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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
I. Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
Odloučená pracoviště
IČ
Telefon/fax

E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Příspěvková organizace
Název zřizovatele
Součásti školy
IZO ředitelství

Vedoucí a hospodářští
pracovníci

Řízení

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Základní škola a Mateřská škola Tršice,
příspěvková organizace
Tršice 183, 783 53 Tršice
Tršice 518 - budova školní jídelny
Tršice 315 - budova mateřské školy
773184675
585957135 (ředitelna), 608474917 (ředitel školy),
585750268 (kancelář zást. ředitele školy), 585957170
(budova 1. stupně), 585751982 (školní družina),
585412640 (školní jídelna), 775357112 (mateřská škola)
jaromir.vachutka@zstrsice.cz, zstrsice@seznam.cz,
mstrsice@seznam.cz, sjzstrsice@seznam.cz
www.zstrsice.cz
příspěvková organizace
1. 1. 2003, č.j. 32902/02-21
1. 1. 2003, č.j. 1097/02 Ho
Obecní úřad Tršice, okres Olomouc
Základní škola (102320772)
Mateřská škola (181035341)
Školní družina (199900581)
Školní jídelna (181019566)
600140849
Ředitel školy:
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
Zástupce ředitele školy: Mgr. Martin Málek
Vedoucí učitelka MŠ:
Mgr. Michaela Šedivá
Vedoucí učitelka 1. st.:
Mgr. Eva Žundálková
Vedoucí školní jídelny:
Jitka Dvorská
Mzdová účetní:
Marie Prčíková
Ekonomická pracovnice školy: Ing. Petra Pospíšilíková
Při řízení školy se vedení školy řídilo platnými zákony,
nařízeními a metodickými pokyny vztahujícími se
k základnímu školství, dále pak pokyny Krajského úřadu
Olomouckého kraje (odboru školství, mládeže
a tělovýchovy), spolupracovali se zřizovatelem školy OÚ Tršice, se SRPŠ (Sdružením rodičů a přátel školy
v Tršicích), se školskou radou a obvodovými školami.
Organizací je základní škola s mateřskou školou, školní
družinou a se školní jídelnou. Její činnost je vymezena
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a dalšími vyhláškami, které se vztahují
k předškolnímu vzdělávání, zájmovému vzdělávání,
základní škole a školnímu stravování. Základní škola
poskytuje základní vzdělávání. Zabezpečuje rozvoj
rozumové výchovy, rozvoj odborného poznání, škola dbá
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na zásady vlastenectví, humanity a demokracie
a poskytuje také mravní, estetickou, pracovní, zdravotní,
tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Škola umožňuje
žákům i náboženskou výchovu. Základní škola se snaží
připravovat žáky pro další studium a praxi.
II. Organizace ZŠ ve školním roce 2013/2014
Stupeň

Ročník

1.
2.
3.
1.
4.
5.
Celkem 1. st.
6.
7.
8.
2.
9.
Celkem 2. st.
Celkem
9

Počet tříd Počet žáků
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
9

26
20
19
16
18
99
18
23
16
17
74
173

Chlapci

Dívky

13
9
10
11
6
49
9
10
9
7
35
84

13
11
9
5
12
50
9
13
7
10
39
89

Průměr na
třídu

19,8

18,5

19,2

Vyučování probíhalo podle učebních plánů schválených MŠMT. Ředitel školy v souladu
s učebním plánem a požadavkem hygienika rozděluje třídy na skupiny. Počet skupin a počet
žáků ve skupině byl určen podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a
v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Škola zřizovala pro žáky, kteří nezvládali učivo, doučování po dohodě s vyučujícím, kde
žáci pracovali po dobu nezbytně nutnou ke zvládnutí učiva. Pro integrované žáky byla
zajištěna po souhlasu rodičů reedukace, kde pracovalo celkem 9 žáků. V hodinách se
s integrovanými žáky pracovalo podle individuálních vzdělávacích plánů.
Mimo základní vzdělávání zřizovala škola pro žáky zájmové útvary (kroužky), které vedli
učitelé i externí pracovníci. Během školního roku bylo vedeno 7 kroužků, 3 reedukace
vyučujícími 1. a 2. st. Na naší škole pokračovala i nadále v činnosti pobočka ZUŠ Olomouc.
V rozsahu stanoveném vládou byly žákům poskytovány bezplatné učebnice, učební texty a
základní školní potřeby. Na škole pracovala pedagogická rada jako poradní orgán ředitele.
Členy této rady byli všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Ředitel školy obnovil po projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě školní
řád, organizační řád školy, vnitřní a provozní řády pracovišť, schválil řády odborných
učeben, školní řád mateřské školy a vnitřní řád školní družiny.
Škola organizovala ve spolupráci s Plaveckou školou v Přerově plavecký výcvik pro děti
MŠ, kterého se zúčastnilo 13 dětí, a žáky 3. a 4. třídy, kterého se celkem účastnilo 34 žáků
(19 žáků 3. tř. a 15 žáků 4. tř.). Plavecký výcvik probíhal ve 2. pol. školního roku - 2 hod.
týdně.
Lyžařský výcvikový kurz se pro žáky 7. a 8. třídy z důvodu nedostatku sněhu letos
neuskutečnil. Během ledna byl termín kurzu 3x přesouván. Z uvedeného důvodu bude LVK
již v příštím školním roce pro žáky 9. a 8. ročníku. Žákům MŠ byla nabídnuta účast
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v lyžařském kurzu. Do kurzu se přihlásilo celkem 7 dětí. LVK probíhal 1krát týdně po dobu
6 týdnů.
Po delší době se podařilo připravit a zrealizovat školu v přírodě. Akce se uskutečnila od
12. do 16. 05. 2014 a zúčastnilo se jí 77 dětí 1. – 5. ročníku. Školu v přírodě bude naše škola
připravovat pro děti 1. st. 1krát za dva roky.
Vyučující pořádali pro žáky školní výlety, exkurze, výchovně vzdělávací pořady, divadelní
představení a další akce, které jsou následně popsány v dalších kapitolách výroční zprávy.
Zápis dětí do 1. třídy proběhl v pátek 17. 01. 2014. K zápisu se dostavilo 26 předškoláků.
Žádný ze zákonných zástupců žáků nepodal žádost o odklad povinné školní docházky v den
zápisu. Na konci května obdržel ředitel školy jedinou žádost o odklad povinné školní
docházky, které následně rozhodnutím vyhověl. Z důvodu stěhování (2 žáci) i přestupu do
třídy pro talentované žáky (2 žáci) nastoupilo do první třídy ve školním roce 2014/2015
celkem 21 žáků.
Zápis dětí do mateřské školy se uskutečnil v úterý 15. 04. 2014 v budově mateřské školy.
K zápisu se dostavilo 18 dětí. V 1. kole bylo přijato 15 dětí, zbývající děti byly přijaty po
skončení zákonné lhůty pro odklady
Součástí školy je školní družina. Od počátku školního roku byla na základě vyššího zájmu
rodičů o využití zájmového vzdělávání dětí otevřena 2 oddělení o celkové kapacitě 60 dětí.
I druhé oddělení sídlí v budově 1. stupně školy (2. patro). Školní družinu navštěvovalo
v průběhu roku 60 dětí 1. - 5. ročníku.
Provoz družiny byl na základě zájmu rodičů ranní i odpolední. V době prázdnin byl ve
školní družině provoz z důvodu minimálního zájmu zákonných zástupců žáků přerušen.
Nabídku letního tábora organizovaného naší školou rodiče nevyužili.
Součástí školy je i školní jídelna, ve které bylo ve školním roce celkem uvařeno a vydáno
48 705 obědů (tj. o 3 954 obědů více než v loňském roce), z toho 30 588 pro děti ZŠ, 6 756
pro MŠ děti, 5 755 pro zaměstnance školy a 5 606 pro cizí strávníky. Na obědy chodilo ve
školním roce celkem 40 dětí MŠ, 147 žáků ZŠ Tršice, 58 žáků ZŠ Doloplazy, 28 zaměstnanců
ZŠ Tršice, 8 zaměstnanců ZŠ Doloplazy a 22 cizích strávníků.
Měsíc
září 2013
říjen 2013
listopad 2013
prosinec 2013
leden 2014
únor 2014

Počty uvařených
obědů

Počty uvařených
obědů

Měsíc
březen 2014
duben 2014
květen 2014
červen 2014
červenec 2014
srpen 2014

5 099
5 134
5 201
3 609
4 877
4 044

5 298
4 755
4 848
5 141
450
249

Ceny za 1 oběd ve školním roce 2013/2014
žáci ve věku 7 – 10 let
žáci ve věku 11 – 14 let
žáci ve věku nad 14 let
zaměstnanci školy (zbytek příspěvek FKSP)
cizí strávníci
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20,00
23,00
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III. Působnost školy:
Základní škola a Mateřská škola Tršice je spádovou vesnickou školou.
 do 6. ročníku přišli žáci ze ZŠ Doloplazy.
 školu navštěvovali žáci z těchto vesnic a obcí:
Doloplazy, Hostkovice, Lazníčky, Lazníky, Lipňany, Penčice, Přestavlky, Suchonice, Tršice,
Vacanovice, Velký Týnec - Čechovice a Zákřov.
 dojíždějících žáků bylo 52,60 %.
Žáci dojíždějí autobusy, k této skutečnosti musí přihlížet také režim školy (zahájení a
konec výuky).

školní jídelna

II. oddělení školní družiny
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3.1. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Školní vzdělávací program (ŠVP) vznikal během dvou školních roků 2005/2006 a
2006/2007. Následně je ŠVP vylepšován dodatky, které vznikají na základě legislativních
změn a nebo nových zkušeností vyučujících.
Školní vzdělávací program je umístěn v ředitelně školy, sborovnách školy i na školních
webových stránkách. Během 2. pol. školního roku 2012/2013 docházelo k přípravě 3. verze
ŠVP, která vznikla na základě legislativní změny - začlenění nových témat do výuky
(dopravní výchova), přeřazením některých témat mezi ročníky (např. výuka zlomků
v matematice 1. st.) a hlavně začleněním 2. cizího jazyka (francouzský jazyk) do 7. - 9.
ročníku. Aktuální verze ŠVP platí od 01. 09. 2013. Níže je uveden název našeho programu
a nejvýstižnější popis a zaměření.
„ŠKOLA PRO VŠECHNY“
Škola má určitá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji
odlišují od ostatních škol a tím dochází k její profilaci:
Priority školy:
- výuka anglického jazyka od 1. ročníku
- práce s výpočetní a komunikační technikou na 2. i na 1. stupni
- naplňování některých zásad vycházejících z projektu Zdravá škola
- podpora zájmové činnosti žáků
- sportovní výchova - bohaté sportovní tradice školy
- environmentální výchova
- vytváření podmínek pro žáky se zdravotním postižením
Vlastní zaměření:
- chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě,
tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na praxi;
- chceme zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní)
a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci,
sounáležitosti a vzájemnému respektu;
- chceme rozvíjet tvořivé učení žáků;
- chceme rozvíjet všechny stránky osobnosti žáka;
- pro život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků
- chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat
zavádění výpočetní techniky do všech předmětů.
- chceme preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
- chceme vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
- chceme stejnou péči věnovat všem žákům;
- chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj
dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině
- chceme provádět integraci dětí zaostávajících, či jinak zdravotně postižených přímo
ve třídách základní školy mezi ostatní děti;
- chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj.
- chceme se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde se mají
možnost žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich
nadání;
8
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- chceme klást důraz na environmentální výchovu;
- chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat nedostatky.
ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZP či MŠ a
z koncepce, která vznikla snahou pedagogického sboru o inovaci pedagogického procesu a
života školy vůbec. Vychází z vlastních možností, zkušeností a schopností pedagogického
sboru, z požadavků rodičů a navazuje na tradice školy. Společné výchovné a vzdělávací
strategie, směřující k utváření klíčových kompetencí, jsou zajišťovány promyšlenými a
koordinovanými didaktickými prostředky, od výuky jednotlivých předmětů, přes průřezová
témata, až po krátkodobé i dlouhodobé projekty, směřující k aktivnímu přístupu žáků
k poznávání a řešení problémů i k rozvoji jejich kritického myšlení. Považujeme za nutné
naznačit cestu k zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického
prožitku, k zájmu o věci veřejné jak lokálního, tak globálního charakteru.
„SLŮNĚ OBJEVUJE SVĚT“
(dříve „ŠKOLKA PRO VŠECHNY“)
Mateřská škola 2. rokem realizovala vzdělávací činnost podle programu „Slůně objevuje
svět“, který byl vytvořen v souladu s RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání) a navazuje na ŠVP pro naši základní školu. Na základě dvouletých zkušeností byl
vzdělávací program pro mateřskou školu doplněn a připraven na následující školní rok.
Program vychází z prostorových a personálních podmínek školy. Naše mateřská škola se
hlásí k zásadám zdravého životního stylu:
- upřednostňujeme celoroční pobyt dětí na čerstvém vzduchu;
- strava je založena na vyváženém jídelníčku, děti mají denně k dispozici zvýšenou nabídku
ovoce a zeleniny a pravidelný pitný režim v průběhu celého pobytu v mateřské škole;
- nabízíme různorodé pohybové aktivity, prvky ekologie, vedeme děti k péči o své zdraví a
směřujeme je k celkové psychické pohodě;
- uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti a prožitkové učení směřující
k všestrannému rozvoji jeho osobnosti;
- snažíme se rozvíjet u dětí zájem o učení a poznání;
- rozvíjíme osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
„ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY“
Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Naším společným cílem je:
- vytvořit žákům ve školní družině klidné a bezpečné prostředí;
- pomáhat dětem překonávat jejich handicapy;
- nabízet žákům rozmanité činnosti, které by rozvíjely jejich schopnosti a tvořivost;
- vytvořit u žáků všeobecný přehled;
- umět využít získané poznatky pro potřeby praxe;
- chránit fyzické, duševní a sociální zdraví dětí;
- navodit u žáků citlivé vnímání prostředí a přírody;
- u žáků utvářet vědomí národní a státní příslušnosti ;
- pomáhat žákům plánovat volný čas (vést je k smysluplnému využití volného času);
- vést žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví .
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3.2.1. UČEBNÍ PLÁN
hodinová dotace 1. - 5. ročníku (1. stupeň)
Vzdělávací oblasti

Vyučovací
předmět

min.
dispon.
časová časová
dotace dotace

Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

8+1

8+1 7 + 1 6+1 6 + 1

35

+5

Anglický jazyk

+1

+1

9

+2

Matematika a její
aplikace

Matematika

4

20

+4

Informační a
komunikační
technologie

Informatika

-

-

-

+1

1

1

+1

Prvouka

2

2

2+1

-

-

6

+1

Přírodověda

-

-

-

1

2
6

+1

Jazyk a jazyková
komunikace

Člověk a jeho svět

3

3

3

4+1 4+1 4+1 4+1

Vlastivěda

-

-

-

2

1 +1

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

-

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

7

-

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

-

Člověk a svět
práce

Praktické
činnosti

1

1

1

1

1

5

-

P

P

P

P

P

-

-

104

+14

Umění a kultura

Průřezová témata
Týdenní hodinová dotace a
disponibilní hodiny
Celkový týdenní počet hodin maximum týdně

19+2 19+3 21+3 22+3 23+3

21

10

22

24

25

26

118
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3.2.2. UČEBNÍ PLÁN
hodinová dotace 6. - 9. ročníku (2. stupeň)
Vzdělávací
oblasti

Ročník

Vyučovací předmět

disponibilní
min.
časová dotace
časová
dotace vázaná volná

6.

7.

8.

9.

4+1

4

3+1

4+1

15

-

+3

3
Anglický jazyk
Francouzský jazyk
4+1
Matematika
1
Informatika
2
Dějepis
Člověk a
Výchova k
společnost
1
občanství
1
Fyzika
Chemie
Člověk a
příroda
2
Přírodopis
2
Zeměpis
1
Hudební výchova
Umění a
kultura
2
Výtvarná výchova
1
Výchova ke zdraví
Člověk a
zdraví
2
Tělesná výchova
Člověk a svět
+1
Pracovní činnosti
práce

3
+2
4
+1
2

3
3
+3
4+1 3+2
2
1+1

12
15
1

-

+5
+4
+1

11

-

+1

21

-

+4

10

-

-

10

-

+1
+1

Jazyk a
jazyková
komunikace

Český jazyk a
literatura

1

1

1

2
2
2
1
2
2

2
2
1+1
1
1
1
1
2

1+1
1+1
1
1+1
1
1
+1
2

1

1

1

3

-

Volitelné předměty

-

+1

-

+3

-

-

Průřezová témata

P

P

P

P

-

-

-

98

-

24

Týdenní hodinová dotace a
disponibilní hodiny
Celkový týdenní počet hodin –
maximum týdně

26+3 26+4 25+6 21+11

29

30

31

32

+4

122

Vysvětlivka:
P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni,
realizováno v rámci obsahu učiva jednotlivých vzdělávacích oblastí a formou projektů
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3.3. NEPOVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. Náboženství
Skupina Ročník Počet žáků

A
B

C

I.
II.
III.
IV.
V.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A
I. – III.
B
II – III.
C
IV - VI
* 1x za 14 dní

2
0
0
2
2
0
0
0
1
0
16
13
16

Začátek výuky

Délka výuky

Vyučující

pátek 13.30 hod.

1 hod.

jáhen Mgr. P. Zdařil

pátek 13.30 hod.

1 hod.

jáhen Mgr. P. Zdařil

pátek 13.30 hod.

1 hod.

jáhen Mgr. P. Zdařil

Sportovní hry (1. stupeň)
pondělí 12.40
*1 hod.
pondělí 12.40
*1 hod.
čtvrtek 13.25
1 hod.

