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Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 

a) Název organizace: 
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 2611/24, 796 01 Prostějov 
právní subjekt - příspěvková  organizace 
IČO 47922516 - DIČ CZ47922516 
webové stránky školy: zshor.pvskoly.cz 
e-mail školy:  zshor@pvskoly.cz, zshor@seznam.cz  

 
b) Zřizovatel: Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov 
 
c) Ředitelka školy:   Mgr. Bc. Petra Rubáčová, Olomoucká 2940/13, 796 01 Prostějov, od 1.8.2014 
 
d) Typ školy a školských zařízení:  I. stupeň 
      II. stupeň 
      školní družina 
      školní jídelna 
 
Škola se profiluje výukou plavání, a to nejen pro naše žáky, ale i pro žáky základních a mateřských 
škol z okresu Prostějov. 

 
 

 Počet tříd 
Celkový 

počet žáků 

Počet žáků 
na jednu 

třídu 

Počet žáků 
na učitele 

Počet všech 
pracovníků 

celkem 

Počet 
pedagogických 

pracovníků 
Školní 

rok 
15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 

 27 25 683 659 25,29 26,36 15,52 16,07 74 73 49 49 
 
 
e)  Datum zařazení do sítě škol:     8. 3. 1996 
f)  Celková kapacita školy a jejích součástí:  ZŠ  800 žáků 
        ŠD 240 žáků 
        ŠJ 1 300 jídel 
 
g) Učební program:  ŠVP ZV „Škola plná pohybu“ v 1.- 9. ročníku 
 
 
h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy:     Sdružení rodičů a přátel školy,  
                                                                                předsedkyně paní Běla Láníková 
              Asociace školních sportovních klubů 
         
ch) Údaje o školské radě: 
 
 Zástupci zřizovatele: Bc. Pavel Smetana, Zdeněk Vysloužil, Ing. Václav Šmíd (od 2. 12. 2014)  

 Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Nikola Dudová (učitelka II. stupně), Mgr. Zdeňka   
Kolečková (učitelka I. stupně) a předsedkyně školské rady, Jana Janáčková (vychovatelka ŠD), od 15. 
10. 2014 

Zákonní zástupci žáků: Eva Moudrá, Mgr. Jana Růžičková, Ing. Lucie Tučeková (od 1. 11. 2014) 
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Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
 
a) Prospěch žáků na škole: 
 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Šk. rok 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 
1. 94 107 89 103 4 3 1 1 
2. 106 80 106 71 11 9 0 0 
3. 88 88 88 78 28 9 1 1 
4. 88 84 88 52 28 30 1 2 
5. 79 81 79 47 20 33 0 1 

1.–5. roč. 455 440 361 351 91 84 3 5 
6. 68 72 28 34 36 32 4 6 
7. 66 53 25 18 39 32 2 3 
8. 48 48 12 9 30 34 2 5 
9. 46 46 6 4 37 40 0 2 

6.–9. roč. 228 219 71 65 150 138 7 16 
Celkem 

1.– 9.roč. 
683 659 432 416 241 222 10 21 

 
b) Snížený stupeň z chování: 
 

Stupeň chování 
Školní rok 2015/2016 Školní rok 2014/2015 

Počet Procento Počet Procento 
2 4 0,0058 8 1,21 
3 3 0,0043 2 0,003 

 
c) Celkový počet neomluvených hodin: 
 
 Školní rok 2015/2016 Školní rok 2014/2015 

I. pololetí 72 159 
II. pololetí 407 103 

 
d) Plnění učebních osnov a učebních plánů: 

 
Školní rok 2015/2016 

Název   Ročník 
ŠVP ZV „Škola plná pohybu“ od 1. 9. 2007 1.  až  9. ročník 

Školní rok 2014/2015 
Název   Ročník 
ŠVP ZV „Škola plná pohybu“ od 1. 9. 2007 1.  až  9. ročník 
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e) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí: 
 

1. Zápis do 1. tříd v roce 2016: 
k zápisu se dostavilo  90 žáků z toho po odkladu 24 
přijato               70 žáků žádostí o odklad 15 

 
2. Do školní družiny bylo zařazeno celkem 240 žáků. 
 
3. Do školní jídelny bylo přihlášeno v průměru 1160 žáků, z toho:       

           124 žáků ze  ZŠ Čechovice a 83 žáků z MŠ Čechovice 
           211 žáků - výdejna ZŠ Palacká a 170 žáků -  výdejna ZŠ Palacká – Skálovo nám. 
           524 žáků ze ZŠ Dr. Horáka 
           50 žáků z MŠ Mánesova 
           V rámci vedlejší činnosti jsme do 31. 3. vařili denně asi 200 obědů, od 1. 4. vaříme denně  
            asi 60 - 70 obědů. 

 
4. Na střední školy bylo přijato: 
 

         Gymnázium Jiřího Wolkera - 6 žáků z 5. ročníku 
         Cyrilometodějské gymnázium - 4 žáci z 5. ročníku 
         Gymnázium Čajkovského Olomouc - 1 žákyně z 5. ročníku 
         Gymnázium Hejčín Olomouc - 1 žákyně z 5. ročníku 
         Gymnázium Moravská Třebová - 1 žákyně z 5. ročníku 
         Reálné gymnázium - 3 žáci ze 7. ročníku 
         Maturitní obory - 29 žáků z 9. ročníku 
         Učňovské obory - 17 žáků z 9. ročníku, 1 žák ze 7. ročníku, 3 žáci z 8. ročníku 

