací soutěž ,,Máme rádi Česko‘‘ prohlubování znalostí,1.,3.
- Skládání z čajových sáčků- dílna pro veřejnost M. Tesaříková
- Turnaj ve vybíjené 1.,2.,3.
- Tematické procházky obcí, prohlubování znalostí o historii , srovnávání se současností, p.
Skopalová 1.,2.,3.
- Divadelní vystoupení pro seniory 1.,3.
- Vysazování dýní na školním pozemku 1.,3.
Červen 2019
- Divadelní představení českých pohádek pro děti z družiny 1.
- Besídka pro rodiče a prarodiče v altánu školy, rozloučení se školním rokem- akce pro
širokou veřejnost 1.,2.,3.
- Raftování na Mlýnském náhonu 1.,2.,3.
- Výlet na letiště v Olomouci- Neředín 1.,2.,3.
- Miniolympiáda se seniory v Sokolovně- akce pro veřejnost 1.,2.,3.

8. Olympiády, soutěže, výstavy a projekty pro žáky
Mezi žáky je zájem o soutěže a olympiády poměrně nízký, zapojují se opakovaně stále stejní
chlapci a děvčata, kteří se nebojí porovnání s dětmi ostatních škol. Vedeme naše žáky k postoji,
že každá soutěž, navzdory tomu, že se neumístí na předních pozicích, je může posunout
kupředu v jejich osobním rozvoji a motivovat je ke zvýšenému zájmu o vzdělání a studijnímu
úsilí.

Mladý Démosthenes

12.11.2018

účast 10 žáků

1.kategorie 6.-7.tř

1.kategorie 6.-7.tř

1.místo

Dušan Kubíček 7.B

2.kategorie 8.-9.tř.

1.místo

Lucie Čečmanová 9.tř.

Školní kolo OČJ

20.11.2018 1.místo Lucie Čečmanová, postup do okresního kola

Okresní kolo OČJ

28.1.2019

12.místo Lucie Čečmanová

Přírodovědný klokan (vybraní žáci 6. až 9. ročníku)
Matematický klokan (vybraní žáci 5. až 9. ročníku)
Pythagoriáda - školní kolo (vybraní žáci z 5. až 8. ročníku)
Pythagoriáda - okresní kolo (3. žáci ze 7.A) - 2. místo Daniel Princ

10. 10. 2018
22. 3. 2019
5. 4. 2019
28. 5. 2019

Arakiáda – celodenní soutěž družstev v první pomoci, orientaci v terénu. vázání uzlů a branné
výchově – družstvo naší školy ve složení Aneta Gregůrková, Pavel Čečman a Terza Skopalová
obsadilo 2. místo ze 16 zúčastněných škol. 14.6.2019
Technická soutěž pro žáky základních a středních škol Techno Challenge, vyhlásila Katedra
technické a informační výchovy UP Olomouc.
Téma: Můj vysněný dům
Ze 80 škol postoupili do 1. kola žáci: Vojtěch Čečman, Miroslav Verner, Jan Kobliha ( 7.tř.)
Do finálního kola se probojovalo 13 zástupců škol, z celé republiky.
naši školu reprezentoval úspěšně Jan Kobliha ( 7. místo).
Téma finálního kola : Rozhledna – svět očima z výšky.
Výstava ve škole – Vánoční čas – vernisáž ( 6.B).
Celoroční projekt Příběhy našich sousedů s žáky devátých a osmých tříd: Skopalová Tereza,
Uhlířová Lenka, Kaláb Jan, Prokešová Marie, Johana Pazderová, Kristýna Mráčková, Šimon
Hradečný, Ema Hradilová, Alžběta Gregorová, Sabina Němčáková.
Proběhl pod záštitou organizace Post Bellum, probíhal v období od 1. 9. 2018 – 25. 2. 2019,
žáci se scházeli s pamětníky paní Marií Škrlovou a panem Jaroslavem Tesaříkem i po ukončení
realizace projektu.
Cílem projektu bylo naučit žáky vedení rozhovoru s pamětníkem oral – historickou metodou,
zlepšit orientaci dětí v dějinách 20.století se zřetelem k pamětnickému příběhu, vyhledávání,
třídění a analyzování informací, tvorba audiovizuálních materiálů, tvůrčí psaní a práci v týmu.
Slavnostní zakončení projektu proběhlo v kinosále ve Velkém Týnci 25.2. 2019 za účasti
představitelů obcí, zástupců Post Bellum, učitelů, rodičů a spolužáků.

9. 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 (umístění 2
žáci).
Ostatní aktivity nespecifické prevence a specifické prevence proběhly průběžně,
podle ročního plánu, po celý školní rok 2018- 2019. Byly evidovány v dokumentu
hodnocení MPP.