Mgr. Š. Stříbrnská
Mgr. Š. Stříbrnská
Mgr. Š. Stříbrnská

Volitelné předměty
Předmět

Ročník

Třída

Počet
Pololetí hodin
týdně
1.a 2.
2

7.
Informatika volitelná
VII.
Environmentální
IX.
1.a 2.
*1
výchova
9.
Dramatická výchova
IX.
1.a 2.
1
IX.
Informatika volitelná
1.a 2.
2
* v 1. pol. vedla označené předměty Mgr. Zuzana Dočkalová
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Vyučující
Mgr. B. Sýkorová
Mgr. V. Havlenová
Mgr. R. Zborníková
Mgr. B. Sýkorová
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3.4. ZÁJMOVÉ KROUŽKY, AKCE SPORTOVNÍHO KLUBU
Kroužek
Externí kroužek angličtiny
Kroužek - Tvořivá dílnička

Třídy, ročníky
MŠ
MŠ

Kroužek přírodovědný - Zálesáčata

MŠ

Kroužek – Veselé cvičení
Kroužek – Kreslené zpívání
Kroužek jazykový - Zábavná
angličtina
Externí kroužek - mažoretky
Externí kroužek - IN LINE
bruslení

MŠ
1. - 5.

Vyučující
externí lektor (Rytmik)
Mgr. Lucie Vymlátilová
Mgr. Eva Mastíková
(Salingerová)
Mgr. Michaela Šedivá
Mgr. Alena Slámová

1.

Mgr. Eva Žundálková

1. a 2. st.

1. st.
1. st.
2. st.

Petra Blahová
Newman school
Jakub Lehnert
Mgr. Vanda Fabianová
Mgr. Ilona Sedláčková
Mgr. Lenka Brlíková

MŠ

Mgr. Michaela Šedivá

9.
1. a 2. st.

Mgr. Petra Savaskan
ZUŠ Olomouc

MŠ, 1. st.

Reedukace
Logopedický kroužek –
„Mařenko, řekni Ř“
Kroužek – Hra na kytaru
Výuka hry na klavír a flétnu

Sportovní klub
vedoucí - Mgr. Šárka Stříbrnská
počet členů - 52
Pod jeho hlavičkou proběhly následující soutěže:
Vánoční turnaj - floorball (6. – 9. roč.)
- 20 žáků
Přehazovaná (6. - 9. roč.) - 30 žáků
Stolní tenis (6. - 9. roč.) - třídní a školní kola 50 žáků
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Šplh - třídní kola (6. - 9. roč.) - 21
žáků
Fotbal (1. st.) třídní kola - 35 žáků
Vybíjená (4. - 5. roč.) - 30 žáků
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4.1. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH
Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na škole celkem 37 pracovníků:
1. Pedagogičtí pracovníci:
Celkem
23
19
2
1
1

Pedagogičtí pracovníci
Učitelé
Vychovatelé
Asistent pedagoga
Vyučující náboženství

Muži
3
2
0
0
1

Ženy
20
17
2
1
0

Na konci roku 2013 opustila pedagogický sbor učitelka HV s malým úvazkem. Následně
došlo od 2. pololetí ke změně učitelky 2. st. (třídní učitelky v 9. ročníku), jejíž kvalifikaci,
aprobaci i jednotlivé funkce plně převzala nová vyučující 2. st. Na konci května 2014 odešla
na MD učitelka MŠ. Úvazek odcházející učitelky byl přidělen asistentce pedagoga. Na konci
školního roku odešla učitelka MŠ (asistentka pedagoga) z důvodu pracovní nabídky v místě
bydliště. Na uvolněné místo byla přijata plně kvalifikovaná učitelka s vysokoškolským
vzděláním a aktivní znalostí angličtiny. Na rozšířené pracovní místo asistentky pedagoga byla
přijata učitelka, která má kvalifikaci i pro 2. st. školy (NJ – OV) a současně si rozšiřuje
aprobaci o český jazyk a logopedii. Během celého školního roku velmi často zastupovala i
bývalá učitelka 1. stupně školy nepřítomné pracovníky.
2. Správní zaměstnanci a pracovníci školní jídelny:
Správní zaměstnanci
Ekonomická pracovnice školy
Mzdová účetní
Školník + topič (školnice)
Uklízečky
Pracovníci školní jídelny
Vedoucí školní jídelny
Vedoucí kuchařka
Samostatná kuchařka
Pracovnice obchodního
provozu školní jídelny

Celkem
8
1
1
3
3
6
1
1
1

Muži
1
0
0
1
0
0
0
0
0

Ženy
7
1
1
2
3
6
1
1
1

3

0

3

Pozn. během školního roku došlo ke změně na pracovním místě školnice v mateřské škole,
která odešla na MD. Od 11. 08. 2014 nastoupila nová pracovnice. Během školního roku
odešla na MD i pracovnice obchodního provozu ve školní jídelně. Na uvedeném pracovním
místě proběhla taktéž personální změna. V průběhu školního roku nastupovaly další
2 pracovnice na zástupy za nemoc a nebo OČR kmenových nepedagogických pracovníků.
___________________________________________________________________________
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Všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé) mají k výkonu své funkce požadovanou
kvalifikaci (výjimku tvoří 1 učitelka MŠ, která má kvalifikaci pro 2. st. ZŠ, požadovanou
kvalifikaci si doplňuje tříletým studiem na SŠ, 1 vychovatelka ŠD, která působí i v MŠ si
kvalifikaci rozšířila o předškolní výchovu. Některé kolegyně mají kvalifikaci i pro další
stupně školy, než na kterých působí. Naše škola se vyznačuje vysokou mírou aprobovanosti
učitelů. Aprobovaní učitelé vyučovali předměty, které na většině škol učí neaprobovaní
pedagogové.
Z pedagogických pracovníků byl přidělen neúplný úvazek:
21 vyučovacích hodin
1 učitelka 2. stupně (část 1. pol.)
18 vyučovacích hodin
1 učitelka 1. stupně (část 1. pol.)
18 vyučovacích hodin
1 učitelka 2. stupně (1. a 2. pol.)
5 vyučovacích hodin
1 učitelka 2. stupně (část 1. pol.)
16,5 vyučovacích hodin
1 vychovatelka školní družiny
8 vyučovacích hodin
učitelka mateřské školy
Menší vyučovací povinnost mají dle nařízených právních předpisů ředitel školy, zástupce
ředitele školy, vyučující 1. třídy, výchovná poradkyně a ICT koordinátor. Dalších
6 vyučujících pracovalo s úvazkem 22 hodin týdně (úplný úvazek) a 20 hodin týdně vyučující
1. ročníku (úplný úvazek). Čtyři vyučující měli během 1. pol. neúplný úvazek. Ve 2. pol. byl
neúplný úvazek pouze u jediné vyučující. Celkem 12 vyučujících mělo plný úvazek.
Celkem se na základní škole odučilo 249 hodin týdně, z toho nebyly přiděleny
žádné přesčasové hodiny. Další 3 hodiny týdně byly odučeny v náboženství, (vše týdně).
V mateřské škole byla přímá pedagogická činnost u dětí v rozsahu 103 hod. týdně a ve školní
družině celkem 44 hodin týdně.
Ze správních a provozních zaměstnanců pracuje s rozděleným úvazkem jedna
uklízečka/pracovnice obchodního provozu. Vedoucí školní jídelny má úvazek rozdělený mezi
vedoucí ŠJ a kuchařku.
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4.2. SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ - ÚVAZKY

číslo

Příjmení a jméno

Aprobace

Přidělené
předměty

Celkový počet hodin na 1. a 2. stupni - 1. pololetí

1.

2.

Lenka Brlíková

Zuzana Dočkalová

Počet hodin
249

ČJ - OV

ČJ 9
OV 4
VZ 3
PČ 4
(20-2 VP)

20

Bi - CH

PŘ 7
CH 4
Pří 2
EV 1
VV 3
INF 1

18

22

3.

Vanda Fabiánová

1. st.

ČJ 8
M 5
Prv 3
PČ 1
VV 1
HV 1
TV 3

4.

Petra Girašková

ČJ - FJ

AJ 16
FJ 5

21

7
5
2
4

18

5.

Veronika Hulová

1. st.

ČJ
M
Vl
VV

6.

Martin Málek

M-Z

M 10
F 1

11

7.

Petra Savaskan

HV

HV 5

5

16
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8.

9.

10.

Ilona Sedláčková

Alena Slámová

Šárka Stříbrnská

1. st.

ČJ 7
AJ 6
M 5
INF 4

1. st.

ČJ
M
Prv
PČ
VV
HV

PŘ - TV

TV 17
Pří 1
D 2
SH 2

22

M 9
F 6
INV 4
(19-3 ICT)

19

9
5
2
2
1
3

22

22

11.

Barbora Sýkorová

M - technická a
informační
výchova

12.

Jana Trnčáková

asistentka
pedagoga (AP)

1. stupeň

10

13.

Jaromír Vachutka

Z - Bi

Z 7

7

ČJ - RJ

ČJ
VV
Vl
D
PČ
DV

9
3
2
6
1
1

22

1. st.

ČJ
M
AJ
Prv
Prč
VV

9
4
3
2
1
1

20

14.

15.

Radka Zborníková

Eva Žundálková

17
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Celkový počet hodin na 1. a 2. stupni - 2. pololetí

249/10 AP

Změny (navýšení - snížení)

1.

2.

Petra Girašková

Vendula Havlenová

ČJ - FJ

AJ 16
FJ 5
PČ 1

22

CH - VZ

PŘ
CH
Pří
EV
VV
INF

7
4
2
1
3
1

18

ČJ
M
Vl
VV
HV

7
5
2
4
4

22

0

0

3.

Veronika Hulová

1. st.

4.

Eva Červenková
(Kapuciánová) RD

PŘ - HV

5.

Alena Slámová

1. st.

číslo

Příjmení a jméno

Kvalifikace

ČJ
M
Prv
PČ
VV
HV

9
5
2
1
1
4

Přidělené
předměty

Celkový počet hodin v mateřské škole a školní družině

22

Počet hodin
139

1.

Markéta Doláková

MŠ/ŠD

Předškoláci/
II. oddělení

8/16

2.

Eva Salingerová
(Mastíková)

MŠ

Mladší děti

31

Lenka Ocelková

ŠD

I. oddělení

28

3.

18
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4.

Michaela Šedivá

MŠ

Obě třídy
MŠ

25

5.

Lucie Vymlátilová
od 01. 06. 2014 MD

MŠ

Předškoláci

31

6.

Jana Trnčáková
od 01. 06. 2014

MŠ

Předškoláci

31

19
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4.3. SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – DÉLKA
PRAXE, PŮSOBENÍ V ORGANIZACI A PLATOVÁ TŘÍDA

Číslo

Pedagogický pracovník

Délka praxe k
30. 8. 2014
(roky/dny)

Působení v
organizaci k
30. 8. 2014

Pracovní
poměr

1.

Mgr. Lenka Brlíková

30/335

31/7

PS, DPP

2.

Mgr. Eva Červenková
(Kapuciánová)**

4/340

5/6

PS

3.

Mgr. Zuzana Dočkalová***

9/241

0/359

PS

4.

Mgr. Markéta Doláková

1/326

1/326

PS

5.

Mgr. Vanda Fabianová

17/149

9/4

PS, DPP

6.

Mgr. Petra Girašková

1/54

1/5

PS, DPP

7.

Mgr. Vendula Havlenová*****

0/315

0/202

PS, DPP

8.

Mgr. Veronika Hulová

5/187

1/5

PS

9.

Mgr. Jarmila Chytrá

36/50

35/258

PS, DPP

10.

Mgr. Veronika Křepelková*

6/255

0/6

PS, DPČ

11.

Mgr. Martin Málek

8/231

2/18

PS

12.

Lenka Ocelková (Grygarová)

4/243

6/7

PS, DPČ,
DPP

13.

Mgr. Eva Salingerová
(Mastíková)

2/30

2/30

PS, DPČ

14.

Bc. Petra Savaskan****

0/276

0/276

PS, DPP

15.

Mgr. Ilona Sedláčková

29/206

30/6

PS

16.

Mgr. Alena Slámová

20/308

5/302

PS, DPČ,
DPP
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17.

Mgr. Šárka Stříbrnská

3/242

3/9

PS

18.

Mgr. Barbora Sýkorová

3/341

4/7

PS, DPČ

19.

Mgr. Michaela Šedivá

2/30

2/30

PS, DPČ

20.

Mgr. Jana Trnčáková*

8/96

1/5

PS, DPČ

21.

RNDr. Bc. Jaromír Vachutka

13/307

2/243

PS

22.

Lucie Vymlátilová**

2/30

2/30

PS, DPČ

23.

Mgr. Radka Zborníková

22/304

15/30

PS

24.

Mgr. Pavel Zdařil

-

-

DPP

25.

Mgr. Eva Žundálková

22/284

18/8

PS, DPČ

*
nástup od 25. 08. 2014
**
mateřská dovolená
*** pracovní poměr skončil 31. 01 2014
**** pracovní poměr skončil 11. 11. 2013
***** nástup od 10. 02. 2014
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4.4. SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ – FUNKCE

Číslo

Pedagogický pracovník

pracovní
zařazení

třídní
učitel

uvádějící
učitel

vedoucí před.
komise

Jiné funkce

1.

Mgr. Lenka Brlíková

učitelka 2. st.

6.

uvádějící
učitel

jazyků,
dějepisu a
spol. věd.

výchovný poradce, vedení projektu „EU
peníze školám“, zástup za vedení
v nepřítomnosti, správce školního pozemku

2.

Mgr. Eva Červenková**
(Kapuciánová)

učitelka 2. st.

3.

Mgr. Zuzana Dočkalová***

učitelka 2. st.

4.

Mgr. Markéta Doláková

vychovatelka
ŠD, učitelka
MŠ

5.

Mgr. Vanda Fabianová

učitelka 1. st.

6.

Mgr. Petra Girašková

učitelka 2. st.

7.

Mgr. Vendula Havlenová***** učitelka 2. st.

9.

koordinátor environmentální výchovy,
zdravotník školy, pomocník sběrového
referenta, výzdoba 2. st. školy

3.

sběrový referent, plavání 1. st. školy

9.

koordinátor environmentální výchovy,
zdravotník školy, pomocník sběrového
referenta, výzdoba 2. st. školy
22
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8.

Mgr. Veronika Hulová

učitelka 1. st

9.

Mgr. Jarmila Chytrá

učitelka 1. st.

10.

Mgr. Veronika Křepelková*

11.

Mgr. Martin Málek

12.

Lenka Ocelková
(Grygarová)

kulturní akce 2. st.

5.

asistentka
pedagoga,
učitelka 2. st.
zástupce
ředitele
školy

přírodních věd

uvádějící
vychovatel
ŠD

vychovatelka
ŠD

zástupce velitele CO

kronikář, pomocník dopravního referenta

13.

Mgr. Eva Salingerová
(Mastíková)

učitelka MŠ

výzdoba MŠ, kulturní akce MŠ

14.

Bc. Petra Savaskan****

učitelka

kulturní akce 2. st.

15.

Mgr. Ilona Sedláčková

učitelka 1. st.

4.

koordinátorka ŠVP, předsedkyně ČMOS,
dopravní referent, učebnice 1. st.

16.

Mgr. Alena Slámová

učitelka 1. st.

2.

výzdoba školy 1. st.

23

Výroční zpráva

17.

Mgr. Šárka Stříbrnská

učitelka 2. st.

7.

AŠSK, lyžařský výcvik, plavání 1. st.

18.

Mgr. Barbora Sýkorová

učitelka 2. st.

8.

ICT koordinátor, webové stránky školy,
fotografování školy, referent AVT

19.

Mgr. Michaela Šedivá

vedoucí
učitelka MŠ

20.

Jana Trnčáková

asistentka
pedagoga,
učitelka MŠ

21.

RNDr. Bc. Jaromír Vachutka

ředitel školy

22.

Lucie Vymlátilová**

učitelka MŠ

23.

24.

Mgr. Radka Zborníková

učitelka 2. st.

Mgr. Pavel Zdařil

učitel
náboženství

uvádějící
učitel

uvádějící
učitel

vedoucí učitelské knihovny MŠ,
plavání MŠ, vedení logopedie

rozšířené
vedení školy

BOZP, PO, velitel CO

kulturní akce MŠ
pro nápravu
výukových
potíží a potíží
chování

9.
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školní metodik prevence, vedoucí
pochodového cvičení (mimořádné situace),
učebnice 2. st., vedoucí žákovské a
učitelské knihovny 2. st., kronikář
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25.

Mgr. Eva Žundálková

vedoucí
učitelka 1. st.

1.

uvádějící
učitel

*
nástup od 25. 08. 2014
**
mateřská dovolená
*** pracovní poměr skončil 31. 01 2014
**** pracovní poměr skončil 11. 11. 2013
***** nástup od 10. 02. 2014
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metodického
sdružení 1. st.

vedoucí učitelské knihovny 1. st.,
propagace školy, kulturní akce 1. st.,
zástup za vedení v nepřítomnosti

Výroční zpráva

4.5. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A
NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Pedagogický pracovník

Vzdělávání

Markéta Doláková

Maturitní zkouška – předškolní vzdělávání

Vanda Fabianová

Seminář – Pohybové hry s hudbou
Seminář – Chystáme vánoční besídku

Petra Girašková

DVPP – Rozšiřující studium anglického jazyka
Seminář – e-Twinning pro začátečníky
Školení k organizaci a poskytnutí 1. pomoci

Vendula Havlenová

Rekvalifikační kurz – zdravotník zotavovacích
zařízení
Seminář – Náměty a inspirace pro přírodopis na
2. stupni ZŠ

Veronika Hulová

Instruktorský kurz lyžování

Martin Málek

DVPP – studium pro ředitele škol a školských
zařízení

Eva Salingerová
(Mastíková)

Studium na Střední škole pedagogické Přerov –
doplnění kvalifikace
Seminář – Velikonoční výtvarné dílny

Alena Slámová

Seminář – Pohybové hry s hudbou
Seminář – Chystáme vánoční besídku

Michaela Šedivá

Jaromír Vachutka

DVPP – Řízení mateřské školky
Seminář – Vytváříme portfolio pro děti MŠ
Seminář – Obtížné rozhovory
Cyklus seminářů – Rozvoj osobních a
profesních kompetencí učitelů MŠ
Školení vedoucích zaměstnanců BOZP a PO
Seminář – Některé manažerské techniky
(nástroje)
Seminář – Občanskoprávní vztahy při řízení
školy
Pracovněprávní souvislosti aplikace školské
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legislativy při řízení školy a ŠZ
Seminář – Projekt na podporu přírodovědného a
technického vzdělávání

Vedoucí zaměstnanci

Eva Žundálková

Školení vedoucích zaměstnanců BOZP
Seminář – Jak lépe učit Čj na ZŠ
Seminář – První krůčky s Aj
Seminář - Aktivity pro nejmenší studentíky
Seminář – Tvořivé aktivity ve výuce Aj

Nepedagogický pracovník

Vzdělávání

Jitka Dvorská

Krajská konference vedoucích školních jídelen
Seminář – Manažerské řízení procesu změn ve
školní jídelně
Školení vedoucích školních jídelen

Miroslav Langer

Petra Pospíšilíková

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO
a BOZP
Seminář – Účetnictví příspěvkových organizací
Seminář – Účetnictví zaměřené na příspěvkové
organizace

Soňa Venclíková (Chytrá) Školení BOZP
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4.6. SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŮSOBENÍ V ORGANIZACI

Číslo

Nepedagogický pracovník

Zaměření

1.