 
f) Práce s integrovanými žáky: 
           Na začátku školního roku 2015/2016 jsme měli 41 integrovaných žáků. V průběhu roku se počet 
zvýšil na 52 žáků. 
     Dva žáci byli integrováni z důvodu vady řeči, dva žáci z důvodu poruchy chování, jednomu z nich byl 
přidělen asistent pedagoga, a ostatní měli jednu nebo více specifických poruch učení. 41 integrovaných 
žáků pracovalo většinou 1x týdně 1 vyučovací hodinu v rámci reedukace. O žáky se letos staralo 11 
dyslektických asistentek a všichni pracovali podle individuálně vzdělávacích plánů, které byly na začátku 
školního roku zkonzultovány s PPP a SPC. 
     Před koncem pololetí jsme do PPP a SPC odeslali průběžná hodnocení integrovaných žáků a koncem 
března pak další podklady pro kontrolní vyšetření. Na konci školního roku jsme vypracovali hodnocení 
integrovaných žáků, kteří nebyli  na kontrolním vyšetření, a opět odeslali do uvedených poradenských 
zařízení. 
      Spolupráce s těmito zařízeními je na dobré úrovni. Nejvíce jsme byli v kontaktu s paní Mgr. 
Duškovou z PPP. 
     Ve škole pracujeme  nejen s integrovanými žáky, ale i s dalšími žáky vyžadujícími zvláštní péči. Práce 
je to náročná, ale určitě se nám daří. Je závislá na důslednosti a dobré spolupráci se všemi vyučujícími, 
žáky i rodiči. 
 
 
g) Práce s talentovanými žáky: 
 
 Na prvním stupni jsou sportovně talentovaní žáci soustředěni v plaveckých třídách. Na druhém stupni 
škola sportovně talentované žáky všemožně podporuje. Pro sportovní činnost má škola ideální podmínky. 
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V oblasti sportu na I. stupni vynikají:  
 
   
• v kopané – Lukáš Plaček 1., Pavel Frelich 1.C, Kristian Hangurbadžo 1.D , Filip Robeš 2.A,  
                           Martin Michalec 2.C, Jakub Štolba 2.B, Matěj Pavelka 2.B, Radim Kaštyl 2.D, 
                           Radim Letocha 3.A, Kryštof Žák 3.B, Tomáš Nerad 3.B, Jaromír                  
                           Benek 3.B, Josef Šlézar 3.C, Tomáš Kaštyl 4.B, Tadeáš Koláček 4.A, Daniel Dvo – 
                           řák 5.A, Denis Doležel 5.A, Šimon Růžička 5.C, Jan Sysel 5.C, Jan Horna 5.C, 
                            Martin Klimeš 5.C                         
• v plavání –  Jan Marek 1.A, Filip Šponar 1.A, Petr Nepožitek 1.A, Tomáš Marek 2.A, Monika 
  Nováková 3.A, Ondřej Hrubý 4.A, Jan Černý 4.A, Barbora Faltýnková 5.C  
                             Tomáš Sedlák 3.C, Filip Slezák 3. C, Jan Hájek 5. A, Veronika Loebe 5. A  
• v tenise –   Agatha Chytilová 2.C, Will Kleiner 1.A, Anna Kučerová 5.C                                                                    
• v aerobiku – Kateřina Kolaříková 2.A, Adéla Matečná 2.D,  
• v atletice -   Nikola Snášelová 1.D, Tereza Mnichová 1.D, Radim Kaštyl 2.D, Filip Matonoha  
                            2.B, Filip Kolařík 2.B, Michal Bálint 3.A, Adéla Vychodilová 3.C, Ondřej Hrubý  
                            4.A, Nikola Linhartová 5.A                             
• v gymnastice – Nikola Snášelová 1.D, Nicole Malangone 1.D, Monika Grulichová 1.D, Michal  
                             Bálint 3.A, Natálie Šmídová 4.B 
• v házené –    Jan Faltýnek 2. C, Radim Letocha 3. A, Ondra Hampl 2.D, Jiří Hampl 4.B             
• v tanci  -   Tobiáš Kafka 4. B, Annie Petriciusová 2.C, Tereza Pospíšilová 1.C, Zuzana Dostá- 
                           lová 1.C, Kateřina Hurdová 1.C, Anita Dostálová 4.B, Nicole Malangone 1.D, Niko- 
                           la Snášelová 1. D, Linda Lachmanová 5. C, Barbora Faltýnková 5.C, Agáta Ficová 
                           5.C, Zuzana Malanová 2.D                            
• v basketbalu-Michal Bálint 3.A,Nikola Vykydalová 4.C, David Strizel 4.C, Samuel Růžička 2.C                    
                              Jan Žvátora 5. A, Matteo Bulič 5. A, Adam Báleš 5. A, Antonín Frelich 5.A, 
                             Aneta Kytlicová 4.B, Zuzana Kytlicová 1.C, Filip Frelich 3.A, Šimon Šafranek 3.A 
                             Simona Kýrová 4.B, Petr Vojkůvka 4.B, Jan Krejčiřík 4.B, Ondřej Halouzka 4.A, 
                             Tomáš Daněček 3.C, Adéla Vychodilová 3.C,                                                                                    
• v šachu -        Jakub Urban 3, B 
• v hokeji  -      Jan Marek 1.A, Tomáš Marek 2.A, Radim Vitásek 2.D, Ondřej Mojžíšek 4.A 
• v biatlonu -    Vanessa Odehnalová 2.A 
• ve florbale  -  Martin Pelz 2.C, Lukáš Krč 2.C, Matyáš Martenek 2.B, Tuček Jáchym 5.C,  
                             Adam Pokorný 5.C 
• v korfbale  -   Ondřej Král 5.C, Martin Janeček 5.C 
• v cyklistice -   Eliška Grulichová 4.B, Lucie Košárová 4.A 
• v judu    -        Shon Kleiner 4.B 
                                                                                                                      