Poradenské pracoviště pracovalo ve složení koordinátor inkluze, dva výchovní
poradci, metodik prevence a po omezenou dobu i školní psycholog. Jeho práce se
řídila plánem poradenských služeb, který je vytvářen nově na každý školní rok.
Z důvodu nemoci po většinu roku byla školní psycholožka Mgr. Lucie Binarová
v pracovní neschopnosti. Její službu škola velmi postrádala - rodiče si zvykli na
službu psychologa, kterou hojně v minulém školním roce využívali. V dnešní době,
která je zaměřena především na výkon, ze všech stran útočí média, rodiče pracují
na směny a rodina je často neúplná dochází k velkým vztahovým problémům, děti
nemají přirozené vzory a mají problémy s autoritami.
Paní psycholožku zastupovala Mgr. Hana Kremplová a během roku proběhly desítky
intervencí pod jejím vedením.
Kauzy : vztahové problémy, úmrtí v rodině, šikana, kyberšikana, sebepoškozování,
sexismus, týrání dítěte, domácí násilí…, přípravou na vyučování, problémy
s režimem dne, nespavost, příjem potravy, patolog.a snaha vést žáky k hráčství,
zdravý životní styl…
Zásadní problémy s chováním se řešily na úrovni konzultačních schůzek v ředitelně
školy ve složení ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel, rodiče a žák. Tyto
schůzky měly vždy posloupný charakter, kde bývaly domluveny cíle, následně
v daných intervalech diskutované a kontrolované. Tato výchovná aktivita se přes
náročnost na čas vyplatila, došlo k poklesu kázeňských problémů a rodiče s námi
sdíleli snahu vést děti k zodpovědnému chování.
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
Spolupráce s PPP a SPC Olomouc probíhala uspokojivě, na základě doporučení PPP
jsme začali realizovat i předměty speciálně pedagogické péče pro žáky především
ve 2.stupni podpůrných opatření s potřebou reedukace jejich diagnostikovaných
poruch učení.
Dařilo se postupovat podle připraveného plánu práce a jednotlivé body průběžně
plnit.
Prožitkové programy a další programy realizované v rámci minimální prevence
Třída
1.
2.
3.
4.
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.

Název programu
Pexeso
Pexeso
Kamarád
Vztahy a přátelství
On-line Karkulka
On-line Karkulka
Špatné třídní klima
Bezpečí v moderním světě
techniky
Vztahy a sexualita
Bezpečí v moderním světě
techniky
Špatné třídní klima

9.

Kam vede má cesta

10.

Účast školy v externě organizovaných testováních

V dubnu 2019 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 nejméně úspěšnou součástí testů mezi našimi
žáky, naopak nejlépe hodnocená byla matematika. V tomto předmětu dosáhli naši
žáci nejlepších výsledků ze všech tří testovaných oblastí. Souhrnná zpráva
konstatovala, že v matematice a českém jazyce jsme se dostali před 70% škol
zapojených do tohoto testování.
Jedna žákyně testované třídy 7.B byla vyhodnocena mezi nejlepšími řešiteli
testování v Olomouckém kraji.
Vedení školy přijalo rozhodnutí se do uvedeného národního testování 7.tříd
zapojovat každoročně, abychom získali lepší přehled o vývoji znalostí našich žáků a
možnost porovnání s uplynulým obdobím.

11.

Účast školy v projektech, dotace a granty OPVK

a. Erasmus +
V hodnoceném školním roce byla realizována první polovina projektu Škola
otevřená kvalitativním změnám. V jeho rámci vycestovaly 2 pedagožky do Lotyšska
na týdenní kurz ruského jazyka a 3 pedagožky na dvoutýdenní metodické a
jazykové kurzy angličtiny do Velké Británie.
b. Další úspěšné projektové žádosti
V hodnoceném školním roce probíhala druhá polovina projektu v rámci tzv. Šablon
1. Během jeho realizace až do ukončení k 31.8.2019 bylo zrealizováno mimo jiné
celkem 57 kurzů pro pedagogy ZŠ.
Byl realizován významný stavební projekt Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad
Moravou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005759).
Předmětem projektu bylo vybudování nové přístavby budovy školy, ve které se
nachází učebna pro výuku cizích jazyků a venkovní učebna pro výuku přírodopisu,
přírodovědy, prvouky. Součástí projektu byla 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 předány
k užívání v březnu 2019.
Škola úspěšně podala projektovou žádost v rámci tzv. Šablon 2 – tento projekt
bude realizován v následujícím školním roce a zaměří se především na oblast
informačních technologií ( moderní vybavení pro pedagogy a DVPP v IT oblasti).
Část grantu bude využita i na udržení pozice školního psychologa, jehož služby
škola naléhavě potřebuje a tyto se v minulých letech velmi osvědčily.
Další získanou finanční dotací byl příspěvek na zajištění dopravy žáků 3.-4.ročníku
na plaveckou výuku v Olomouci.

12.

Činnost školy v rámci EVVO

Environmentální problematika prolínala činností školy, z větších akcí byly
realizovány následující:
30. dubna den Země pro 2. stupeň
4. 6. 2018 - 7. ročník Ekokonference, na ZŠ Trávník v Přerově. Lucie Čečmanová
z 8. třídy, Michala Čapková z 6.B a Mgr. Pavlína Vrbová
Sběr papíru – 2x ročně.
13.

Základní údaje o hospodaření školy

viz. výroční zpráva o hospodaření
Výroční zpráva byla schválena radou školy