Olga Bráblíková*

uklízečka

2.

Veronika Březovská*

pracovnice obchodního provozu

3.

Pavlína Drešlová***

pracovnice obchodního provozu

4.

Jitka Dvorská

vedoucí školní jídelny,
kuchařka

5.

Jana Dvořáková

vedoucí školní kuchyně

6.

Erika Flašarová

kuchařka

7.

Pavlína Gehrová

uklízečka v budově 2. stupně

8.

Pavlína Gráfová*

školnice v MŠ

9.

Marie Košařová**

pracovnice obchodního provozu

10.

Soňa Chytrá****

školnice v MŠ

11.

Miroslav Langer

školník

12.

Jana Malíčková

pracovnice obchodního provozu,
uklízečka v budově 1. stupně

13.

Ing. Petra Pospíšilíková

ekonomická pracovnice školy

14.

Monika Poštulková*****

pracovnice obchodního provozu

15.

Marie Prčíková

mzdová účetní - externí pracovnice

16.

Naděžda Tomková******

školnice v MŠ
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Číslo

Nepedagogický pracovník

Délka praxe k
30. 8. 2014
(roky/dny)

Působení v
organizaci k
30. 8. 2014

Pracovní
poměr

1.

Olga Bráblíková*

-

-

DPČ

2.

Veronika Březovská*

-

-

DPČ

Pavlína Drešlová***

11/344

0/130

PS

4.

Jitka Dvorská

23/96

2/219

PS

5.

Jana Dvořáková

18/125

3/8

PS

6.

Erika Flašarová

20/295

3/8

PS

7.

Pavlína Gehrová

10/253

1/211

PS, DPP

8.

Pavlína Gráfová*

-

-

DPČ

9.

Marie Košařová**

-

-

DPČ

10.

Soňa Chytrá****

14

1/1

PS

11.

Miroslav Langer

21/302

2/113

PS, DPP

12.

Jana Malíčková

23/181

3/212

PS

13.

Ing. Petra Pospíšilíková

9/171

2/122

PS

14.

Monika Poštulková*****

3/350

1/303

PS

Marie Prčíková

-

EP

DPP

Naděžda Tomková******

22/020

0/20

PS

3.

15.
16.

*
1., 2. a 8. zástupy na DPČ do 31. 12. 2013; ** zástupy ve ŠJ 2014
*** 3. nástup od 23. 04. 2014; **** 10. MD od 01. 08 2014
***** 14. MD; ****** nástup od 11. 08. 2014; externí pracovnice
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5.1. POČET ŽÁKŮ K 1. ZÁŘÍ 2013
Stupeň
školy

1.

2.

Celkem

Třída

Počet žáků

Chlapci

Dívky

I.

26

13

13

II.

20

9

11

III.

19

10

9

IV.

16

11

5

V.

18

6

12

VI.

18

9

9

VII.

23

10

13

VIII.

16

9

7

IX.

17

7

10

9

173

84

89
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5.2. ŽÁCI - PŘIJATÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na počátku školního roku 2013/2014 nastoupilo do naší základní školy celkem 35 nových
žáků. 26 prvňáčků, 6 žáků přestoupilo do naší školy ze ZŠ Doloplazy (spádová škola) a dále
2 žákyně přestoupily do naší školy ze ZŠ Velká Bystřice do 5. a 7. třídy, 1 žák přestoupil do
4. třídy ze ZŠ Přerov. Během 10 měsíců školního roku se z naší školy neodhlásil žádný žák.
Naopak do naší školy přestoupili 2 sourozenci do 1., 5. třídy ze ZŠ Osek nad Bečvou a 1 žák
do naší školy přestoupil ze ZŠ Rožňavská v Olomouci.
Na konci školního roku 2013/2014 odcházelo z naší školy 16 žáků 9. ročníku. Jedna
žákyně 9. ročníku opakuje ročník. Z důvodu stěhování se z naší školy odhlásili
3 sourozenci ze 3., 4. a 5. ročníku. Z důvodu horší dopravní dostupnosti byl odhlášen žák
z 5. ročníku. Ze 4. ročníku byl odhlášen žák, který přestoupil na sportovní školu do
Olomouce. Z 5. a 7. ročníku se dostali celkem 4 žáci na gymnázia. Na počátku nového
školního roku 2014/2015 jsme přivítali 21 prvňáčků, 6 žáků k nám přestoupilo ze
ZŠ Doloplazy do 6. roč., dva žáci k nám přestoupili ze ZŠ Přerov do 1. a 7. ročníku a do
5. ročníku přestoupil žák ze ZŠ Bouzov. Počet žáků naší školy se za poslední období zvýšil celkem o 5 žáků. V mateřské škole v počtu dětí nedošlo ke změně.
V minulém školním roce jsme měli celkem 9 tříd se 174 žáky.
Počet
Počet příchozích
Ročník příchozích žáků žáků během škol.
k 1. 9. 2013
roku

Počet
odcházejících
žáků během škol.
roku (1. pol.)

Počet odcházejících žáků na
konci škol. roku

I.

26

1

0

0

II.

0

1

0

0

III.

0

0

0

1

IV.

1

0

0

2

V.

1

1

0

4

VI.

6

0

0

2

VII.

1

0

0

2

VIII.

0

0

0

0

IX.

0

0

0

16

35

3

0

27

Celkem

Celkem příchozí žáci

Celkem odcházející žáci

38

Celkový rozdíl + 11 žáků, s novým školním rokem + 6 žáků

31
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5.3. ŽÁCI - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Nejvíce aktivit bylo potřeba zaměřit již tradičně na vycházející žáky a jejich volbu
povolání. Následně na všechny činnosti spojené s přijímacím řízením na střední školy.
Ve školním roce 2013/2014 byla ke studiu na středních školách přijata část žáků na základě
vykonání přijímací zkoušky, někteří žáci byli přijati na základě prospěchu ze základní školy
(žáci splnili požadovaný průměr), v některých případech přijímacího řízení se jednalo
o přijímací pohovor. Po prvním kole přijímacího řízení byli přijati téměř všichni žáci a dostali
se na vybranou školu i na zvolený obor, dva žáci 9. ročníku byli přijati ve 2. kole přijímacího
řízení na jinou školu a jiný obor, jedna žákyně 7. ročníku byla přijata na cizojazyčné
gymnázium na odvolání.
Žáci IX. třídy navštívili v říjnu 2013 Informační a poradenské středisko Úřadu práce
v Olomouci. Seznámili se zde s jeho prací a zopakovali si základní informace o průběhu
přijímacího řízení v tomto školním roce. Měli zde také možnost zhodnotit své osobní
dovednosti a schopnosti ve vazbě na vybraný studijní směr a rovněž si mohli odnést
materiály, které jim poskytovaly důležité informace o budoucích povoláních. Dále se naši žáci
VIII. a IX. třídy v listopadu 2013 zúčastnili přehlídky studijních a učebních oborů
Olomouckého kraje – Scholaris. Pro žáky VIII. třídy byla uspořádána exkurze do místní
slévárny Alfanametal Tršice. Žáci společně s rodiči využívali Dnů otevřených dveří
v jednotlivých školách, o nichž byli ve škole informováni prostřednictvím letáků a
propagačních materiálů na nástěnce věnované výběru povolání. V letošním školním roce se
naše škola zapojila do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji. Koordinátorem tohoto projektu se stala SŠP Rooseveltova v Olomouci.
Do projektu se zapojilo několik základních škol. Cílem tohoto dvouletého projektu je
motivovat žáky základních škol ke studiu řemeslných oborů, jejichž absolventi mají
v současnosti na trhu práce velmi dobré uplatnění. Na technologické hale SŠP Olomouc si
žáci partnerských ZŠ vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích vyrobit z připraveného
materiálu výrobek. Tímto získávají představu o technickém oboru. Ve speciálních dílnách
školy byl vždy přítomen pedagogický pracovník SŠ a ZŠ. Z každé základní školy bývá
vysláno 7 žáků a 1 pedagogický pracovník. Dopravu na SŠ a zpět zajišťuje SŠP Olomouc.
Aktivity probíhaly zhruba 1x za 2 měsíce, vždy v délce 4 vyučovacích hodin. V rámci
projektu proběhla také celodenní exkurze pro žáky do firem v Uničově a ve Šternberku
V prosinci byla žákům také nabídnuta možnost individuálního šetření, které by jim
pomohlo při výběru povolání. Ti žáci, kteří projevili zájem, byli přímo na naší škole vyšetřeni
specialistou PPP v Olomouci.
Ve školním roce 20013/2014 se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 17 žáků IX. třídy,
2 žáci VII. třídy a dvě žákyně V. třídy. Z celkového počtu 21 žáků bylo přijato 18 žáků po
1. kole přijímacího řízení. Jeden žák VII. třídy byl přijat na odvolání, 2 žáci změnili školu a
obor a byli přijati ve 2. kole přijímacího řízení.
Jedna žákyně po neúspěšné opravné zkoušce opakuje 9. ročník a nebyla dodatečně přijata
na SŠ ( PRAKTIK Olomouc).
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Umístění

Škola
Gymnázium, Olomouc - Hejčín
CGNŘ Olomouc
SŠ technická a obchodní Olomouc
SŠLCH Olomouc
1. Gymnázia a střední VOŠ a SPŠ elektrotechnická,
Olomouc
školy
SSOŠ Olomouc
Gymnázium Jana Blahoslava Přerov
SPŠ a GJB Přerov
Slovanské gymnázium Olomouc
SŠ technická Přerov
SŠ polytechnická Olomouc
3. Učební obory na
SOŠ a SOU
SŠ PRAKTIK Olomouc
SŠ zemědělská, Přerov
CELKEM
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Celkem Chlapci Dívky
2
0
2
2
1
1
1
1
0
2
1
1
1

1

0

1
1
3
2
1
1
1
2

0
0
0
1
0
1
0
2

1
1
3
1
1
0
1
0

20

8

12
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5.4. PŘEHLEDY KLASIFIKACÍ A ABSENCÍ ŽÁKŮ

PŘEHLED KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ:

ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014

Třídy
1. - 5.
6.
98
17
88
8
10
9
0
0
0
0
0
0
5
2
1
0
2
1
5
1
11
5
0
0

Žáků celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Budou opakovat ročník
Napomenutí TU
Snížená známka z chování
Ředitelská důtka
Třídní důtka
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy

1.
26
26
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0

2.
20
18
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0

3.
19
18
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0

4.
16
15
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0

5.
17
11
6
0
0
0
3
0
1
3
0
0

Počet zameškaných hodin
Z toho neomluvených

883
0

531
0

554
0

119
0

571 2 658
0
0

34

544
0

7.
23
9
14
0
0
0
7
0
1
4
3
0

8.
16
9
7
0
0
0
4
0
1
4
0
0

908
0

831
0

POLOLETÍ: 1.

9.
17
8
8
1
0
0
0
0
1
2
8
0

6. - 9. 1. - 9.
73
171
34
122
38
48
1
1
0
0
0
0
13
18
0
1
4
6
11
16
16
27
0
0

1 486 3 769 6 427
0
0
0
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PŘEHLED KLASIFIKACE A ABSENCE ŽÁKŮ:

ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014

Třídy
1. - 5. 6.

1.

2.

3.

4.

5.

Žáků celkem
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Neklasifikováni
Budou opakovat ročník
Napomenutí TU
Snížená známka z chování
Ředitelská důtka
Třídní důtka
Pochvala třídního učitele
Pochvala ředitele školy

27
27
0
0
0
0
1
0
0
0
8
0

21
16
5
0
0
0
4
0
0
2
4
0

19
18
1
0
0
0
1
0
1
1
8
0

16
14
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
12
6
0
0
0
5
0
0
1
2
1

101
87
14
0
0
0
11
0
1
4
22
1

17
10
7
0
0
0
1
0
0
1
5
1

Počet zameškaných hodin
Z toho neomluvených
* 1x i o 2 stupně

611
0

693 483
0
0

619
0

834
0

3 240
0

823
0

35

POLOLETÍ: 2.

7.

8.

9.

23
9
14
0
0
0
6
0
1
4
3
1

16
11
5
0
0
0
6
0
2
3
8
0

17
7
9
1
1
1
4
*2
2
1
6
2

1 066 1 023 1 888
0
0
19

6. - 9. 1. - 9.
73
37
35
1
1
1
17
2
5
9
22
4

174
124
49
1
1
1
28
2
6
13
44
5

4 800 8 040
19
19
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I. POLOLETÍ šk. roku 2013/2014
Stupeň Třída

1.

2.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Třídní učitel

Počet žáků

Chlapců

Dívek

26
20
19
16
17
17
23
16
17

13
9
10
11
6
8
10
9
7

13
11
9
5
11
9
13
70
10

Eva Žundálková
Alena Slámová
Vanda Fabianová
Ilona Sedláčková
Veronika Hulová
Lenka Brlíková
Šárka Stříbrnská
Barbora Sýkorová
Zuzana Dočkalová

Průměr
třídy
1,019
1,175
1,125
1,288
1,438
1,538
1,664
1,525
1,464

II. POLOLETÍ šk. roku 2013/2014
Stupeň Třída

1.

2.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Třídní učitel

Počet žáků

Chlapců

Dívek

27
21
19
16
18
17
23
16
17

13
10
10
11
7
8
10
9
7

14
11
9
5
11
9
13
7
10

Eva Žundálková
Alena Slámová
Vanda Fabianová
Ilona Sedláčková
Veronika Hulová
Lenka Brlíková
Šárka Stříbrnská
Barbora Sýkorová
Vendula Havlenová
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Průměr
třídy
1,051
1,262
1,178
1,288
1,475
1,534
1,733
1,525
1,649
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Průměrný prospěch jednotlivých tříd v 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014
2
VII.

1,8

Průměrný prospěch tříd

VIII.

VI.

1,6

IX.

V.
IV.

1,4

II.
III.

1,2

I.

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1. pol. 2013/2014

VIII.

IX.

2. pol. 2013/2014
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5.5. ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Stupeň
školy

1.

2.

Třída

Počet žáků (hoši/dívky)

I.

0/0

II.

0/0

III.

1/0

IV.

1/0

V.

1/0

VI.

0/0

VII.

0/2

VIII.

0/0

IX.

1/1

CELKEM

4/3

Důvody integrací žáků:
9. roč.
7. roč.
5. tř.
4. tř.
3. tř.

žák s vývojovými poruchami učení (0912)
mentální postižení (0901)
žákyně s vývojovými poruchami učení (0912)
žákyně s vývojovými poruchami učení (0912)
žák s vývojovými poruchami učení (0912)
žák s vývojovou poruchou učení (0912)
žák s vývojovou poruchou chování (0914)
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6. VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ
I.

„Výchova k volbě povolání“ byla začleněna do povinných předmětů: VO a PČ,
příležitostně do dalších vyuč. předmětů, popř. aktivit školy.

II.

Vytyčené vzdělávací cíle:
1. Žáci si uvědomují vlastní odpovědnost při volbě profesního zaměření.
2. Žáci využívají poznatků z oblasti sebepoznávání, rozhodování při plánování
vlastní budoucnosti.
3. Žáci chápou souvislosti mezi požadavky na výkon vybraného povolání a svými
reálnými osobními předpoklady a konkrétními možnostmi vhodného povolání.
4. Objektivně hodnotí vlastní šance na trhu práce.
5. Žáci se orientují v profesní nabídce a informačních zdrojích pro volbu
povolání.

III.

Obsahové okruhy (hod.):
- rozhodování
- akční plánování
- možnosti absolventa ZŠ
- informační základna pro volbu povolání
- rovnost příležitostí na trhu práce
- adaptace na životní změny
- orientace v profesních informacích
- svět práce
- Scholaris
- exkurze
- beseda o povolání
- dotazníky k volbě povolání

Projekt Volba povolání - celodenní (jednou za 2 roky)

4
4
4
13
2
2
3
7
4
6
4
4
8. - 9. roč.