                            
 V jiných oblastech vynikají: 
 
• v matematice -   Tobiáš Kafka 4.B 
                                          
• ve výtvarné výchově -  Barbora Faltýnková 5.C, Viktorie Kolaříková 4.B, Julie Legdanová 2.D, 
                                         Vojtěch Navrátil 3.C, Elen Kopcová 2.C, Annie Petriciusová 2.C, Aneta 
 Grimová 3.C, Tereza Mnichová 1.D, Linda Lachmanová 5.C, Jáchym  
                                          Tuček 5.C, Anna Kučerová 5.C, Ema Lorenčíková 4. B 
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Na II. stupni  vynikají: 
 

• ve výtvarné výchově – Kateřina Kejíková a Vendula Tesařová 6.A, Barbora Šlézarová, Barbora 
Procházková a Lucie Zatloukalová 6.B, Vojtěch Zabořil a Michaela Růžičková 6.C, Michaela 
Burgetová 7.B, Kateřina Böhmová, Michaela Dvořáčková a Petr Polcr 8.A, Sára Říhová, Marcela 
Burgrová, Nela Kučerová, Michael Dokoupil a Kateřina Dvořáková 8.B, Kristýna Matoušková 
9.A 

 
• v hudební výchově – Barbora Šlézarová 6.B, Tina Dobiášová a Tereza Kaštylová 6.C,  

                             Lucie Blechtová 8.B       
 

 
 

 
• v tělesné výchově – Tereza Nováková, Jaroslav Zabořil 6.C, Adam Konečný 6.A, Jolana Tesárková, 

Jan Tepr 6.B, Michaela Somrová, Lucie Škopová 7.C, Sára Bráchová, Lucie Strizelová, Sára 
Chytilová 7.A, Adéla Sovíková, Kristýna Zajíčková, Klára Neubauerová, Jakub Schneider 7.B, 
Kateřina Böhmová, Simona Janečková, David Kratochvíl, Martin Řehák, Jan Řehák 8.A, Michal 
Dokoupil 8.B, Adam Hudeček, Veronika Pořízková, Kristýna Matoušková 9.A, Veronika 
Radičová 9.B 

 
• v literární výchově –  Gabriela Kejíková 6.A, Tina Dobiášová a Tereza Kaštylová 6.C, Nikol 

Šindlerová 7.A – recitace, Petra Batelková  Michaela Navrátilová 7.B, Lucie Blechtová, Kateřina 
Dvořáková a Nela Kučerová 8.B – sloh 

 
• v anglickém jazyce – Vendula Tesařová a Jiří Novák 6.A, Barbora Šlézarová a Jolana Tesárková 6.B, 

Alisa Sachko 6.C, Filip Šiška a Sára Chytilová 7.A, Marek Chytil a Jan Řehák 8.A a Michael 
Dokoupil 8.B 

 
 Mimo tyto uvedené talenty je na škole celá řada nadaných žáků, se kterými se dlouhodobě pracuje ve 
škole v rámci výuky i mimo vyučování. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a schopnosti orientovat se ve 
všech dostupných informačních zdrojích. 
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Část III. 
 

Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí 
 

     Ve dnech 19. – 20. 1. školního roku 2015/2016 proběhlo na škole inspekční šetření ohledně stížnosti 
zákonných zástupců nezletilého žáka. Předmětem stížnosti byl:  
1. nekomplexní postup školy v případě řešení výchovných problémů žáka 
2. nesprávné hodnocení chování na vysvědčení. 
 
     V obou bodech byla stížnost na základě šetření ČŠI označena jako důvodná a v souladu s ustanovením 
§ 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším oborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů byl předán výsledek zřizovateli k dalšímu 
řízení. Zřizovatel doporučil škole nápravná opatření, která byla beze zbytku splněna (zřizovatel byl 
ředitelkou školy písemné informován o přijatých opatřeních k nápravě). 
 
     Ve dnech 12. – 15. 7. 2016 školního roku 2015/2016 proběhla na škole inspekční činnost na podnět 
podle § 174 odst. 5 školského zákona, se zaměřením na: 
 
- veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle § 160 
odst. 1 písm. c) a podle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, vykonávanou 
podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona, 
 
- kontrolu dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, vykonávanou podle 
§ 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. 
 
ČŠI v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona uložila ředitelce školy ve lhůtě do 10 dnů odstranit 
nedostatky zjištěné při inspekční činnosti v bodech 7 a 18 kontrolního zjištění a ve stejné lhůtě písemně 
informovat ČŠI, jak byly nedostatky odstraněny a jaká byla přijata opatření. Dále uložila ředitelce školy 
ve lhůtě do 10 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných v bodech 8, 13, 17 a 24 
z celkového počtu 26 kontrolovaných oblastí a ve stejné lhůtě písemní informovat ČŠI, jaká opatření byla 
přijata. 
 
Všechny nedostatky byly k 31. 8. 2016 odstraněny a byla přijata opatření, aby se již podobné nedostatky 
neopakovaly.  
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Část IV. 
 

Údaje o pracovnících školy 
 
 
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů: 
 

Školní rok  2015/16 Školní rok 2014/15 
813 hod., 813 odborně způsobilými učiteli, 

tj. 100% 
773 hod., 773 odborně způsobilými učiteli, 

tj. 100% 

 
 Na I. stupni bylo odučeno celkem 439 vyučovacích hodin učiteli odborně způsobilými,  
tj. 100%. Na II. stupni  bylo odučeno celkem 374 vyučovacích hodin učiteli odborně způsobilými,  tj. 
100%. 
 
 
b)  Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti: 
 

Výuka na naší škole byla v tomto roce zajištěna se 100% aprobovaností. Garantem školy  
pro veškeré počítačové vybavení je Mgr. Lukáš Doležel s aprobací pro výuku informatiky.  
Pro kvalitní výuku informačních a komunikačních technologií využíváme dvě učebny výpočetní techniky.  