Do vzdělávacího procesu byly začleněny exkurzní činnosti a kontakty se zástupci
SŠ v 9. roč. V rámci jednotlivých tematických celků VO, PČ a ostatních předmětech byli žáci
seznamováni se základními profesemi v regionu.
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7.1. KONTROLY VNITŘNÍ - HOSPITAČNÍ ČINNOST
VEDENÍ ŠKOLY
Během školního roku provedl ředitel školy 10 hospitací, daleko vyšší byl počet nepřímých
hospitací, návštěv v hodinách či kratších vstupů do hodin. 8 hospitací uskutečnil zástupce
ředitele školy, pravidelné rozbory vyučovacích hodin prováděla vedoucí učitelka 1. stupně u
asistentky pedagoga, 3 hospitace uskutečnila v mateřské škole vedoucí učitelka MŠ. Další
3 hospitace zrealizovala výchovná poradkyně u začínající učitelky AJ a FJ. Hospitace a
náslechy byly prováděny i u studentů UP v Olomouci, kteří na naší škole vykonávali praxi..
Ředitel školy se v rámci hospitační činnosti zaměřil především na 1. i 2. st. školy. Během
jednotlivých hospitovaných hodin sledoval především komplexní a psychomotorické cíle
hodiny, motivaci žáků či dětí, přípravu na vyučování, používání pomůcek i didaktické
techniky, naplňování ŠVP, dodržování tematického i časového plánu hodiny i efektivitu
práce. Současně se zaměřoval i na vztah vyučujících k žákům, vytvoření pracovní atmosféry,
odbornou stránku hodin i nastavená pravidla chování žáků a dětí. Všechny uvedené hodiny se
uskutečnily bez předcházejícího většího časového oznámení. Ředitel školy byl s hodinami
vcelku spokojen, několik hodin bylo vzorových, ale také zaznamenal hodiny s větším
množstvím nedostatků, které byly řešeny v rámci pohospitačních pohovorů. Současně
proběhlo i několik nepřímých hospitací.
Většina hodin obsahovala všechny požadované fáze - evokaci, uvědomění a reflexi.
V některých vyučovacích hodinách probíhalo sebehodnocení žáků, motivace žáků, ovšem ne
vždy byly používány dostupné pomůcky. Didaktická technika se používala častěji. Vyučující
se do hodin řádně připravovali a většina učitelů byla v souladu s tematickým plánem. Učitelé
si během vyučování většinou všímali integrovaných žáků, měli přehled o zápiscích žáků a
během jedné hodiny vystřídali několik metod a forem práce. V žádné z hospitovaných hodin
ředitel školy nezjistil odborný nedostatek vyučujícího. V každé vyučovací hodině bylo
monitorováno přibližně 20 vybraných pedagogických jevů.
Ředitel školy byl i uvádějícím učitelem pro vyučující přírodopisu a chemie, kterou
hodnotil velmi pozitivně za velmi vydařené hodiny z hlediska odborného i didaktického
s jasně promyšlenými výukovými cíli, motivací žáků se snahou o dosahování co nejvyšší
efektivity práce. Kolegyni ředitel školy hodnotil pozitivně i za zvládání funkce třídního
učitele, pravidelné konzultace, celoroční DVPP, převádění poznatků do praxe a přípravu
školních akcí.
Podobné jevy sledoval i zástupce ředitele školy, který zaznamenal jednu nevydařenou
hodinu. Výchovná poradkyně byla i uvádějící učitelkou pro vyučující AJ a FJ. V počátečních
hodinách zaznamenávala větší množství nedostatků, následně docházelo ke zlepšování. Pouze
drobné nedostatky řešila s kolegyněmi i vedoucí učitelka MŠ. Ostatní uvádějící učitelé
hodnotili práci asistentky pedagoga i vychovatelky II. oddělení školní družiny velmi dobře.
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7.2. KONTROLY VNITŘNÍ - OSTATNÍ KONTROLNÍ
ČINNOST, EVALUACE ŠKOLY
a) Kontrola dohledů - vedení školy se zaměřovalo na nepřímou pedagogickou činnost
vyučujících, kterou jsou mimo jiné i dohledy ve všech budovách a prostorách školy. Během
školního roku proběhlo celkem 39 kontrol dohledů.
b) Kontrola docházky do hodin - několik kontrol. Vyučující do jednotlivých hodin
přicházeli v přijatelných časových rozmezích v závislosti na dohledech a přesunech
z jednotlivých budov.
c) Kontrola žákovských knížek a záznamníků - kontrola byla zaměřena na způsob, jakým
žák vede svůj nejdůležitější doklad, zda-li má v jednotlivých předmětech dostatečný počet
známek, ale také jsme zjišťovali, zda-li zápisy v žákovských knížkách pravidelně kontrolují
rodiče žáků. Individuálně byly shledány nedostatky v chybějících obalech, podpisech rodičů i
nedokončených zápisech učiva. Kontrola probíhala průběžně během celého roku ze strany
třídních učitelů a vedení školy.
d) Kontroly závěrečných prací, laboratorních prací a sešitů - zaměření na vedení protokolů,
náročnost práce, zaměření práce s důrazem na využití dovedností žáků v praxi, statistické
vykazování, pečlivost provádění úkolů i přípravu na laboratorní práce. Vyučující splnili
stanovený počet laboratorních a kontrolních prací. Kontroly probíhaly 4krát ročně. Ředitel
školy byl s úrovní jednotlivých prací velmi spokojen.
e) Kontrola třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů žáků (v elektronické podobě)
a tematických plánů – kontrolu provádělo vedení školy v pravidelných intervalech. Třídní
knihy se kontrolovaly přibližně 1krát za měsíc. Kontrola byla zaměřena na dodržování ŠVP,
tematických plánů, úplnost zápisů, poučení žáků o BOZP, absenci žáků, kontrolu práce
třídního učitele, kontrolu mimoškolní činnosti aj.
f) Kontroly správních zaměstnanců a pracovnic školní jídelny - během školního roku
vedení školy provedlo několik kontrol, které byly zaměřeny u správních zaměstnanců na péči
o majetek školy, oblast BOZP, vedení skladových zásob čistících prostředků, vedení deníků
v místnostech s kotly, přehledy revizí, dodržování hygienických předpisů, kontrolu
dodržování náplně práce, apod. Kontroly školní jídelny byly zaměřeny na kontrolu pokladny,
účetních dokladů, skladových zásob, nosnost regálů, expirační dobu potravin, dodržování
hygienických a bezpečnostních předpisů.
g) Jiné - během školního roku pravidelně probíhaly kontroly majetku školy v budovách
školy i v přilehlém areálu. Na kontroly vedení školy navázaly i komplexní prověrky
bezpečnosti práce a technické revizní kontroly.
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h) Evaluace školy - testování žáků - uskutečnilo se celostátního testování žáků 5. a 9.
ročníku z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Současně jsme provedli i
testování Scio u žáků 9. ročníku (v listopadu) ze stejných předmětů + obecných studijních
předpokladů.
Testování žáků 9. ročníku se zúčastnilo celkem17 800 žáků z 617 škol z celé ČR (ZŠ +
gymnázia). Nadprůměrných výsledků jsme dosáhli v českém jazyce, kde jsme měli lepší
výsledky než 70 % všech testovaných škol. Poměrně slušných výsledků jsme dosáhli i
v matematice, kde jsme byli lepší než 60 % všech zúčastněných škol. V porovnání s minulým
testováním jsme se zhoršili v anglickém jazyce, na který se budeme muset i nadále více
zaměřovat.
Testování žáků 5. ročníku se zúčastnilo celkem 6 500 žáků 5. tříd z 297 škol z celé ČR.
Několik žáků k testování nepřistoupilo se vší vážností a poctivostí, práci se patřičně
nevěnovali a mnoho odpovědí nahodile zakroužkovali. I z tohoto důvodu naše škola dosáhla
slabých výsledků v českém jazyce a průměrných výsledků v matematice (viz. příloha).
Součástí evaluace školy bylo i vlastní hodnocení jednotlivých částí školy - proběhlo
dotazníkové šetření činnosti mateřské školy, vyhodnocení dotazníkového šetření šikany, apod.
Další evaluační činnost bude probíhat i v následujícím školním roce.
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7.3. KONTROLY ŠKOLY
Na naší škole proběhlo v průběhu školního roku celkem 5 kontrol ze strany – Oblastního
inspektorátu práce (3 dny), kontroly Finančního výboru obce (1 den), Hygienická kontrola ze
strany Krajské hygienické stanice v Olomouci (kontrola školní jídelny a školní výdejny)
- 1 den, České školní inspekce (ČŠI) – 2 dny a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP)
– 1 den.
1. Kontrola školy ze strany Oblastního inspektorátu práce
Na naší škole proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce dne 10. 09. 2013.
Kontrolovaný právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Tršice, p. o.
Kontroly se zúčastnili:
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka - ředitel školy
Mgr. Ilona Sedláčková – zást. ČMOS (informován o zahájení kontroly)
Kontrolu provedl:
Bc. Jaroslav Herentin - inspektor
Zaměření kontroly:
Kontrola byla zaměřena na plnění povinností kontrolovanou osobou, které pro ni vyplývají
z pracovněprávních předpisů v oblasti – kontrola platových podmínek zaměstnanců. Kontrola
se zaměřila na pracovní smlouvy, náplně práce, informace k pracovním smlouvám,
nenárokové složky platu, apod.
Cíl kontroly:
Prověřit povinnosti zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávních předpisů.
Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:
Nebylo zapotřebí vykonat změny v pracovněprávní oblasti v souvislosti s opatřením
kontrolního orgánu.
Závěr kontroly:
Kontrolní orgán provedl podrobnou kontrolu u vzorku pracovníků školy – 3x učitelky
mateřské školy a jedna vychovatelka ŠD. Pouze v jednom případě došlo k nesouladu během
přípravy ŠVP v měsíci 08/2012. Vedoucí učitelka měla být po dobu přípravy programu
zařazena ve vyšší platové třídě. Ředitel školy určil pracovnici vyšší odměnu na konci roku
2012. V uvedené nenárokové složce platu byla finanční částka pracovnici přiznána i za
přípravu ŠVP. V době kontroly nedošlo k porušení ustanovení § 122 ost. 1 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.
Zápis:
 Protokol o kontrole podle § 5 odst. 1 písm. a) v rozsahu ustanovení § 3 pořízený podle
§ 8 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o inspekci práce“). Kontrola byla provedena ve dnech 10. 09. 2013,
11. 09. 2013 a 19. 09. 2013.
Vyjádření statutárního zástupce ředitele školy:
Oznámení o přijetí opatření – opatření nebylo nutné provést, protože kontrolované osoby byly
zařazeny v odpovídajících platových třídách.
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2. Hygienická kontrola
Dne 04. 10. 2013 proběhla na naší škole kontrola ze strany Krajské hygienické stanice se
sídlem v Olomouci.
Kontrolovaný právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Tršice, p. o.
Školní jídelna
Kontroly se zúčastnila:
Jitka Dvorská - vedoucí školní jídelny
Kontrolu provedl:
Lukáš Pecina, DiS. - kontrolní pracovník (0057)
Zaměření kontroly:
Následná kontrola podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES) č. 852/2004 Sb., ze dne
29. dubna 2004 o hygieně potravin (dále jen Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a dle vyhlášky
č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění (dále jen
vyhláška č. 137/2004 Sb.). Kontrolováno bylo celkem 7 bodů.
Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:
Opatření k nápravě se zaměstnavateli neukládá.
Závěr kontroly:
V době kontroly nebylo zjištěno porušení povinnosti kontrolované dle bodu V. Předmět
kontroly protokolu..
26. 03. 2013.
Zápis:
 Protokol o kontrolním zjištění ze dne 04. 10. 2013.
Vyjádření ředitele školy:
Žádné.
3. Kontrola ze strany České školní inspekce
Dne 27. a 28. 11. 2013 proběhla na naší škole kontrola ze strany ČŠI v Olomouci.
Kontrolovaný právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Tršice, p. o.
Kontroly se zúčastnili:
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka - ředitel školy
Mgr. Martin Málek
- zástupce ředitele školy
Mgr. Michaela Šedivá
- vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Eva Salingerová
- učitelka MŠ
Lucie Vymlátilová
- učitelka MŠ
Kontrolu provedl inspekční tým:
Mgr. Zonna Bařinková
- školní inspektorka
PaedDr. Libuše Vrbová
- školní inspektorka
Zaměření kontroly:
Kontrola byla zaměřena na prošetření stížnosti zákonného zástupce dítěte mateřské školy při
řešení postupu po úrazu syna stěžovatelky, ke kterému mělo dojít v MŠ.
Cíl kontroly:
Prošetřit jednotlivé body stížnosti stěžovatelky.
Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:
Opatření k nápravě se zaměstnavateli neukládá.
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Závěr kontroly:
Po prošetření ČŠI zjistila, že je stížnost nedůvodná. Nebylo prokázáno, že k úrazu dítěte došlo
v MŠ. Kontrolní orgán zjistil, že opatření přijatá ředitelem školy k prevenci rizik úrazů v době
pobytu dětí na školní zahradě jsou dostačující, v této souvislosti není nutné přijímat další
preventivní opatření.
Zápis:
 Výsledek šetření stížnosti zákonného zástupce na postup ředitele školy a vedoucí
učitelky MŠ Tršice, p. o. ze dne 12. 12. 2013.
Vyjádření ředitele školy:
Zaslání doplňujících informací k dekorativním prvkům před budovou MŠ.
4. Kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Na naší škole proběhla kontrola ze strany VZP dne 07. ledna 2014.
Kontrolovaný právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Tršice, p. o.
Kontroly se zúčastnila:
Marie Prčíková - mzdová účetní
Kontrolu provedli:
Michaela Hejtmanová - kontrolní pracovník VZP ČR
Předmět kontroly:
Dodržování ustanovení vyplývajících ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů –
plnění oznamovací povinnosti, správnost stanovení vyměřovacích základů, výše pojistného se
zaměřením na minimální a maximální vyměřovací základ, dodržování termínů splatnosti
pojistného, průkaznost vedení evidence o platbách pojistného, dodržování povinnosti
zaměstnavatelů zasílat VZP kopie záznamů o pracovním úrazu.
Cíl kontroly:
Kontrola výše uvedených bodů za období 08 – 12/2009, 2010, 2011, 2012 a 01 – 11/2013.
Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:
Opatření k nápravě se zaměstnavateli neukládá.
Závěr kontroly:
Kontrolou nebyly vyčísleny žádné rozdíly na veřejném zdravotním pojištění.
Zápis:
 Zpráva o výsledku kontroly plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného ze dne 20. 01. 2014.
Vyjádření statutárního zástupce ředitele školy:
Žádné.
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5. Finanční kontrola školy
Na naší škole proběhla kontrola ze strany Finančního výboru OÚ Tršice dne 19. 06. 2014.
Kontrolovaný právní subjekt:
Základní škola a Mateřská škola Tršice, p. o.
Školní jídelna
Kontroly se zúčastnili:
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka – ředitel školy
Ing. Petra Pospíšilíková
- ekonomická pracovnice školy
Jitka Dvorská
- vedoucí školní jídelny
Kontrolu provedli:
Antonín Glier
- předseda finančního výboru
Ing. Radomír Ohera
- člen výboru
Veronika Baldermannová - členka zastupitelstva obce
Zaměření kontroly:
Kontrola byla zaměřena na - fungování školní kantýny; aktuální počty strávníků školní
jídelny; rozvozy obědů, platby za obědy; vedení účetních dokladů školy i školní jídelny a
jejich zaúčtování - kontrola pokladní knihy a vybraných faktur; ostatní - kniha připomínek,
neplatiči, apod.; kontrola zásob ve skladu.
Cíl kontroly:
Prověřit dodržování právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích
těchto předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito
orgány. Bližší zaměření kontroly bylo na školní jídelnu.
Opatření a lhůty k odstranění zjištěných závad:
Stavy na účtech souhlasily.
Závěr kontroly:
Nebyly shledány žádné nedostatky.
Zápis:
 Zápis z jednání Finančního výboru dne 19. 06. 2014.
Vyjádření statutárního zástupce ředitele školy:
Žádné.
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8. AKTIVITY ŠKOLY

Termín
02. 09. 2013
03. 09. 2013
05 - 06. 09.
2013
18. 09. 2013
23. 09. 2013
27. 09. 2013
27. 09. 2013
01. 10. 2013
11. 10. 2013
15. 10. 2013
16. 10. 2013
17. 10. 2013
22. 10. 2013
22. 10. 2013
24. 10. 2013
31. 10. 2013
31. 10. 2013
04. 11. 2013
08. 11. 2013
11. 11. 2013
12. 11. 2013
19. 11. 2013
27. 11. 2013
28. 11. 2013
28. 11. 2013
04. 12. 2013
06. 12. 2013
11. 12. 2013
12. 12. 2013
13. 12. 2013
16. 12. 2013
16. 12. 2013
17. 12. 2013
17. 12. 2013
18. 12. 2013
18. a 19. 12.
2013
19. 12. 2013
19. 12. 2013
06. 01. 2014
17. 01. 2014

Akce školy
Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 v Tršicích
Adaptační hodiny s TU
Adaptační kurz

Třídy,
ročník
1. - 9.
1. st.
6.

Projekt Bezpečně do školy
Atletický čtyřboj
Návštěva Botanické zahrady Olomouc
Rok s tradicemi – sv. Václav
Turnaj v malé kopané
Beseda policií
Sběrový týden
Přírodovědný klokan
Drakiáda
Ekoprogram
Dopraví projekt – Pozor, červená
Drakiáda
Rok s tradicemi – Dušičky
Turnaj ve stolním tenise
Odpadová olympiáda
Spaní ve školní družině
Rok s tradicemi – Svatý Martin
Divadlo hudby
Program – prevence drogy
Scholaris Olomouc
Rok s tradicemi – Adventní zpívání
Beseda – myslivci v MŠ
Mikulášská nadílka
Rozsvěcování vánočního stromu
Turnaj v basketbale
Kouzlení s klaunem
Rok s tradicemi – sv. Lucie
Vánoční besídka pro rodiče
Zdravá pětka
Vánoční koncert
Vánoční koncert - filharmonie
Vánoční projekt
Vánoční besídky v mateřské školce
Ekologická beseda – Tonda obal na cestách
Zdravá pětka
Rok s tradicemi – Tři králové
Zápis do 1. třídy
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1. st.
2. st.
2. st.
1. st.
2. st.
2. st.
1. – 9.
2. st.
MŠ
1. – 3.
MŠ
1. st.
1. st.
2. st.
4. – 6.
2. – 3.
1.st.
MŠ
8.
8. – 9.
1. st.
MŠ
2. st.
1. – 9.
2. st.
MŠ
1. st.
2. tř.
6. – 7.
1. st., MŠ
9.
1. st.
MŠ
2. st
8. – 9.
1. st.
1. st.

Výroční zpráva
22. 01. 2014
18. 01. 2014
27. 01. 2014
29. 01. 2014
30. 01. 2014
01. 02. 2014
11. 02. 2014
12. 02. 2014
12. 02. 2014
18. 02. 2014
20. 02. 2014
28. 02. 2014
07. 03. 2014
17. 03. 2014
19. 03. 2014
21. 03. 2014
21. 03. 2014
26. 03. 2014
26. 03. 2014
27. 03. 2014
28. 03. 2014
01. 04. 2014
04. 04. 2014
04. 04. 2014
07. 04. 2014
08. 04. 2014
14. 04. 2014
15. 04. 2014
23. 04. 2014
24. 04. 2014
28. 04. 2014
28. 04. 2014
26. 04. 2014
02. 05. 2014
09. 05. 2014
12. – 16. 05.
2014
13. 05. 2014
14. 05. 2014
14. 05. 2014
21. 05. 2014
21. 05. 2014
22. 05. 2014
26. 05. 2014
30. 05. 2014
02. 06. 2014
02. 06. 2014
03. 06. 2014
03. 06. 2014

Muzikál Sugar – Moravská filharmonie
Školní ples
Okresní kolo dějepisné olympiády
Recitační soutěž
Vystoupení kouzelníka
Rok s tradicemi - Hromnice
Olympiáda v českém jazyce
Oblastní kolo recitační soutěže
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
Oblastní kolo recitační soutěže
Rok s tradicemi – Masopustní karneval
Okresní kolo recitační soutěže
ČEZ Street Hockey
Talent roku
Matematický klokan – školní kolo
Moje kamarádka kniha
Projekt Bezpečný pes
Ekologický program Sluňákov
Beseda v místní knihovně
Návštěva diagnostického ústavu
Velikonoční dílnička
Noc s Andersenem
Vítání jara
Barevný týden
Okresní kolo biologické olympiády
Anglické divadlo Olomouc
Den otevřených dveří
Odznak všestrannosti
Mc.Donald cup
Týdenní projekt – na kole i pěšky
Dopravní hřiště Olomouc
Rok s tradicemi – Čarodějnice
Den Země
Den matek

8. – 9.
8. – 9.
2. st.
1. st.
1. st.
1. st.
2. st.
1. st.
2. st.
2. st.
2. st.
1. st.
2. st.
1. st.
1. – 9.
2. – 9.
1. st.
1. st., MŠ
7.
1. st.
8. – 9.
MŠ
5. – 6.
1. st.
1. st.
2. st.
9.
1. – 9.
1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
1. st.
2. st.
1. st.

Škola v přírodě

1. st.

Besídky v mateřské školce
Pohár rozhlasu
Pythagoriáda – okresní kolo
Turnaj v bowlingu
Školička nanečisto
Lesní pedagogika
Ornitologická stanice Přerov
Fotografování školy
Olympijské hry v MŠ
Čokoládová tretra
Školní výlet – Baťův kanál
Školní výlet – Rešovské vodopády

MŠ
2. st.
2. st.
2. st.
MŠ
6. – 7.
7.
1. – 9.
MŠ
2. st.
7.
5. – 6.
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05. 06. 2014
10. 06. 2014
10. 06. 2014
11. 06. 2014
11. 06. 2014
13. 06. 2014
16. 06. 2014
17. 06. 2014
19. 06. 2014
19. 06. 2014
20. 06. 2014
24. 06. 2014
25. 06. 2014
26. 06. 2014

Sportovní hry Mikroregion Bystřička
Výlet do ZOO
Pohár starosty Velkého Týnce
Školní výlet – Štramberk
Exkurze do ZOO
Závěrečné práce žáků 9. ročníku
Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm
Školní výlet ZOO Olomouc
Lesní pedagogika
Školní výlet – lanové centrum Olomouc
Tečka za školním rokem
Dopravní projekt
Pěvecká soutěž
Pochodové cvičení školy

49

1. – 9.
MŠ
2. st.
8.
3.
9.
9.
1. – 2.
8. – 9.
4.
1. i 2. st.
2. st.
1. st.
1. – 9.
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9. EXKURZE ŠKOLY

Číslo

Akce

Třída, ročník

Termín

1.

Adaptační kurz 6. ročník

6.

05. 09. – 06. 09.
2013

2.

Exkurze do Botanické zahrady a
Vlastivědného muzea Olomouc

8. – 9.

17. 09. 2013

3.

ZOO Olomouc

7. - 9.

25. 10. 2013

4.

Exkurze na SŠ Polytechnické

8.

21. 11. 2013

5.

Svíčkárna Olomouc

5.

04. 12. 2013

6.

Adventní zájezd do Vídně

2. st.

06. 12. 2013

7.

Planetárium Brno

7. – 9.

02. 04. 2014

8.

Zájezd do Velké Británie a Francie

2. st.

10. 05. 2014

9.

Ornitologická stanice Přerov

7.

26. 05. 2014
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10.

Alfana Tršice

8.

26. 05. 2014

11.

ZOO Olomouc

3.

11. 06. 2014

51

Výroční zpráva

10. SPOLEČENSKY VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLY
Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 (02. 09. 2013)
Slavnostní zahájení nového školního roku 2013/2014 proběhlo v prostorách kulturního
domu. Na zahájení se sešli nejen žáci základní školy, ale také předškoláci mateřské školky a
přizváni byli i představitelé obce. Po slavnostním zahájení ředitelem školy následoval kulturní
program a posléze probíhalo přivítání našich prvňáčků, kteří byli ostužkováni a obdarováni
drobnými dárky, které si pro ně připravila paní starostka. Hodně úspěchů ve škole jim popřáli
jak zástupci školy, tak obce. Po přivítání žáků, kteří k nám přestoupili z jiných škol a dětí
mateřské školy, se všichni žáci přesunuli do svých tříd. Převážně prvňáčci se jistě dočkali
nové třídy a dalších pozorností, které si pro ně paní učitelka připravila.

Adaptační kurz žáků 6. ročníku v Radíkově u Olomouce (05. 09. – 06. 09. 2013)
I v minulém školním roce jsme pokračovali v dlouholeté tradici naší školy a uspořádali
jsme adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Kurz se uskutečnil v rekreačním středisku Chata pod
věží, Olomouc - Radíkov ve dnech 05. - 06. 09. 2013. Cílem kurzu bylo vytvořit ve třídě
atmosféru spolupráce a důvěry jak mezi spolužáky, tak mezi žáky a jejich třídním učitelem.
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Důvodem je nově vznikající třídní kolektiv po příchodu 6 nových žáků ze spádové školy.
Náplní kurzu byla celá řada sportovních, badatelských, poznávacích i společenských aktivit.

Slavnost Slabikáře (22. 11. 2013)
V pátek 22. listopadu proběhla v 1. třídě Slavnost Slabikáře. Třídní učitelka 1. třídy Eva
Žundálková připravila s žáky program pro jejich rodiče a další rodinné příslušníky. Prvňáčci
museli během odpoledního programu plnit hned několik úkolů, kterými prokázali, že již
ovládají písmenka. Pro rodiče s paní učitelkou připravili dovednostní pásmo her a cvičení.

Předvánoční akce, besídky v MŠ a 1. a 2. st. základní školy (18. a 19. 12. 2013)
Předvánoční období je v naší škole spjaté nejenom s krásně vánočně vyzdobenými
třídami, ale také s projekty či besídkami pro rodiče. V pátek dne 6. prosince 2013 se děti, žáci,
pracovníci školy, rodiče a další obyvatelé obce sešli u budovy 2. st. školy, kde proběhlo
rozsvěcování vánočního stromu. Během akce postupně vystoupili se svými pásmy děti
mateřské školy, žáci 1. a 2. st. školy. Adventní atmosféru příjemně navodila i vystoupení žáků
na dechové hudební nástroje.
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Pro žáky z 1. stupně školy jsme si připravili vánoční projekt „Vánoce ve světě“. Téma
Vánoc prolínalo všemi předměty, ale ponejvíce výchovami - výtvarnou, hudební a
praktickými činnostmi. Projekt vhodně doplnil i výjezd žáků školy do předvánoční Vídně.

Žáci 2. stupně školy na předvánoční období nezapomněli. Tvořili různá přáníčka, cukroví a
jiné vánoční předměty. Ve třídách probíhaly besídky v pátek 20. prosince.
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Během posledního týdne před Vánocemi probíhá na 1. st. školy adventní zpívání. Žáci
1. st. si připravili vystoupení pro mateřskou školu.

Den otevřených dveří (15. 01. 2014)
Před zápisem do 1. třídy se tradičně otevřely všechny školní dveře nové budovy 1. stupně.
Ve středu 15. 01. 2014 od 8.00 – 15.00 hodin si tak mohli prohlédnout všichni zájemci z řad
rodičů, prarodičů a široké veřejnosti jednotlivé třídy, seznámit se s pracovníky školy,
zhlédnout chodby vyzdobené pracemi žáků a další prostory. Velkým lákadlem byla možnost
nahlédnout do výuky jednotlivých tříd a sledovat děti a učitele přímo při práci. Největší zájem
návštěvníků byl tradičně o první třídu. Výuku a práci žáků si současně přišly prohlédnout děti
z naší mateřské školy se svou paní učitelkou
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Zápis do 1. třídy (17. 01. 2014)
Pátek 17. ledna 2014 se stal slavnostním dnem pro 26 předškoláků, kteří se přišli zapsat
v doprovodu svých rodičů do naší školy. Jako každým rokem byl zápis tematicky laděný,
tentokrát jako procházka pohádkovou říší. A tak se naší školou pohybovali princ a princezny,
mravenci a vodníci. Byli to naši šikovní třeťáci a čtvrťáci v pohádkových kostýmech, kteří
trpělivě vysvětlovali budoucím prvňáčkům, jaký úkol musí zvládnout, aby prokázali svou
zručnost a samostatnost budoucích školáků. Hned po vstupu do budovy, v herně v přízemí, se
pro záchranu princezny prolézalo tunelem a bojovalo s drakem. Kdo si poradil, získal medaili.
I na dalších stanovištích čekala děti odměna za splněné úkoly. U Zlatovlásky a mravenců
pomáhaly děti navléknout roztržené korále, poznávat barvy i počet. Vodníci potřebovali
nazdobit vrbičku barevnými mašličkami, to byl velmi obtížný úkol, se kterým řada dětí
potřebovala pomoci. Pak už stačilo splnit úkoly ve třídě s paní učitelkou, například povídat
o obrázku, přednést básničku, nakreslit tatínka nebo maminku, ukázat, která čísla nebo
písmena děti znají, ale i pojmenovat geometrické tvary. Každý předškolák si poradil, někdo
snadno, pro někoho to bylo obtížnější, ale jisté je, že všechny zúčastněné děti prošly zápisem
do 1. třídy a byly přijaty do naší školy.
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Školní ples (18. 01. 2014)
Letošní ples naší školy připadl na sobotu 18. února 2013. Po přivítání všech přítomných
ředitelem školy následovala polonéza, kterou je ples již tradičně zahajován. Polonézu zatančili
někteří žáci 8. a 9. ročníku, kteří se na ni již od listopadu připravovali pod vedením paní
učitelky Petry Savaskan. Příjemným zpestřením plesu bylo skupinové a sólová vystoupení
starších mažoretek ze skupiny Trixie Tršice. Půlnoční tombola přinesla radost v podobě
pěkných cen od našich sponzorů některým zúčastněným. Pak již následovala plesová veselice
až do dvou hodin ráno.
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Masopust (28. 02. 2014)
Žáci 1. stupně si uvedenou lidovou tradici připomněli maškarním karnevalem, který se
konal v pátek 28. 02. 2014 v herně školy. Nejdříve proběhla vystoupení jednotlivých tříd a
následně se na pochod obcí vydal průvod učitelů i žáků v maskách, kteří připomínali
obyvatelům obce lidový zvyk.

Velikonoční dílnička v mateřské škole (01. 04. 2014)
Učitelky MŠ si připravily velikonoční dílničku pro rodiče a děti naší školky. Ve třídě
Tygříků rodiče s dětmi vytvářeli papírovou slepičku s kuřátkem z vlnité lepenky, malovali
perníčky, které děti dopoledne poctivě vyválely a vykrajovaly, a z vyfouknutých vajíček
vytvářeli krásné slepičky a kohoutky. Ve třídě Medvíďat děti vyráběly narcisky z barevného
papíru a žlutých pet víček, velikonočního zajíčka s váčkem na vajíčko a zajíčka z kolíčku na
prádlo s mrkvičkou v ruce.
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Vítání jara (05. 04. 2014)
Se zimou jsme se symbolicky rozloučili v sobotu dne 5. 4. 2014 na sále OÚ v Tršicích. Ve
14.00 hodin děti z mateřské školy zahájily tradiční „Vítání jara“ pěkným vystoupením a
navodily tak jarní atmosféru, kterou následně podpořily děti z 1. – 3. třídy. Střídaly se
tanečky s básničkami a písničkami. Blížící se Velikonoce připomněly rukodělné dílničky,
které si pro děti připravily členky SRPŠ a kulturní komise, skauti, děvčata z 9. třídy. Děti se
zájmem vyráběly a pak si domů odnášely zdobená vajíčka, kuřátka, zajíčky, smrtky a další
výtvory, které určitě poslouží k domácí velikonoční výzdobě. O bohaté občerstvení a prodej
výrobků s jarní tematikou se postaralo SRPŠ. V závěrečné části příjemného odpoledne
přítomné čekal ještě jeden důležitý úkol, a to vynést Morenu, kterou vyrobili žáci 3. třídy za
pomocí paní učitelky.

Den otevřených dveří (15. 04. 2014)
Již tradičně se otevřely všechny školní dveře budov 1. a 2. stupně v úterý 15. dubna
2014 od 8.00 do 17.00 hodin. Všichni zájemci z řad rodičů, prarodičů a občanů obce si tak
mohli prohlédnout jednotlivé třídy, seznámit se s učiteli a učitelkami, vychovatelkami,
zhlédnout počítačové učebny, školní družinu, hernu, odborné učebny na 2. stupni, chodby
jarně a velikonočně vyzdobené pracemi žáků a všechny školní prostory. Přítomné velmi
zaujala možnost nahlédnout do výuky jednotlivých tříd během výuky. V odpoledních
hodinách pak žáci byli přímo v učebnách a odpovídali na zvídavé otázky příchozích.
V každé třídě byla nainstalovaná výstavka prací žáků, učebnic, prezentace, apod.
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Zápis do mateřské školy (15. 04. 2014)
V úterý 15. dubna 2014 proběhl již 3. zápis do naší mateřské školy. Během odpoledne se
přišlo v doprovodu rodičů zapsat celkem 18 dětí. Samotný zápis byl letos připraven ve stylu
naší školky - Safari. Děti krmily hladového hada, prolézaly kolem krokodýla, skládaly puzzle
s žirafou a nosorožcem, pomáhaly hrošici Glorii najít poztrácené mušle na korále a
domalovávaly zebře proužky. Kdo splnil úkol, dostal na připravenou mapku ZOO razítko
zvířátka, u kterého úkol plnil, a po splnění všech úkolů dostal Safari omalovánku naší školky.
Pro děti byl připravený program ve volném oddělení a rodiče se mohli v klidu věnovat
vyřizování všech administrativních náležitostí.
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Škola v přírodě (12. 05. – 16. 05. 2014)
V letošním školním roce se naše škola připojila k řadě škol, které nabízejí svým žákům
tuto týdenní ozdravnou akci. V pondělí 12. května se sešlo u autobusů celkem 77 dětí a
6 učitelek, aby společně prožili týden plný her, sportování, soutěží, turistiky, výuky i zábavy.
Škola v přírodě proběhla v krásné přírodě Jeseníků – v penzionu Sport ve Vojtíškově, který
se nachází na úpatí Kralického Sněžníku. Penzion a jeho blízké okolí nabídl našim žákům
dostatečný prostor ke zdravému pohybu a sportování. Děti využívaly hřiště na volejbal,
basketbal, kopanou, zahradu s houpačkami a ve volných chvílích si v budově zahrály i stolní
tenis. V náplni dnů se objevilo i učení v blocích, procvičovala se matematika, český jazyk a
v odpoledních hodinách se v přírodě plnily přírodovědné úkoly. Učitelky využívaly i
historický význam tohoto kraje a navštívily nejmodernější vojensko-historické muzeum
v Králíkách. Také s žáky vystoupaly na Kralický Sněžník, podívaly se k prameni Moravy.
Všechny večery jsme prožívali společně. Na seznámení se konal pyžamový bál, bystrost a
pohotovost si žáci vyzkoušeli v zábavné soutěži Kufr, nechyběla ani oblíbená stezka odvahy a
sportovní odpoledne. Škola v přírodě prověřila i naši samostatnost a pořádnost. Celý týden
probíhala soutěž o vzorně uklizený pokoj. Domů si žáci odváželi diplomy, ceny, medaile a
pamětní trička se slonem – symbolem Kralického Sněžníku. První Škola v přírodě se nám
vydařila. Zvýšila naši fyzickou zdatnost, odpoutala nás od každodenních starostí, počítačů i
tabletů a umožnila nám prožít příjemné chvíle se svými spolužáky
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Školička nanečisto (22. 05. 2014 a 12. 06. 2014)
Ve čtvrtek 22. května do naší školy přijeli děti z MŠ Suchonice a také naši předškoláci
z tršické školky. Po osmé hodině se v naší herně sešlo 20 druháků a 25 budoucích prvňáčků se
svými učitelkami, aby se děti mohly navzájem poznat a seznámit se ještě před zahájením
školní docházky. Paní učitelka Slámová si pro všechny děti nachystala společné aktivity a
hry. Po přivítání v herně se děti rozdělily do šesti skupinek, každou vedl jeden chlapec nebo
děvče z druhé třídy, a zbývající druháci se podělili o šest stanovišť. Jejich úkolem bylo
každému týmu předvést a vysvětlit zadaný úkol (většinou sportovní) a zhodnotit ho zapsáním
smajlíka do týmové karty. Vedoucí skupinek měli úkol náročnější, museli si nejen ohlídat
svěřené předškoláky, ale také je provést ve správném pořadí a plynule všemi stanovišti.