Na prvním a druhém stupni máme 5 učitelek se 100% aprobovaností pro výuku anglického 
jazyka. Neaprobovaní vyučující cizích jazyků si soukromě zvyšují svoji odbornost návštěvou jazykových 
škol. Podobně i učitelé ostatních předmětů mají zájem o další vzdělávání. 

 
 
c) Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy, jejich kvalifikace k 1. 9. 2015: 
 
 

Titul, jméno, příjmení, funkce  Kvalifikace 
Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy ČJ, Děj 
Mgr. Marie Nováčková, ZŘ II. stupně RJ, OV, NJ 
PaedDr. Jindřiška Marková, ZŘ I. stupně a statutární 
zástupkyně 

I. stupeň, VV 

Mgr. Michaela Strouhalová, učitelka učitelství I. stupně, AJ 
Mgr. Irena Bendová, učitelka I. stupeň 
Mgr. Zuzana Čapková, učitelka I. stupeň, AJ 
Mgr. Kamila Francová, učitelka, vedoucí MS I. stupně I. stupeň  
Mgr. Bc. Lenka Frelichová, učitelka I. stupeň 
Mgr. Bronislava Honzírková, učitelka I. stupeň 
Mgr. Marie Hrubá, učitelka I. stupeň 
Mgr. Jitka Chytilová, učitelka I. stupeň, AJ 
Mgr. Jana  Kissová, učitelka I. stupeň 
Mgr. Petra  Klvačová, učitelka I. stupeň, speciální pedagogika 
Mgr. Zdeňka Kolečková, učitelka I. stupeň, TV 
Mgr. Renata Kratochvilová, koordinátorka ŠVP, učitelka I. stupeň, NJ 
Mgr. Ivana Vajdová, učitelka I. stupeň 
Mgr. Jana Novotná, učitelka, vedoucí plaveckého výcviku  I. stupeň, TV 
Mgr. Jana Peková, učitelka I. stupeň, TV 
Mgr. Bc. Kateřina Slámová, učitelka I. stupeň, TV, AJ (RD + MD) 
Mgr. Alice Štullerová, učitelka I. stupeň, speciální pedagogika 
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Mgr. Eva Vlková, učitelka I. stupeň, speciální pedagogika 
(logopedie) 

Mgr. Karolína Hanáková, učitelka I. stupeň, AJ 
Mgr. Eva Zlámalová, učitelka I. stupeň, HV 
Mgr. Ivana Čeplová, výchovná poradkyně ČJ, Děj 
Mgr. Lukáš Doležel, učitel, ICT koordinátor  M, Inf 
Mgr. Nikola Dudová, učitelka RV, ČJ 
Mgr. Jitka Fajkusová, učitelka M, ZT 
Mgr. Lucie Ščudlová, učitelka Bi, Che  
Mgr. Petr Hlavica, učitel Fy, ZT 
Mgr. Jana Hrubá, učitelka TV, Ze  
Mgr. Jitka Chmelařová, učitelka VV, RJ 
Mgr. Jana Spíchalová, učitelka TV, Bi 
Mgr. Lenka Krčová, učitelka M, Zem 
Jan Kyzlink, učitel Zem, TV 
Mgr. Ivo Novotný, učitel TV, Zem 
Bc. Karolína Peková, učitelka plavání TV 
Mgr. Pavlína Radičová, učitelka  HV, TV 
Mgr. Kamila Sedláčková, koordinátorka ŠVP, učitelka, 
protidrogová preventistka 

ČJ, OV 

Mgr. Daniela Sekaninová, učitelka Děj, OV,  speciální pedagogika 
PaedDr. Jaroslava Strachoňová, učitelka TV, ČJ 
Mgr. Hana Vlková, učitelka ČJ, OV 
Mgr. Vlastimil Volčko, učitel Př, TV 
Mgr. Iveta Vykydalová, učitelka AJ, ČJ  
Mgr. Petra Černá, učitelka AJ pro 1. a 2. stupeň, NJ 
Bc. Leona Bendová, vychovatelka vychovatelství, sociální pedagogika 
Ing. Vladimír Hýbl VŠ vojenská 
Naďa Kalábová, od 1. 8. 2016 vedoucí vychovatelka ŠD vychovatelství 
Hana Pavlová  vychovatelství 
Jana Janáčková, vychovatelka vychovatelství 
Gabriela Milerová, vychovatelka učitelství MŠ+vychovatelství 
Andrea Nejezchlebová, vychovatelka vychovatelství 
Hana Reiterová, vychovatelka učitelství MŠ+vychovatelství 
Bc. Andrea Říhová, vychovatelka, instruktorka plavání TV -  (MD a RD) 
Bc. Svatava Śvorčíková, vychovatelka vychovatelství 
Bc. Dana Vlčková, vychovatelka TV -  (MD a RD) 
Karla Vorálková, do 31. 7. 2016 vedoucí vychovatelka ŠD vychovatelství 

 
 
d) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu: 
 

 
Školní rok  2015/2016 Školní rok 2014/2015 

0 0 
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e) Počet pedagogů, kteří nastoupili nebo odešli: 
 
 
 
 
 
 
 
f) Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných: 
 
 
 
 
 
 
 
g) Personální změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Školní rok  2015/2016  
Nastoupili 8 
Odešli Na jinou školu Mimo školství 
 2 1 