Besídky ke Dni matek (30. 05. 2014)
Všechny maminky slavily svůj svátek druhou květnovou neděli, ale jelikož se děti
z prvního stupně i paní učitelky připravovaly na všemi očekávanou Školu v přírodě, museli
jsme oslavy tohoto svátku o pár dní posunout. Nicméně maminky o oslavu svého svátku
nepřišly. V pátek 30. května od 16 hod. začaly maminky i se svými dítky přicházet, aby si
společně prošly 5 stanovišť a splnily připravené úkoly z oblasti angličtiny, poznávání
vlastností dítěte, apod. Maminky si také mohly prohlédnout školu, třídy a chodby vyzdobené
obrázky od svých dětí. Po splnění všech úkolů se sešli všichni v herně, kde si zahráli pár
zábavných her a zazpívali všem známé písničky.
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Besídky proběhly také v mateřské škole. U Tygříků každý recitoval pro svou maminku
básničku. Chlapci nacvičili taneček v pyžamu a s polštářem na píseň „Když jde malý bobr
spát“. Děvčata zase tancovala s deštníčky v sukýnkách na písně Pátá a ŠŠŠ. Obě tato taneční
vystoupení měla velký úspěch a pro děti byl odměnou veliký potlesk. Skupinka dětí také
zahrála Muzikantskou rodinu - kapelu (hrály na netradiční hudební nástroje, které běžně
najdeme v domácnosti). Všechny děti zazpívaly maminkám krásné melodické písně a na
závěr maminky obdarovaly vlastnoručně vyrobenými srdíčky na špejli a malým dárečkem
v podobě voňavého mýdla ozdobeného barevnou lepenkou a stužkou. Medvíďata si pro
maminky připravila hudební Májovou pohádku. Všechny děti se proměnily v kytičky,
měsíček, sluníčko a broučky. Sluníčko vymyslelo Májový karneval, kde spolu postupně
tancovaly všechny kytičky na louce.

Sběrové týdny - podzimní část (14. 10. do 18. 10. 2013) a jarní část (07. 04. do 11. 04.
2014)
Do sběru starého papíru se zapojilo mnoho žáků, pracovníků školy, rodičů žáků i obyvatel
obce, okolních obcí a firem. Celkem se podařilo nasbírat 12,22 tun starého papíru.
Sportovní hry Mikroregionu Bystřička (05. 06. 2014)
viz. příloha
Vyhodnocení nejlepších žáků tříd (18. 06. 2014)
Ve středu 18. června 2014 připravila paní starostka pro vybrané žáky slavnostní přijetí
v obřadní síni Obecního úřadu v Tršicích, kde si žáci vyslechli mnoho pěkných slov z úst
Vladimíry Nové a následně i paní starostky Leony Stejskalové. Ředitel školy paní starostce
představil jednotlivé žáky od 1. ročníku a ke každému žákovi uvedl zdůvodnění výběru. Po
blahopřání jednotlivým žákům si paní starostka pro každého z nich připravila pěkný dárek a
květinu. Následoval zápis do pamětní knihy. O kulturní vystoupení se postarala i připravená
hudební skupina pana Viktora Hořína. Po absolvování všech oficialit byli žáci pozváni
k občerstvení, byl pro ně připravený dort. Následovala neformální diskuse. Žáci si ze
slavnostního přijetí odnášeli pěkný zážitek a pro ostatní žáky školy snad budou tyto řádky
vhodnou motivací k tomu, aby se v příštím roce mohli sami stát těmi nejlepšími.
Nejlepšími žáky školy za jednotlivé třídy byli vyhodnoceni (od 1. tř.):
Karolína Vlčková, Kateřina Pacovská, David Šlehofr, Askold Horčička, Vendula Ratajová,
Martin Vybíral, Nikola Krátká, Martin Hluší a Zuzana Nucová.
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Tečka za školním rokem (20. 06. 2014)
Tradiční závěrečná akce naší školy – SRPŠ se uskutečnila v pátek 20. 06. 2014. Před
pátou hodinou se pod hradem sešli všichni účinkující, organizátoři i diváci. Krátké uvítání
pronesl ředitel školy pan Jaromír Vachutka. Na začátku slavnostního programu byli oceněni
nejlepší sportovci školy a vítězové soutěže o nejlepší závěrečnou práci žáků 9. ročníku.
Potom jsme se rozloučili se všemi absolventy školy. Z mateřské školky odchází 19 žáčků
z nejstaršího oddělení a čeká je nástup do první třídy. V deváté třídě se loučilo 17 žáků, kteří
zamíří na střední školy. Slavnostní šerpování provedla jejich třídní učitelka paní Vendula
Havlenová a žáci pronesli svůj projev na rozloučenou. Všem svým pedagogům pak rozdali
kytičky jako poděkování. Následoval bohatý program, který si žáci připravili pod vedením
svých učitelů. Tanečkem ho zahájily děti z mateřské školky, žáci prvního stupně předvedli
tanečky i písničky. Na závěr této části předvedly svou skladbu naše žákyně - mistryně ČR ve
STREETSHOW a STREETDANCE Sofie Grégrová a Karolína Vlčková. V druhé části
vystoupili v taneční kreaci žáci 6. třídy, píseň se zajímavým zvukově pohybovým
doprovodem zazpívaly žákyně sedmé třídy a píseň předvedl malý sbor složený z žáků 8. a 9.
třídy. Závěr patřil vystoupení kroužku Zumby z Tršic. Po ukončení programu si děti zatančily
při hudbě, o kterou se postaral DJ – pan Polach.
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Slavnostní ukončení školního roku (27. 06. 2014)
Slavnostní den připadl na 27. června. Přesně v osm hodin již byli žáci 1. - 5. tř. připraveni
v herně budovy 1. st. školy, aby vyslechli zhodnocení výsledků práce žáků z úst ředitele
školy, který současně předal žákům pochvaly, drobné dárky i diplomy s pamětními listy pro
žáky kteří naši školu opouštějí. Po skončení společného programu v herně se žáci přemístili
do tříd, kde se již těšili na samotné vysvědčení předávané z rukou třídních učitelů. Slavnostní
den pokračoval v podobném scénáři, ale v budově 2. st., kde ředitel školy zhodnotil celoroční
výsledky práce žáků i práci celé školy a současně i popřál všem žákům 5. - 8. ročníku krásné
prázdniny. Celkem 5 žáků si zasloužilo pochvaly udělené ředitelem školy. Poslední část
slavnostního dne pokračovala tentokrát v obřadní síni OÚ v Tršicích, kde proběhlo již tradiční
slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku na vyšší úrovni. Za doprovodu hudby žáci nastoupili
do obřadní síně, kde k nim promluvila paní Vladimíra Nová. Následně byli budoucí
absolventi školy představeni paní starostce Leoně Stejskalové, která žákům poblahopřála a
předávala květinu. Od paní učitelky třídní Venduly Havlenové obdrželi žáci vysvědčení a
každému žákovi popřál i ředitel školy, který jim současně předal i pamětní list. Žáci se
postupně zapsali do pamětní knihy. Následoval projev paní starostky, pana ředitele, který
vyhodnotil působení žáků na naší škole. Další bylo vystoupení třídní učitelky i zástupců žáků
9. roč. Slavnostní ceremoniál ukončila písní hudební skupina pana Viktora Hořína. Žáci
9. ročníku se následně přišli naposledy rozloučit s vyučujícími i s prostorami budovy
2. stupně školy, kde prožili několik let. Po skončení zasloužených prázdnin jim všichni
budeme držet palce, aby úspěšně zvládli studium na středních školách a učilištích.
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11. NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY
 trojnásobné medailové umístění žáků naší školy (0 - 2 - 1) na Sportovních
hrách Mikroregionu (z devíti škol)
 6. místo žákyně 7. ročníku v okresním kole biologické olympiády
 9., 10. a 13. místo žáků 7., 8. a 6. ročníku v okresním kole zeměpisné
olympiády
 1. místo žáka 9. tř. na atletických závodech „O pohár starosty“ ve Velkém
Týnci
 3. místo žáka 4. třídy v běžeckém závodě „Čokoládová tretra“
 1., 2. a 3. místo žáků školy v Rukodělní soutěži

Co se podařilo?
















obnova všech počítačů v učebně IVT
zapojení školy do dalších projektů – např. „Interaktivně a digitálně“
realizace výjezdů žáků školy do zahraničí – Rakousko, Velká Británie a Francie
zrealizovat na naší škole Sportovní hry Mikroregionu Bystřička
zajištění kvalifikovaného personálního obsazení školy
průběžně aktualizovat webové stránky školy a informovat tak širokou veřejnost o
důležitých událostech školního roku 2013/2014
dokončit realizaci projektu „EU peníze školám“ – tvorba výukových materiálů
spolupracovat se žákovským parlamentem
spolupracovat s obvodovou školou (návštěvy dětí z obvodových škol na naší škole)
– pouze v rámci Sportovních her Mikroregionu Bystřička
zajistit dětem a žákům školy pestrou nabídku zájmových kroužků
uskutečnit projektové dny
aktivně spolupracovat s rodiči žáků školy
zajistit přijetí všech žáků na střední školy a odborná učiliště
publikovat v krajských časopisech - informace o dění ve škole
zajišťovat kvalitní stravování pro žáky a pracovníky školy, jiné školy i cizí
strávníky
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12. PROJEKTOVÁ ČINNOST ŠKOLY
1. Realizované projekty
1.1. Projekt „EU peníze školám“ - ve školním roce 2012/2013 skončil pro naši školu projekt
EU peníze školám. Podařilo se realizovat všechny digitální učební materiály a výukové
programy do konce školního roku. V listopadu 2013 byla zaslána poslední monitorovací
zpráva, proběhlo finanční vyhodnocení celého projektu a nákup 15-ti počítačů do počítačové
učebny.
1.2. Recyklohraní - naše škola podporovala ochrany přírody i sběrem starých baterií a
elektrospotřebičů (realizováno především na 1. st.). Za vysbíraná zařízení jsme získávali
body, které byly vyměněny za nové věci pro naši školu.
1.3. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji - naše škola se
zapojila do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.
Koordinátorem tohoto projektu se stala SŠP, Rooseveltova v Olomouci. Cílem projektu je
motivovat žáky základních škol ke studiu řemeslných oborů, jejichž absolventi mají
v současnosti na trhu práce velmi dobré uplatnění. V technologické hale SŠP Olomouc si žáci
partnerských ZŠ vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích vyrobit z připraveného materiálu
různé výrobky. Tímto získají představu o technickém oboru. Naši žáci převážně
8. a 9. ročníku navštěvovali ŠŠ v pravidelných dvouměsíčních intervalech.

2. Školní projekty naší školy
2.1. Drakiáda - MŠ (17. 10. 2013)
Pouštění draků patří k podzimu, pro naše školáčky byl projekt dnem draků. Děti si
vyrobily papírového draka, složily skládačku nebo si zahrály dračí pexeso. Také navlékaly
drakovi pestrobarevný ocas z korálků, či skládaly mašličky podle velikosti. Po obědě děti
a rodiče čekalo opravdové pouštění draků na fotbalovém hřišti.
2.2. Dopravní projekt - MŠ (22. 10. 2013)
Dopravní výchovou se začínáme zabývat již v mateřské škole. V rámci projektového dne
měly děti za úkol osvojit si základy dopravní výchovy, především ale natrénovaly prakticky
bezpečnou cestu do školky.
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2.3. Rok s tradicemi - MŠ, ZŠ (průběžně)
Uvedený projekt je již pro naši školu tradiční. Opakuje se každoročně a připomíná dětem
MŠ i žákům 1. st. ZŠ významné tradice podle kalendáře. V rámci projektu Rok s tradicemi
nacvičili žáci školy krátká vystoupení, která pak předvedli pro děti naší mateřské školy Mikuláš a jeho nadílka, obchůzky Lucek, vánoční besídky s nadílkou, obchůzka Tří králů.
2.4. Odpadová olympiáda – 2. st. ZŠ (04. 11. 2013)
Akci připravili pro žáky 4. až 6. ročníků základních škol studenti přírodopisu a
environmentální výchovy Katedry biologie PdF UP v Olomouci ve spolupráci s Centrem
ekologických aktivit města Olomouce (Sluňákov). Školu reprezentovali žáci 6. ročníku. Akce
se konala v areálu DDM v Olomouci a přilehlých Bezručových sadech. Žáci zde plnili mnoho
zajímavých úkolů a zároveň se zábavnou formou dozvěděli informace zaměřené na
správného zacházení s odpady.

2.5. Zdravá pětka – 2. st. (16. 12. 2013)
Přizvaná lektorka seznámila žáky se zásadami zdravé výživy. Škola zdravé pětky je
projekt, kde se žáci seznamují s 5 základními zásadami zdravého stravování - správným
složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti
potravin, přípravou zdravé svačinky. Program byl doplněn soutěžními úkoly, nechyběla ani
ochutnávka exotického ovoce.
2.6. Vánoce ve světě- 1 .st. (18. 12. 2013)
V posledních letech jsme se věnovali tradičnímu českému způsobu oslav Vánoc. V rámci
projektu se žáci dozvěděli, jak Vánoce prožívají lidé z různých koutů světa. Smíšené skupiny
žáků od prvňáčků až po zkušené vedoucí žáky z páté třídy si na šesti stanovištích mohli
vyzkoušet, jak vypadají vánoční zvyky například v Německu, Řecku či Iráku, kdo nosí dárky
v Rusku nebo na Havaji, jaký punč pijí v Americe.
2.7. Barevné dny - MŠ (leden)
Čtyři lednové středy byly věnovány vždy jedné z vybraných barev, a to modré, zelené,
červené a žluté. V uvedené dny bylo úkolem pracovníků MŠ a děti obléknout se do co možná
největšího množství oblečení dané barvy.
2.8. Moje kamarádka kniha - 1. st. (21. 03. 2014)
První jarní den oslavili žáci 1. stupně naší školy pilnou prací s literárním textem. Čtení a
práce s texty nebývají u dětí oblíbené, přesto se v některých třídách, k radosti učitelek
českého jazyka, činily. Projekt má přispět především k rozvoji čtenářské gramotnosti.
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Součástí projektu byla i celostátní akce Noc s Andersenem - z pátku na sobotu 05. 04. 2014.
Tentokrát se sešli žáci ze čtyř tříd – druháci, třeťáci, páťáci i šesťáci. Akce byla zaměřena na
pohádky.
2.9. Vítání jara – ZŠ, MŠ (05. 04. 2014)
Projekt je zaměřený na rozvíjení lidových tradic. Vyhánění zimy se konalo 5. dubna na
obecním sále v Tršicích. Pro veřejnost bylo připraveno vystoupení mladších i starších žáčků,
občerstvení a velikonoční dílničky. Velkou premiéru měli naši předškoláci, kteří si připravili
malé tančení na lidové písničky. K vystoupení se dále přidali i žáci 1. a 3. třídy a děti
z Umělecké školy Žerotín.
2.10. Na kole i pěšky - 1. st. (duben 2014)
Naše škola pravidelně organizuje projekty s dopravní tematikou (jaro, podzim). Žáci se
tak naučí, procvičí a zopakují dopravní značky, pravidla silničního provozu nejen jako chodci,
ale také jako cyklisté, připomenou si povinné vybavení jízdního kola, zhlédnou Besipky =
krátké filmy z internetu upozorňující na správné či nesprávné chování v silničním provozu,
jak správně a bezpečně poskytnout nebo přivolat první pomoc a další. Jeho součástí byla
návštěva dopravního hřiště Semafor v Olomouci.
2.11. Den Země – MŠ (24. 04. 2014), 1. st. (22. 04. 2014) a 2.st. (02. a 26. 05. 2014)
Projekt Den Země byl zaměřen především na ochranu naší planety Země. Děti si hned ráno
zahrály na přírodovědce a pozorovaly pod lupou živočichy a rostliny vypůjčené ze sbírek
základní školy. Z nasbíraných informací si pak mohly vyrobit vlastní herbář.
V pondělí dne 26. 05. proběhl výjezd 7. ročníku naší základní školy autobusem do
Přerova. Cílem byla návštěva Ornitologického muzea Ornis v Přerově, kde je stálá expozice
preparovaných ptáků. Žáci se seznámili se zajímavou výstavou vybraných druhů savců a
plazů, která je hned ve vedlejší budově. Netradičně jsme tak oslavili Den Země.
Dne 2. dubna proběhl na 2. st. naší školy projekt ke Dni Země. Prostřednictvím
projektového dne se žáci seznámili s jednotlivými ekosystémy v přírodě, rozlišovali různé
organismy, které se v okolí školy vyskytují, a lépe pochopili důležitost a význam ochrany
přírody. Učitelé si pro žáky zvolili trasu v okolí Tršic a připravili 5 stanovišť s různými úkoly.
Stanoviště byla rozmístěna na různých místech po okolí, na každém z nich čekal učitel se
dvěma pomocníky z devátého ročníku, kteří koordinovali jednotlivé skupiny a doprovázeli je
na další stanoviště.
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2.12. Rizikové chování - 2. st. (09. 05. 2014)
Šikanování, drogy, alkoholismus, škodlivost kouření, vandalismus, rasismus, xenofobie,
homofobie, antisemitismus, rizika v dopravě, gamblerství a finanční gramotnost – to jsou jen
některá z témat, kterými jsme se ve škole zabývali při projektu o rizikovém chování mladých
lidí.

2.13. Školička nanečisto - 1. st., MŠ (21. 05. a 12. 06. 2014)
Tradiční projekt naší školy, jehož cílem je přiblížit budoucím prvňáčkům z mateřských
škol prostředí školy, navázat kamarádské vztahy mezi školáky a předškoláky, navázat kontakt
s budoucí učitelkou 1. třídy. Do projektu se snažíme zapojit i rodiče budoucích prvňáčků,
formou hry je seznamujeme s prací budoucích žáků školy.
2.14. Dopravní projekt – 2. st. ( 24. 06. 2014)
Také na 2. st. se věnujeme dopravní výchově. Náplní letošního projektu bylo zopakování
pravidel silničního provozu. Žáci - především jako cyklisté poznávali značky, řešili složitější
dopravní situace, zkoušeli jízdu zručnosti i psali testy.