 Školní rok  2015/2016 Školní rok  2014/2015 

Důchodový věk 7 6 

Nekvalifikovaní 0 0 

Jméno pedagoga Školní rok  2015/2016 

Mgr. Zdeňka Kolečková ukončení PP k 30. 6. 2016 

Mgr. Jana Peková ukončení PP k 30. 6. 2016 
Ing. Vladimír Hýbl ukončení PP ke 4. 12.2015 

PaedDr. Jindřiška Marková ukončení PP k 25. 8. 2016 

Andrea Nejezchlebová ukončení PP k 31. 8. 2016 

Bc. Dana Vlčková ukončení PP k 31. 8. 2016 
Hana Pavlová ukončení PP k 30. 7. 2016 

Gabriela Milerová ukončení PP k 30. 6. 2016 
Mgr. Nikola Dudová ukončení PP k 31. 8. 2016 
Naděžda Kalábová nástup do PP k 1. 8. 2016 
Mgr. M. Strouhalová nástup do PP k 1. 8. 2016 

Hana Henková nástup do PP k 29. 8. 2016 

Bc. Pavla Kopecká nástup do PP k 26. 8. 2016 
Mgr. Ivana Bezrouková nástup do PP k 26. 8. 2016 
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Část V. 
 

1. Hodnocení práce školy a DVPP 
 

a) Hodnotící zpráva Metodického sdružení I. stupně za školní rok 2015/2016 
 

Na I. stupni probíhala výuka v 1. – 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu Škola plná 
pohybu. 

Očekávané výstupy v uvedených ročnících vzdělávacího programu ve všech předmětech byly 
dosaženy. Velký důraz je stále kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti, proto se již pátým rokem 
zapojujeme do celorepublikového projektu www.ctenipomaha.cz, kde se kromě čtení děti učí pomáhat i 
druhým.  

Na naší škole probíhá již 8 let třídění odpadu. 14. 6. 2016 jsme získali certifikát 
enviromentálního vyúčtování za odevzdaných 96 kg drobného elektra od firmy ASEKOL a.s.   

Od roku 2011 jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní, kde jsme získali 3191 bodů, přitom 
výjezdní program nás stál 750 bodů. Aktuálně máme 2441 bodů. Recyklohraní je školní recyklační 
program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace 
odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 
elektrozařízení. V tomto školním roce jsme odevzdali 307 kg použitých baterií. V třídění odpadů se nám 
daří, byli jsme vyhodnoceni na 3.místě za 46 tun odevzdaného starého papíru. Do soutěže Plastožrout 
jsme sbírali i třídili uzávěry z PET lahví a odevzdali jsme 307 kg vršků. 

Pátý rok jsme také zapojeni v projektu „Ovoce do škol“, který má u dětí velký úspěch. Na jaře se 
všichni žáci opět zúčastnili projektu „ Zdravý týden“, který byl zaměřen na zdravý životní styl. Naše 
škola také nabízí dětem dotované mléčné výrobky, které si děti mohou zakoupit v mléčném automatu – 
projekt „Mléko do škol“. Po loňské obhajobě zůstává i nadále naší škole status „ Zdravá škola“. Ve 
druhém pololetí probíhaly besedy s dentistou o správném postupu při čištění zubů a pravidelné péči o svůj 
chrup pro žáky 1. – 5. ročníku. 
 Učitelé se snažili o co největší propojení jednotlivých předmětů. Při výuce využívali většinu 
učebnic a pracovních sešitů z nakladatelství Nová škola, které již mají zapracované mezipředmětové 
vztahy. Někteří pedagogové pracovali s interaktivními učebnicemi, které jsou zajímavým  
a moderním zpestřením výuky. Žáci jsou neustále vedeni k větší samostatnosti a osobní odpovědnosti, 
k pozorování, objevování, vyhledávání informací. Učitelé zvyšují zájem dětí o výuku novými, 
atraktivními metodami a formami práce. Řada učitelů při výuce využívá  počítačové učebny nebo 
interaktivní tabule a zařazuje do výuky vlastní digitální učební materiály, které nadále rozšiřují. 
Již třetím rokem používáme ve výuce materiály z DATAKABINETU. Oblíbené jsou také digitální  
přípravy pro učitele na webových stránkách.( SKOLÁKOV. CZ, BRUMLIK.ESTRANKY, 
PRIPRAVYESTRANKY.CZ) 
 Cíle jednotlivých předmětů jsou průběžně plněny. Průřezová témata byla naplněna. Hodnocení 
žáků je motivační. Žáky vedeme k sebehodnocení. K tomu přispívá i žákovské portfolio. V každém 
ročníku se zakládá nejméně 10 prací.     
             Velmi  se osvědčil výběr žáků do plaveckých tříd. Letos byly otevřeny v prvním ročníku pro 
velký zájem dvě plavecké třídy. Žáci dosahují v plavání výborných výsledků.                                                                                                                                                                         
Během roku proběhlo mnoho sportovních soutěží, do kterých se zapojila většina žáků. Odpoledne škola 
dětem nabízí sportovní kroužky.                                                               
             Počet žáků v prvních třídách byl nižší oproti minulým rokům, jelikož byly otevřeny čtyři třídy 
v prvním ročníku. Učitelé se tak mohli dětem více individuálně věnovat.  
 Pro příští školní rok je naším cílem se nadále zaměřovat na dodržování zásad slušného 
chování mezi žáky navzájem i mezi žáky a dospělými osobami, jak ve škole, tak i na veřejnosti. 
Besedy s tematikou slušného chování jsou hlavní náplní třídnických hodin, které probíhají 
pravidelně každý měsíc ve všech třídách. 
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b)  Výsledky přijímacích řízení:       

 

Třída 
Počet 

uchazečů 
Přijatí  Nepřijatí 

GJW CMG Ostatní  
V. A 10 4 2 1 3 
V. B 4 0 1 1 2 
V. C 7            2 1 1 3 

Celkem 21            6 4 3 8 
 

Péče byla věnována integrovaným žákům. Dle požadavků PPP  a SPC bylo ustanoveno  
7 dyslektických asistentek na 1. stupni, které v součinnosti s třídními učitelkami sestavily individuální 
učební plány a hodnocení úspěšnosti práce. 
 