2.15. Mimořádné události – 1. a 2. st. (26. 06. 2014)
Cílem projektu bylo především naučit žáky odhalit rizika, nebezpečné situace, na
konkrétních situacích rozlišit mimořádné události, dodržovat zásady bezpečného chování a
chovat se účelně v případě požáru, záplav, živelných pohrom i dopravních nehod.
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13. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE A OPRAVY ŠKOLY
Největší, dlouho očekávanou a velmi přínosnou investicí obce pro naši školu je
vybudování multifunkčního hřiště, které mnohonásobně zvýší kvalitu výuky tělesné výchovy,
umožní vytvoření nových kroužků, atletiky, organizaci sportovních akcí naší školy pro
partnerské či spádové školy, apod. Budování multifunkčního hřiště probíhalo od podzimu
2013 do června 2014. Slavnostní zahájení proběhlo Sportovními hrami Mikroregionu
Bystřička.
Ostatní investice a opravy probíhaly v průběhu celého školního roku.
1. Modernizace počítačové učebny v budově 2. stupně školy
Na konci roku 2013 proběhla modernizace počítačové učebny v budově 2. st. školy. Ze
zbývající částky projektu „EU peníze školám“ bylo zakoupeno 15 nových počítačů, které
nahradily starší dosluhující počítače. Modernizace počítačové učebny výrazně zvýšila
efektivitu práce žáků v uvedené učebně při výuce informatiky a nebo jiných předmětů.
2. Dovybavení školní jídelny
Během 2. pololetí školního roku byly do školní jídelny zakoupeny 2 výlevky, mrazicí
skříň, nový kotel. Na konci školního roku byl objednán ohřívač talířů.
3. Malování
Během prvních tří týdnů hlavních prázdnin proběhlo malování školy. K obnově nátěrů
došlo v 5. třídě, na schodišti i v přízemí budovy 2. st. školy, v kancelářských místnostech,
v tělocvičně a kabinetech. V některých třídách proběhly opravy nátěrů. V budově 1. st. školy
byla vymalována herna a některé další skladištní prostory. V mateřské škole proběhlo
kompletní malování všech prostor. Schodiště bylo vymalováno i ve školní jídelně společně
s dalšími skladištními prostory.
4. Ostatní
Kromě úprav jednotlivých prostor jsme pořídili další 3 nové lavice i s židličkami do 2. třídy
(vzhledem k vyššímu počtu žáků od 01. 09. 2014). Do sborovny 1. st. školy jsme pořídili
nový multifunkční stroj, nový počítač byl pořízen do kanceláře zástupce ředitele školy, pro
potřeby správních zaměstnanců byl zakoupen čistící stroj a nová sekačka. Z dalších
drobnějších zařízení jsme pořídili 2 nové koberce do tříd, lino do kanceláře, CD přehrávač pro
vyučující angličtiny, apod.
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14.1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NAŠÍ ŠKOLY- PODROBNÁ
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14.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NAŠÍ ŠKOLY - DLE STUPŇŮ ŘÍZENÍ
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15. ŠKOLNÍ PARLAMENT
Ve školním roce 2013/2014 pokračovala na naší škole činnost školního parlamentu.
Školní parlament funguje jako poradní orgán vedení školy, žáci jsou zde informováni
o záměrech vedení školy a mají také možnost přicházet s náměty. Parlament funguje na
principech demokratického ducha, v prostředí, kde práva a povinnosti jsou ve vzájemné
rovnováze.
Každá třída si každoročně volí své mluvčí, které pak metodička prevence podle potřeby
svolává.
V tomto roce pracoval školní parlament v tomto složení:

Třída
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Zástupci tříd
Ondřej Sojka
Kateřina Kováčková
Karel Bohatý
Askold Horčička
Barbora Kováčková
Vendula Ratajová
Klára Štěpánková
Veronika Mačáková
Veronika Šebestová
Jakub Uvíra
Jan Pospíšil
Tobiáš Hroch
Zuzana Nucová
Zdeňka Schejbalová

Školní parlament pracoval v souladu s celoročním plánem akcí školy. Zástupci tříd byli
seznámeni s nejdůležitějšími aktivitami školy. Členové parlamentu se sešli celkem šestkrát
během školního roku. Hlavní témata: hodnocení akcí a projektů školy, hodnocení stravy
v jídelně, vztahy žáků ve třídách, vybavení školy, pokračování sponzorování fenka v ZOO
Olomouc. Většinu problémů ze strany zástupců tříd se podařilo vyřešit.
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16. ŠKOLSKÁ RADA
Školská rada byla zřízena při ZŠ a MŠ Tršice dle §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Znění Zřizovací
listiny Školské rady Základní školy bylo projednáno a schváleno na mimořádném zasedání
Obecního zastupitelstva v Tršicích dne 11. 05. 2005. Školská rada byla zřízena ke dni
01. 06. 2005. Je orgánem školy, umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Naše školská rada je šestičlenná. Tvoří ji dva zástupci zřizovatele, dva z řad zákonných
zástupců a dva zástupci pedagogických pracovníků školy. Funkční období členů je tříleté.
Ve školním roce 2013/14 skončilo třetí volební období z let 2011 – 2014.
Ustavující schůze ŠR v novém složení proběhla 19. 05. 2014 za přítomnosti ředitele školy.
Její předsedkyní byla zvolena Ilona Sedláčková.
Zasedání se konají dle potřeby nejméně dvakrát za rok.
ŠR projednávala a schvalovala následující:







Schválila Školní řád ZŠ a MŠ Tršice, jehož součástí jsou Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků.
Byla seznámena s informacemi z jednání zákonných zástupců žáků s ředitelem školy
ohledně volby 2. cizího jazyka – francouzštiny.
Schválila Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Tršice za školní rok 2012/2013.
Projednávala připomínky z řad rodičů – spolupráce se SRPŠ, výše příspěvků,
sponzorství fenka, bezpečnost žáků vzhledem k silničnímu provozu v okolí školy.
Projednala a schválila změny a doplňky ve Školním řádu ZŠ a MŠ Tršice na rok
2014/15.
Byla seznámena s úpravami v učebním plánu ŠVP – 3. verze 01. 09. 2013.

Zastupuje
zřizovatele
rodiče
školu

Členové rady
Bronislava Mackovíková
Mgr. Milan Mahdal
Daniela Nucová
Ing. Josef Baldermann
Mgr. Lenka Brlíková
Mgr. Ilona Sedláčková
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17. SPOLUPRÁCE S ODBORY
Činnost odborové organizace
Ve školním roce 2013/2014 měla odborová organizace tři členy. Pracovněprávní vztahy
mezi zaměstnanci a vedením školy, zastoupeným ředitelem školy RNDr. Bc. Jaromírem
Vachutkou, jsou vyjádřeny v kolektivní smlouvě. Předsedkyně odborové organizace byla
pravidelně zvána na schůzky vedení školy.
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18. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Vyhodnocení realizace Minimálního preventivního programu (MPP):
Ve školním roce 2013/2014 jsme se věnovali v MŠ a na 1. i 2. stupni ZŠ mnoha tématům,
která souvisejí s prevencí rizikového chování. Je to především ochrana zdraví, tělesná a
duševní hygiena, zdravý životní styl, závislosti, šikanování, vztahy ve třídě, styk s cizími
lidmi, rasismus, drogy a toxikomanie, alkoholismus, vandalismus, rizikové chování
v dopravě, využití volného času, atd. Žáci ZŠ se s nimi setkávali v rámci výuky předmětů
prvouka, čtení, pracovní činnosti, tělesná a výtvarná výchova, výchova k občanství, výchova
ke zdraví, environmentální výchova, literární výchova a sloh.
Žáci nejen probírali v jednotlivých předmětech výše zmíněná témata, ale měli možnost
sami se k nim vyjadřovat, ptát se na problémy s tím spojené, uvádět konkrétní případy známé
z jejich okolí, případně z médií.
Kromě toho se vyučující, hlavně pak třídní učitelé, zaměřili na posilování pozitivních
vztahů ve třídě, toleranci, ochotu pomáhat. Děti se učily vyjadřovat svůj názor a naslouchat
druhým. Žáci vyšších ročníků se zaměřili navíc na svou budoucí profesní orientaci.
V MŠ jsme se zaměřovali hlavně na problematiku vztahů a chování mezi dětmi, pěkného
chování k majetku školky, chování k cizím lidem, škodlivosti kouření, rizik v dopravě apod.
Všichni vyučující i vychovatelé měli za trvalé úkoly:
- sledovat vztahy dětí ve třídě, komunikovat o nich a řešit případné problémy
- sledovat výskyt šikany, projevy šikany řešit ve spolupráci s metodičkou
prevence, výchovnou poradkyní a vedením školy
- sledovat výskyt týraných a zneužívaných dětí
- vychovávat děti proti rasismu a nesnášenlivosti, vést k toleranci a vzájemné
pomoci
- vést děti k dodržování zásad slušného chování ve škole i na veřejnosti
- vést děti k vhodnému zacházení s majetkem a vybavením školy
- vést děti k ochraně životního prostředí
- zdůrazňovat nebezpečí kouření, alkoholu a drog
- vést děti k péči o své zdraví a tělesnou kondici
- podporovat u dětí vhodné způsoby využití volného času
Činnost školní družiny byla zaměřena i na podporu zdravého životního stylu - pobyt na
čerstvém vzduchu, zajišťování pitného režimu žáků, střídání aktivity a relaxace.
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1.Akce pro děti naší školy v oblasti prevence, které letos proběhly:
1) Přednášky pro 7. 8. a 9. tř. (Magistrát města Olomouce) - témata: Právní odpovědnost
mladistvých,xenofobie a rasismus
2) Přednáška pro 6. a 9. třídu (Policie ČR) - trestní odpovědnost mladistvých, rizikové
chování, trestná činnost mladistvých, příklady z praxe
3) Přednáška o škodlivosti kouření tabákových výrobků pro 7., 8. a 9. ročník (studentská
organizace LF UP) soutěže, prezentace, diskuze
4) Projekt „Rizikové chování“ – jednodenní, témata – rasismus, šikanování, gamblerství, kouření,
drogy, asertivita – odmítání drog, orientace v pojmech
5) Dotazníkové šetření – 6. až 9. třída: Šikanování, vztahy ve třídě
6) 4 projekty „ Rizika v dopravě“ - v MŠ, 2x na 1. stupni ZŠ (podzim, jaro), na 2. stupni ZŠ
7) Integrovaný záchranný systém – ukázky práce policie, záchranářů, požárníků (MŠ, 1. stupeň),
přednáška požárníků pro 6. ročník
8) Vystoupení a výukový program pro 8. ročník - „Výlet do země Agord“ – drogová tematika
9) Dotazníkové šetření – 6. až 9. třída: Kouření tabákových výrobků, požívání drog a
alkoholu
10) Bezpečný pes – přednáška pro děti MŠ a 1. stupně (rizika spojená s kontaktem s cizími psy)
11) Brigády zaměřené na úklid v okolí školy, hlavně na místech, kde ji znečišťují žáci – „kuřáci“
12) Interaktivní program „Zdravá pětka“ – zdravé potraviny, zdravý životní styl
13) Ke zlepšení vztahů mezi žáky přispěly také tyto akce: -

adaptační kurz žáků 6. ročníku
školní výlety
pobyty v přírodě
exkurze
projekty
soutěže
sportovní dny a akce
společná vystoupení
spolupráce se žáky ve školním
parlamentu

Průběžně po celý rok se problematice prevence věnovali učitelé a vychovatelé dle MPP na
provozních poradách, třídnických hodinách, v jednotlivých předmětech a při ostatních
činnostech.
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2. Aktivity učitelů související s prevencí rizikového chování:
a) Školní metodička prevence (ŠMP) se zúčastnila Semináře metodiků prevence v PPP Olomouc - únor 2014
b) V průběhu celého školního roku se konaly pravidelné schůzky ŠMP s jednotlivými třídními
učiteli a vychovateli, kde byly projednávány záležitosti rizikového chování a učitelé i
vychovatelé byli motivováni k práci v komunitním kruhu.
c) Třídní učitelé konali ve svých třídách pravidelné třídnické hodiny a pracovali se žáky
metodou komunitního kruhu.
3. Využití volného času
Na škole jsme nabídli žákům mnoho kroužků, které vedli učitelé naší školy nebo externí
vedoucí. Žáci měli možnost učit se hrát na hudební nástroje přímo v budovách naší školy,
kam za nimi dojížděli učitelé z Olomouce. Škola zajišťovala i výuku náboženství.
V 9. ročníku proběhl projekt „Závěrečné práce“, ve kterém většina žáků prezentovala své
zájmy a záliby, což pozitivně motivovalo k volnočasovým aktivitám i žáky nižších ročníků,
kteří se projektu zúčastnili jako diváci.
4. Spolupráce s rodiči
Ve školním roce jsme uspořádali 4x (v některých třídách i 5x) třídní schůzky pro rodiče
žáků. Další spolupráce se uskutečňovala prostřednictvím individuálních konzultací v případě
potřeby.
Výchovné problémy byly řešeny výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Letos jsme
řešili takové problémy některých žáků ze 3., 5., 7. a 9. ročníku. Několikrát bylo nutno svolat
komisi pro nápravu výukových potíží a potíží chování, několikrát byli také pozváni rodiče
problémových žáků. Rodiče se vždy v případě potřeby dostavili na konzultaci a po těchto
konzultacích došlo ve většině případů ke zlepšení. Objevily se však případy, kdy spolupráce
s rodiči nebyla účinná.
Na začátku školního roku byli rodiče informováni o chystaných akcích a prostřednictvím
dopisu byli požádáni o spolupráci. Dětem jsme se věnovali i ve svém volném čase, ve
spolupráci se SRPŠ byly pořádány již tradiční akce - dětský karneval, ples SRPŠ - účast žáků
9. roč. – polonéza, slavnostní zakončení školního roku - Tečka za školním rokem.
Rodiče byli pravidelně informováni o problémech, které se ve škole vyskytly. K tomu jsme
využívali pravidelné třídní schůzky, individuální pohovory s rodiči, konzultační hodiny
metodičky prevence a výchovné poradkyně, nástěnky a písemná sdělení ředitele školy.
O některých akcích jsme rodiče a veřejnost informovali i prostřednictvím místního tisku
(Tršický zpravodaj).
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19. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Přehled hospodaření školy za rok 2013/2014
1) DOTACE od OBCE
PŘÍJMY:
ZŠ + MŠ + ŠD
Dotace na provoz
1 880 000
Dotace na investice
180 000
Dotace na mzdy
240 000
CELKEM příjmy z dotace OBCE:
2.300.000
PŘÍJMY z hospodářské činnosti
24 020
PŘÍJMY CELKEM:
VÝDAJE (neinvestiční):
Elektrická energie
Plyn
Vodné, stočné
Kancelářské potřeby
Čistící prostředky
PHM
DDHM 300,- až 3 000,Učitelské pomůcky, hračky
Spotřeba materiálu (ostatní)
Telefonní poplatky, internet
Bankovní poplatky
Zpracování mezd
BOZP
Správa sítí
Revize, kontroly
Opravy a udržování
Ostatní služby
Odpisy majetku
CELKEM výdaje (neinvestiční):

ZŠ + ŠD
122 899
153 812
8 424
59 529
31 472
22 483
26 774
9 459
47 654
51 313
22 083
85 160
14 056
71 910
85 995
110 234
76 526

VÝDAJE (mzdy a odvody)

240 000

VÝDAJE (investiční)

165 044

VÝDAJE - CELKEM

ŠJ

401 580

ŠJ + MŠ
231 974
175 016
16 537
26 524
18 524
26 849
4 456
32 759
24 125

54 269
68 475
31 230
135 820

CELKEM:
1 880 000
180 000
240 000
2 300 000
425 600
2 725 600

354 873
328 828
24 961
86 053
49 996
22 483
53 623
13 915
80 413
75 438
22 083
85 160
14 056
71 910
140 264
178 709
107 756
135 820
1 846 341
240 000

19 776

184 820
2 271 161
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2) DOTACE ze SR (na přímé náklady)
ZŠ + MŠ + ŠD
ŠJ

PŘÍJMY:
Platy, OON, odvody
ONIV (nákupy UP, DVPP, OOPP aj.)
CELKEM PŘÍJMY - SR:

VÝDAJE:
Platy, OON, odvody
ONIV:
- učební pomůcky, učebnice
- cestovné
- DVPP
- OOPP
- Lékařské prohlídky zaměstnanců
- Plavecký výcvik žáků

CELKEM:
9 186 700
155 400
9 342 100

9 186 700
98 905
7 814
15 780
13 261
600
19 040

CELKEM VÝDAJE - SR:
Nevyčerpaná dotace

98 905
7 814
15 780
13 261
600
19 040
9 342 100
0

Pozn. Podrobný přehled všech příjmů, nákladů, aktiv i pasiv je uveden v účetních výkazech, a to

v rozvaze a výkazu zisku a ztrát sestavených k 31. 12. 2013 a k 30. 06. 2014 (viz. příloha).
Hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 skončilo s kladným hospodářským výsledkem
454.439,- Kč, jenž byl převeden do rezervního fondu školy.
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20. SPONZOŘI A JINÉ
Během minulého školního roku se stalo největším sponzorem školy SRPŠ, které
přispívalo škole na dopravu žáků ZŠ či dětí z MŠ na akce a exkurze školy. Podílelo se na
financování plaveckého výcviku a školy v přírodě pro žáky I. stupně základní školy a velkou
měrou prostřednictvím rodičů se zapojilo do pořádání několika významných akcí školy či
obce. Velice si vážíme finanční, věcné pomoci a nebo také osobního angažování sponzorů při
různých akcích školy. Všem sponzorům, kteří naší škole během minulého školního roku
přispěli, děkujeme.
Seznam školních akcí sponzorovaných SRPŠ ve školním roce 2013/2014
1. I. stupeň ZŠ:
Fa č. 131500347 Doprava žáků 5. tř. – svíčkárna Rodas
Fa č. 141500111 Doprava žáků na dopravní hřiště Olomouc

1 909,- Kč

29., 30. 04. 2014 5 536,- Kč
Fa č. 141500114 Doprava žáků 3. a 4. třídy na plavání – Přerov, 4/2014
7 200,- Kč
Fa č. 141500133 Doprava žáků I. st. na školu v přírodě
Fa č. 141500134 Doprava žáků I. st. na školu v přírodě
Fa č. 141500135 Doprava žáků I. st. na školu v přírodě: CELKEM doprava 21 410,- Kč
Fa č. 141500160 Doprava žáků 3. a 4. třídy na plavání (Přerov) 5/2014
7 500,- Kč
Fa č. 141500172 Doprava žáků 3. a 4. třídy na plavání (Přerov) 6/2014
5 598,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem k 01. 07. 2014:
49 153,- Kč
2. II. stupeň ZŠ:
Fa č. 131500234

Doprava žáků 6. třídy na adaptační kurz do Radíkova
(12. 09. 2013)
3 219,- Kč
VPD č. 13 PR00314 Atletický čtyřboj žáků II. st. – Olomouc (23. 09. 2013)
521,- Kč
VPD č. 13 PR00333 Malá kopaná žáků II. st. - Velký Týnec (01. 10. 2013)
128,- Kč
Fa č. 131500259
Doprava žáků 8. a 9. třídy do Vlastivědného muzea - Olomouc
(17. 09. 2013)
2 874,- Kč
VPD č. 13 PR00374 Doprava žáků II. st. na přebor ve stolním tenise – Velký Týnec
(31. 10. 2013)
144,- Kč
VPD č. 13 PR00380 Doprava žáků 6. tř. na olympiádu - Olomouc (04. 11. 2013)
413,- Kč
Fa č. 131500299
Doprava žáků II. st. – ZOO Olomouc (08. 11. 2013)
2 314,- Kč
VPD č. 13 PR00403 Doprava žáků 8. tř. na vzdělávací program (drogy) Olomouc
(19. 11. 2013)
434,- Kč
VPD č. 13 PR00405 Doprava žáků 9. tř. k návštěvě Úřadu práce – Olomouc
(21. 11. 2013)
532,- Kč
Fa č. 131500346
Doprava žáků 8. a 9. třídy na Scholaris (SŠ Polytechnická)
– Olomouc (27. 12. 2013)
2 309,- Kč
Fa č. 131500344
Doprava žáků II. st. na sportovní akci - Velký újezd
(19. 12. 2013)
1 488,- Kč
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VPD č. 66

Doprava žáků na zeměpisnou olympiádu – Olomouc
(18. 02. 2014)
190,- Kč
VPD č. 121
Doprava žáků na sportovní den s talentem – Olomouc
(19. 03. 2014)
329,- Kč
Fa č. 141500090
Doprava žáků 7. třídy do Sluňákova – Horka n. M.
(26. 03. 2014)
3 387,- Kč
VPD č. 145
Doprava žáků na biologickou olympiádu – Olomouc
(08. 04. 2014)
105,- Kč
VPD č. 152
Doprava žáků 9. třídy na anglické představení - Olomouc
(14. 04. 2014)
560,- Kč
VPD č. 165
Doprava žáků na akci „Odznak všestrannosti olymp. vítězů
- Olomouc (23. 04. 2014)
378,- Kč
Fa č. 141500107
Doprava žáků II. st.- planetárium a muzeum – Brno
(02. 04. 2014)
8 752,- Kč
Fa č. 141500140
Doprava žáků na exkurzi ORNIS – Přerov (26. 05. 2014) 1 939,- Kč
Fa č. 141500152
Doprava žáků do ZOO – Olomouc (29. 05. 2014)
3 660,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem k 01. 07. 2014:
33 676,- Kč

3. Mateřská škola:
Fa č. 131500293 Doprava dětí na dopravní hřiště - Olomouc (04. 11. 2013) 2 309,- Kč
Fa č. 131500325 Doprava dětí do Divadla hudby - Olomouc (12. 11. 2013) 1 844,- Kč
Fa č. 141500113 Doprava dětí do Galaxie – Zlín (24. 04. 2014)
3 954,- Kč
Fa č. 141500159 Doprava dětí do ZOO – Olomouc (10. 06. 2014)
2 439,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem k 01. 07. 2014:
10 546,- Kč
Z celkové částky 102.000,- Kč, kterou darovalo SRPŠ škole (10. 03. 2014), byla čerpána
během celého školního roku 2013/2014 částka 93.375,- Kč. Zůstatek ve výši 8.625,- bude po
schválení SRPŠ převeden do následujícího školního roku 2014/2015.
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Na druhou stranu se naše škola stala sponzorem ZOO Olomouc. Žáci i pracovníci školy
sponzorují fenka berberského. Část finančních prostředků získáváme ze sběru starého papíru,
příspěvků žáků, apod. Ze zoologické zahrady jsme obdrželi volné vstupy pro naše žáky
s odborným výkladem apod.

86

Výroční zpráva
Podklady pro výroční zprávu byly projednány na pedagogických radách během června a
září 2014. Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne 15. 10. 2014. Kompletní výroční
zpráva bude umístěna v ředitelně školy, v kanceláři zřizovatele, v prostorách vstupu do
budovy 2. stupně školy a na webových stránkách školy.
Všem vyučujícím, kteří se podíleli na výroční zprávě přípravou podkladů nebo i drobnou
radou, děkuji.
Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne …...……. 2014.
V Tršicích dne 11. 10. 2014

________________________
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka
ředitel ZŠ a MŠ Tršice, p. o.

Přílohy:
 č. 01 - 04 - výsledky testování žáků Scio (grafické znázornění výsledků žáků 9. roč.
z testovaných předmětů - anglického jazyka, obecných studijních předpokladů,
českého jazyka a matematiky)
 č. 05 - 07 - výsledky testování žáků Scio (grafické znázornění výsledků žáků 5. roč.
naší školy z testovaných předmětů - anglického jazyka, obecných studijních
předpokladů, českého jazyka a matematiky)
 č. 08 - 28 - propagace školy v tisku
 č. 29 – sportovní výsledky školy
 č. 30 - 39 - účetní výkazy za rok 2013 a za 06/2014
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Příloha č. 1: Výsledky testování žáků 9. roč. Scio (AJ)
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Příloha č. 2: Výsledky testování žáků 9. roč. Scio (OSP - obecné studijní předpoklady)
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Příloha č. 3: Výsledky testování žáků 9. roč. Scio (ČJ)
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Příloha č. 4: Výsledky testování žáků 9. roč. Scio (M)
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Příloha č. 5: Výsledky testování žáků 5. roč. Scio (OSP - obecné studijní předpoklady)
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Příloha č. 6: Výsledky testování žáků 5. roč. Scio (ČJ)
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Příloha č. 7: Výsledky testování žáků 5. roč. Scio (M)
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Příloha č. 8: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 7/2013
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Příloha č. 9: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 7/2013
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Příloha č. 10: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 7/2013
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Příloha č. 11: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 8/2013
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Příloha č. 12: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 10/2013
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Příloha č. 13: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 1/2014
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Příloha č. 14: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 1/2014

101

Výroční zpráva
Příloha č. 15: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 1/2014
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Příloha č. 16: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 1/2014
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Příloha č. 17: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 1/2014
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Příloha č. 18: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 2/2014
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Příloha č. 19: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 3/2014
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Příloha č. 20: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 4/2014
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Příloha č. 21: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 4/2014
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Příloha č. 22: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 5/2014
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Příloha č. 23: Propagace školy v tisku - Zpravodaj školství Olomouckého kraje - 6/2014
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Příloha č. 24: Propagace školy v tisku - Učitelské noviny - 19/2014
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Příloha č. 25: Propagace školy v tisku - Učitelské noviny - 26/2014

112

Výroční zpráva
Příloha č. 26: Propagace školy v tisku – Učitelské noviny - 27/2014
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Příloha č. 27: Propagace školy v tisku - Učitelské noviny - 30/2014
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Příloha č. 28: Propagace školy v tisku - Učitelské noviny - 29/2014
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Příloha č. 29: Sportovní výsledky školy
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
(23. 09. 2013 atletický stadion AK Lokomotiva Olomouc)
Družstvo mladších žáků: 12. místo
Jan Vláčil, Lukáš Navrátil, Jakub Sláma, Martin Brzokoupil a Michal Pospíšil
Družstvo mladších žákyň: 9. místo
Alice Fabianová, Martina Štefová, Veronika Bílková, Veronika Šebestová a Nikola Krátká
Družstvo starších žáků: 16. místo
Tadeáš Coufal, Martin Broda, Lukáš Pazdera, Radek Jurčík a Tobiáš Hroch
Družstvo starších žákyň: 11. místo
Marie Zdařilová, Olexandra Kuzhel, Lucie Vojáčková, Lucie Latrová a Natálie Muchová
Nejlepších výkonů dosáhl Tadeáš Coufal z 9. třídy, kterému se podařilo zvítězit ve dvou
disciplínách, a to v běhu na 1000 m v čase 3:11,49 a v hodu kriketovým míčkem (62,85m).

OKRSKOVÉ KOLO TURNAJE V MALÉ KOPANÉ STARŠÍCH ŽÁKŮ
(01. 10. 2013 ZŠ Milady Petřkové ZŠ Velký Týnec)
Účastníci:
Adam Tichavský, Martin Broda, Lukáš Pazdera, Tadeáš Coufal, Radek Jurčík, Tomáš Bohatý,
Jan Mahdal, Václav Lovas a David Nádvorník
Umístění: 2. místo
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PŘEBOR DRUŽSTEV ZÁKLADNÍCH ŠKOL REGIONU OLOMOUC VE STOLNÍM
TENISE
(31. 10. 2013 ZŠ Milady Petřkové ZŠ Velký Týnec)
Družstvo starších žákyň: 5. místo
Lucie Latrová, Oleksandra Kuzhel a Tereza Talandová
Družstvo mladších žáků: 6. místo
Jakub Sláma, Jan Vláčil, Richard Zelinka a Michal Daňhel
Družstvo starších žáků: 5. místo
Lukáš Pazdera, Martin Broda, Tobiáš Hroch a Adam Tichavský

BASKETBAL
(11. 12. a 13. 12. 2013 Velký Újezd)
Družstvo žákyň: 4. místo
Zuzana Nucová, Natálie Muchová, Lucie Latrová, Lucie Odstrčilová, Vendula Kopečná,
Lucie Vojáčková, Alice Fabianová, Jana Burešová, Veronika Šebestová a Eliška Vláčilová
Družstvo žáků: 4. místo
Martin Hluší, Lukáš Pazdera, Adam Tichavský, Jan Mahdal, Jakub Slezák, Radek Jurčík,
Jakub Sláma, Lukáš Navrátil a Martin Broda
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ČEZ STREET HOCKEY
(17. 03. 2014 Velký Újezd)
Účastníci:
Dominik Vybíral, Patrik Dvořák, Lukáš Juřík, Tomáš Mikeš, Karel Bohatý,
Matyáš Tichavský (kapitán družstva), Jan Ulica, Štěpán Vlček, Adam Šlehofr a Jakub Janásek
Umístění: 2. místo

SPORTOVNÍ DEN S TALENTEM
(19. 03. 2014 ZŠ Olomouc Heyrovského)
Mladý talent:
Jakub Juřík, Filip Ján a Ondřej Grégr, Sofie Grégrová, Daniela Navrátilová, Veronika Elsnerová a
Kateřina Pacovská
Velký talent:
Martin Grepl, Kateřina Veselá, Pavlína Haunschildová, Veronika Mačáková a Lucie Latrová
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ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
(23. 04. 2014 atletický stadion AK Lokomotiva Olomouc)
Účastníci:
Pavla Haunschildová, Veronika Šebestová, Eliška Vláčilová, Alice Fabianová,
Nela Strejčková, Lucie Latrová, Veronika Bílková, Martina Štefová, Tobiáš Hroch, Martin
Grepl, Jan Mahdal, David Nádvorník, Michal Pospíšil a Tomáš Lenert
Umístění: 3. místo - Veronika Bílková
2. místo - Lucie Latrová

17. ROČNÍK MC DONALD´S CUP
(24. 04. 2014 Grygov)
Účastníci:
Jakub Juřík, Václav Hanzal, Denis Pospíšil, Ondřej Grégr, Lukáš Juřík, Karel Bohatý, Patrik
Dvořák, Filip Vlček, Dominik Vybíral, Adam Šlehofr, Matyáš Tichavský, Tomáš Mikeš,
Jan Ulica a Jan Česnek
Umístění: 6. místo
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46. ROČNÍK POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU
(14. 05. 2014 atletický stadion AK Lokomotiva Olomouc)
Družstvo mladších žáků:
Martin Grepl, Michal Pospíšil, Jan Vláčil, Martin Brzokoupil a Lukáš Navrátil
Družstvo mladších žákyň:
Eliška Šišková, Veronika Mačáková, Alice Fabianová, Veronika Bílková, Veronika Šebestová,
Martina Štefová
Družstvo starších žákyň:
Zuzana Nucová, Lucie Vojáčková, Marie Zdařilová, Olexandra Kuzhel, Natálie Muchová a
Lucie Latrová

3. ROČNÍK BOWLINGOVÉHO TURNAJE ŠKOL BOTUŠ
(21. 05. 2014 a 02. 06. 2014 OC Galerie Šantovka Olomouc)
a) I. stupeň
1. družstvo: Eliška Gärtnerová, Marcela Burešová, Kateřina Bláhová a Vendula Ratajová
2. družstvo: Matyáš Tichavský, Adam Šlehofr, Jan Ulica a Barbora Kováčková
3. družstvo: Dominik Bortlík, Štěpán Vlček, Zdeněk Bolf a Valerie Vlčková
4. družstvo: Aneta Kratochvílová, Michaela Bálková, Natálie Soušková a Adriana Pospíšilová
b) II. stupeň
1. družstvo: Adam Tichavský, Lukáš Pazdera, Tadeáš Coufal a Zuzana Nucová
2. družstvo: Tobiáš Hroch, Martin Hluší, David Nádvorník a Lucie Latrová
3. družstvo: Jakub Nevřala, Jan Pospíšil, Radek Jurčík a Denisa Cejnková
4. družstvo: Oleksandra Kuzhel, Lucie Vojáčková, Zdeňka Schejbalová a Tereza Talandová
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ČOKOLÁDOVÁ TRETRA OLOMOUC
(02. 06. 2014 atletický stadion AK Lokomotiva Olomouc)
Letošními nejlepšími dětskými sprintery byli:
 na dráze 100 m dívky - 10. místo Denisa Dvořáková v čase 19,20 s
 na dráze 200 m dívky - 14. místo Sofie Grégrová v čase 37,86
 na dráze 200 m hoši - 3. místo Ondřej Grégr v čase 33,94 (minulý rok 34,97)
- 11. místo Libor Dvořák v čase 36,14
 na dráze 300 m dívky - 24. místo Adéla Staňková v čase 58,86
 na dráze 300 m hoši - 34. místo Tomáš Mikeš v čase 62,80
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VIII. ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER ZÁKLADNÍCH ŠKOL MIKROREGIONU
BYSTŘIČKA
(05. 06. 2014 Tršice)
Letošní VIII. ročník Sportovních her základních škol Mikroregionu Bystřička se konal na
naší domácí půdě v Tršicích. Na zbrusu novém multifunkčním hřišti se žáci z devíti škol:
Bystrovany, Daskabát, Doloplazy, Hlubočky, Mariánské Údolí, Přáslavice, Tršice, Velká
Bystřice a Velký Újezd utkali v následujících disciplínách: vybíjená, malá kopaná, stolní tenis,
atletika, přehazovaná a volejbal, o týmové medaile a poháry pro nejlepší školy.

V Tršicích se sportovalo na čtyřech stanovištích přes 400 závodníků:
a) Fitness centrum Tršice (kde probíhal stolní tenis)
b) Multifunkční hřiště Tršice (atletika, vybíjená, malá kopaná)
c) Školní hřiště při II. stupni ZŠ Tršice (přehazovaná, volejbal)
d) Fotbalové hřiště TJ Tršice (malá kopaná)

Umístění: 3. místo - malá kopaná 1. - 3. třída
2. místo - malá kopaná 4. - 5. třída
2. místo - malá kopaná 8. - 9. třída
4. místo - malá kopaná 6. - 7. třída; přehazovaná 6. - 7. třída; volejbal 8. - 9. třída; atletika
1. - 3. třída; atletika 6. - 7. třída; atletika 4. - 5. třída; atletika 8. - 9. třída; stolní tenis 6. - 9.
třída
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40. ROČNÍK ATLETICKÝCH ZÁVODŮ O POHÁR STAROSTY OBCE VELKÝ
TÝNEC
(10. 06. 2014 ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec)


Tadeáš Coufal z 9. tř.

- běh 1 000 m 3:06 min (1. místo)
- sprint 60 m 7:58 s (4. místo)
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Příloha č. 30: Účetní výkazy - rozvaha 12/2013
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Výroční zpráva
Příloha č. 31: Účetní výkazy - rozvaha 12/2013
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Výroční zpráva
Příloha č. 32: Účetní výkazy - rozvaha 12/2013
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Výroční zpráva
Příloha č. 33: Účetní výkazy - výsledovka 12/2013
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Výroční zpráva
Příloha č. 34: Účetní výkazy - výsledovka 12/2013
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Příloha č. 35: Účetní výkazy - rozvaha 06/2014
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Příloha č. 36: Účetní výkazy - rozvaha 06/2014
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Příloha č. 37: Účetní výkazy - rozvaha 06/2014
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Příloha č. 38: Účetní výkazy - výsledovka 06/2014
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Příloha č. 39: Účetní výkazy - výsledovka 06/2014
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