 

2. Školní družina 
 

Školní družina se ve školním roce 2015/2016 skládala z 8 oddělení, do kterých docházelo na 
začátku školního roku 240 žáků a na konci školního roku 232 žáků. Všechna oddělení byla umístěna 
v pavilónu školní družiny. Žáci školní družiny měli k dispozici svou vlastní hernu, mohli využívat 
tělocvičnu, keramickou dílnu, bazén školy, hřiště.  
 Všichni pedagogové měli potřebnou kvalifikaci pro zájmové vzdělávání ve školní družině. 
Vedoucí vychovatelka měla celý úvazek, ostatní vychovatelé měli úvazek zkrácený, a to 0,91, 0,90, 0,87, 
0,86, 0,82, 0,73, 0,73, dohromady činil úvazek školní družiny = 6,82 přepočtených pracovníků. 
 V měsíci prosinci ukončil vychovatel Ing. Hýbl pracovní poměr na naší škole a na jeho místo jako 
zástup nastoupila Simona Kulišťáková, která zde pracovala do konce měsíce ledna. Od 1.února pracovala 
na naší škole jako vychovatelka Hana Pavlová.  
 

Do zájmových kroužků ve školní družině se zapojilo v  I. pololetí 167 žáků, ve II.  pololetí 159 
žáků. Pracovali v 10 zájmových  útvarech: šikulové 14 žáků, dramatický kroužek 11 žáků, stolní tenis 12 
žáků, kroužek malování 15 žáků, pohyb pro radost 17 žáků, hry ve vodě 22 + 25 žáků, sportovní kroužek 
9 žáků, hanácký 11, Bijásek 23 žáků.  

 
 Pedagogové školní družiny se zúčastnili škol v přírodě určené pro žáky naší školy, účastnili se 
výletů se svou třídou, školní Olympiády. 
 
 ŠD využila akcí pořádaných hvězdárnou, navštěvovala DDH, akce Duhy, Bijásku, maňáskového 
představení souboru „Sluníčko“ Šternberk, vystoupení žongléra Milana Ošmery,  hudebního divadla 
„Slunečnice“  Brno,  hudební skupiny M.H.U. Prostějov, využila nabídku výtvarné dílny k vytvoření 
Pískových obrázků, exkurze u hasičů, akce uspořádané ke Dni dětí  SRPŠ. 
 
          V letošním školním roce se škola poprvé zapojila do projektu „Hodina pohybu navíc“. Projekt je 
určen pro děti ze ŠD, kde si vybrané děti 1x týdně vyzvednou učitelky tělesné výchovy a pracují s nimi 
dle pokynů – učí je základům všech míčových her a vedou je k vnímání pohybu pro radost.  
Pro velký ohlas z řad žáků a jejich rodičů budeme v projektu pokračovat i příští školní rok.  
  
 a) Akce na veřejnosti: 
 

- Hanácký kroužek uspořádal vystoupení pro seniory. 
- Dramatický kroužek zahrál pro seniory pohádku “Červená Karkulka“. 
- Kroužek pohyb pro radost uspořádal taneční vystoupení pro seniory v DD na Lidické ulici. 
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- Dramatický kroužek uspořádal vánoční představení pro rodiče. 
- Hanácký kroužek zpříjemnil svým vystoupením „Vánoční jarmark“ ve škole. 
- Kroužek Pohyb pro radost předvedl svou činnost rodičům. 
- Hanácký, dramatický a kroužek Pohyb pro radost prezentoval svou činnost při vystoupení pro 

MŠ. 
- Nazdobili jsme 4 vánoční stromky na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. 
- Ozdobili jsme 2 velikonoční břízky na náměstí T. G. Masaryka. 
- V programu setkání generací vystoupily děti z kroužku Pohyb pro radost. 
- Pohyb pro radost – reprezentoval svou činnost na náměstí T. G. Masaryka - Dny zdraví a 

Svátek seniorů - v Duze a v Domově seniorů na Lidické ulici. 
- Do soutěže Mé toulky za zvěří byly odeslány výtvarné práce. 
- Účast a postup do užšího kola v literární soutěži „BAMBNI  LITERA“. Do užšího kola 

postoupila Jan Bělohubá ze 7.oddělení. 
- Výstava obrázků „Ledové království a publikace v knížce“ v Duze. 

 

 V tomto školním roce byly darovány dvě venkovní houpačky pro žáky společností  GREWIS, 
s.r.o., Plumlov a sedací souprava do herny z prostředků SRPŠ.  Nově byl zaveden dobrovolný finanční 
příspěvek od rodičů žáků 300,- Kč na jednoho žáka na školní rok na zakoupení výtvarných prostředků, na 
odměny při soutěžích a na zaplacení kulturních a vzdělávacích akcí, např. návštěva Hvězdárny, akce 
Duhy, hudebního vystoupení M.H.U. atd. Školní družina nadále odebírá dětský časopis Mateřídouška . 

 

                   
 
            Placení poplatků za školní družinu probíhalo hotově. Podle vyhlášky č.70/2005 poplatky vybíraly 
pololetně vychovatelky ve výši 70,- Kč na měsíc a odevzdávaly ekonomce Mgr. Aleně Dostálové. 
 
 Na podzimní prázdniny bylo přihlášeno 9 žáků a do ŠD přišli 2 žáci. V den ředitelského volna 16. 
11. 2015 byla družina uzavřena. 

Na vánoční, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny nebyl přihlášen žádný žák. Družina byla 
v tuto dobu uzavřena.  
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  O hlavních prázdninách byla školní družina otevřena, a to v 29. kalendářním týdnu, kdy bylo 
přihlášeno 20 žáků. Provoz byl zajištěn od 7:00 hod. do 16:00 hod. 
  

Na příští školní rok je přihlášeno 240 žáků, počet vychovatelek se nemění. Provoz školní družiny 
je od 6:30 hod. do 7:40 hod. a od 11:40  do 17:00 hod.  
Kroužky budou ve školní družině probíhat od 15:00 hod. do 17:00hod. 

   
b) V tomto školním roce pracovala družina podle ročního plánu „Vítejte na zeměkouli“. 
 

V měsíci září se žáci seznamovali s novým prostředím, kolektivem a bezpečností na nové planetě. 
Určili si pravidla vzájemného soužití. Měřili si svoji fyzickou zdatnost. Činnost byla doplněna hrami jako 
je například: Poznej svého kamaráda podle jména, hlasu, hmatu. Kutálej se míčku kutálej, kamaráda 
k sobě vyhledej.  Vyráběli jsme loďky, vzducholodě, malovali okolí školy a prostory ve škole (tělocvična, 
jídelna, hřiště, bazén). Tento měsíc nesl název NOVÝ SVĚT. 

V měsíci říjnu jsme si hráli se vším, co k podzimu patří. Malovali jsme podzimní barvy stromy, 
listí, frotáže, malovali a vystřihovali jablíčka, ježky, skřítka „Podzimníčka“. Poznávali jsme podzimní 
plody. Tvořili jsme papírové draky a chodili jsme na vycházky. Název pro tento měsíc byl BAREVNÝ 
SVĚT. 

 
Měsíc listopad nesl název TAJEMNÝ SVĚT. V tomto měsíci jsme se zabývali vším, co 

k tajemnu patří. Svátek HALLOWEEN a s ním tvoření strašidel, duchů, veselých dýní. Ale do této oblasti 
patří také vesmír a malování hvězdné oblohy, vytváření vesmírných raket malování mimozemšťanů. 
Hraní her s vesmírnou tématikou, básničky o hvězdách a vesmíru. Tanečky a poslech písní. 

Měsíc prosinec nesl název KOUZELNÝ SVĚT. V tomto období nás čekal Pekelný týden a 
vyrábění čertíků, hry pro rozvoj osobnosti (např. honička tří čertů, chlupatý čert, hra na čerta, závody 
čertů). S kouzlem vánoc jsou spojeny i výtvarné práce (andělé, vánoční stromky, přáníčka, společná práce 
s námětem „Kouzlo vánoc“). Nezapomínali jsme ani na sport a v této době jsme se věnovali nácviků 
tance. 

Měsíc leden nesl název LEDOVÝ SVĚT. Byl zaměřen na povídání o zimě, poznávání pranostik 
a pořekadel. V jednotlivých odděleních probíhaly soutěže, vyráběli se sněhuláci z papíru, vyprávělo se o 
přírodě, stavěli se sněhuláci ze sněhu. U dětí se rozvíjela kompetence k učení, kompetence sociální a 
personální. 

Měsíc únor nesel název KŘIŠŤÁLOVÝ SVĚT. V tomto období nás čekaly vycházky do přírody 
a všímání si změn v přírodě, učili jsme se seznamovat s našimi tradicemi, zpívali jsme písničky a 
připravovali masky na karneval. 

V měsíci březnu jsme se věnovali přípravě na jaro. Seznamovali jsme se s tradicemi a zvyky, 
které se vztahují k Velikonocům. Malovali jsem vajíčka, zajíčky, slepičky, vyráběli ozdoby na 
velikonoční břízky. Učili jsme se velikonoční básničky. Povídali jsme si o naší nejoblíbenější knížce. 
Zahráli jsme si na ilustrátory. Tento měsíc měl název MALOVANÝ SVĚT. 

Měsíc duben nesl název POHÁDKOVÝ SVĚT. Četli jsme si z pohádkových knížek, malovali 
jsme pohádkové bytosti, vysvětlovali jsme pojmy dobro a zlo, jmenovali jsme postavy z knížek a všímali 
jsme si prostředí děje. Připravovali jsme pohádkové vystoupení svého oddělení. 

Měsíc květen nesl název MÁJOVÝ SVĚT.V tomto období nás čekaly vycházky do Kollárových 
sadů, všímání si změn v přírodě. Tvořili jsme  básničky pro maminky, vyhledávali jsme v atlase, 
seznamovali se s bezpečností na silnici. Vyráběli  jsme dárky ke Dni matek – korálky, voňavá mýdla, 
kytky z krepového papíru, srdíčka, fotorámečky. 

Měsíc červen byl SVĚTEM RADOSTI. V tomto období jsme se těšili na prázdniny. Hráli jsme 
hry v přírodě, závodili v přeskoku přes švihadlo, hrálii míčové hry a hodnotili, co jsme se za tento školní 
rok naučili. 
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c) Aktivity školní družiny: 
 
Jazyk a jazyková komunikace: četba knih a časopisů, vyprávění, komunikativní kruh, skládaní slov, 
samostatné vyjadřování, doplňovačky, hádanky, přísloví, seznamování se s tradicemi vánočními a 
velikonočními, recitace, rozhovory, pranostiky, hry se slovy, jazykolamy, křížovky, vědomostní soutěže, 
nácvik pohádky. 
 
Matematika a její aplikace: poznávání a procvičování čísel, hra na početního krále, geometrické tvary v 
přírodě, Člověče nezlob se, karty, hra na obchod s penězi, domino, početní závod, hledání početní řady, 
šachy, Chytré hry, sudoku, použití matematiky v reálných situacích, spojování číslic, využití knihy 
Rébusy a hlavolamy pro předškoláky, malé školáky. 
 
Informační a komunikační technologie: hry na procvičování paměti, pozornosti a postřehu, využití 
techniky DVD, CD přehrávače. 
 
Člověk a jeho svět: vycházky spojené s poznáváním okolí školy, dopravní hřiště, sportovní události, 
významné dny, Drakiáda, soutěž Dopravní, zdravověda, společenské chování, povídání o BOZP, 
botanická zahrada, Kolárovi sady, návštěva hvězdárny, denní režim, příroda a zvířata kolem nás , 
kamarádi, škola, prázdniny. 
 
 
Umění a kultura:  Bijásek, maňáskové představení divadla SLUNÍČKO Šternberk, Pohádkové 
odpoledne, výtvarné soutěže na téma Skřítek Podomníček, Zima, Kočky, Karneval, akce Duhy, poslech 
písní a  nácvik tance, sledování filmů na DVD, recitační soutěž, vystoupení hudebního divadla 
„Slunečnice“ Brno, hudební skupiny M.H.U. 
 
 
Člověk a svět práce:  úklid her, starost o květiny v herně, používání nůžek, pravítka, různé pracovní 
techniky jako je frotáž, roláž, koláž, origami, týmová práce. Práce s různým materiálem – papír, noviny, 
plastelína, vlna, přírodniny, korálky. 
 
Člověk a zdraví: Tělovýchovné chvilky, pitný režim, otužování, sportovní akce - Atletický trojboj, 
přeskoky přes švihadlo, soutěž „O hvězdu tanečního parketu“,  pohybové hry, fotbal,  vybíjená, význam 
životosprávy, hygiena, využití prolézaček, lana, švihadla. 
 
 
 
 
d) Přehled vzdělávání ve ŠD 2015/2016 
 

 Název akce Pořadatel Jméno 
účastníka 

Termín a 
zhodnocení 

Zdravotní kurz ČČK-ZŠ PV, Dr. 
Horáka 24 

Reiterová Hana 1. 9. 2015 
velmi přínosné 

Zdravotní kurz ČČK-ZŠ PV, Dr. 
Horáka 24 

Vorálková Karla 1. 9. 2015 
velmi přínosné 

Hry s pohádkovými příběhy ZŠ Majakovského Bc. Bendová 
Leona 

17. 10. 2015 
vynikající 

Hry s pohádkovými příběhy  ZŠ Majakovského  Vorálková Karla 17. 10. 2015 
vynikající 

Hodnocení a sebehodnocení 
žáků v dnešní škole 

ZŠ PV, Dr. Horáka 24 Bc. Bendová 
Leona 

29. 10. 2015 
přínosné pro 

praxi 
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Hodnocení a sebehodnocení 
žáků v dnešní škole 

ZŠ PV, Dr. Horáka 24 Milerová Gabriela 29. 10. 2015 
přínosné pro 

praxi 
Hodnocení a sebehodnocení 

žáků v dnešní škole 
ZŠ PV, Dr. Horáka 24 Reiterová Hana 29. 10. 2015 

přínosné pro 
praxi 

Hodnocení a sebehodnocení 
žáků v dnešní škole 

ZŠ PV, Dr. Horáka 24 Nejezchlebová  
Andrea 

29. 10. 2015 
přínosné pro 

praxi 
Hodnocení a sebehodnocení 

žáků v dnešní škole 
ZŠ PV, Dr. Horáka 24 Ing. Hýbl 

Vladimír 
29. 10. 2015 
přínosné pro 

praxi 
Hodnocení a sebehodnocení 

žáků v dnešní škole 
ZŠ PV, Dr. Horáka 24 Vorálková Karla 29. 10. 2015 

přínosné pro 
praxi 

Spirála života ZŠ Majakovského  Reiterová Hana 28. 11. 2015 
vynikající 

Příklady dobré praxe ZŠ Majakovského Reiterová Hana 30. 1. 2016 
vynikající 

 
 
e) Výhled pro oblast školní družiny: 
 
• pokračovat ve zlepšování provozu školní družiny - pozornost věnovat především zájmové a 

odpočinkové činnosti v návaznosti na plynulost a odchody a odjezdy žáků 
• dodržovat pevné časy odchodů dětí z družiny 
• využívat mimoškolních zařízení pro podchycení činnosti žáků 
• zaměřit se na upevňování zásad slušného chování 
• zaměřit se na utváření dobrých kamarádských vztahů 
• pokračovat v projektu „Hodina pohybu navíc“ 

 
 
f) Materiální vybavení školní družiny: 
 
• průběžně doplňovat vybavení ŠD hrami, knihami a sportovními prostředky 
• nový sedací nábytek (pohovky, křesla, taburety) 
• malování heren 
• nová podlahová krytina 

 
g) Aktivity školní družiny:   
  
            září – prosinec 2015 
 

• 14. 9. - 25. 9.              Atletický trojboj 
• 22. 9.                          Maňáskové divadlo Šternberk  
• 6.-8.10. a 13.10.   Botanická zahrada 
• 15. 10.                        Drakiáda 
• 3.,4.,11. 11.                Hvězdárna 
• 12.,18.,23.,24.11.       Obrázky z písku 
• 24.11.   Hanácký kroužek – vystoupení v Domově seniorů  
• 26.11.                         Recitační soutěž 
• 30.11.                         vystoupení dramatického kroužku v Domově seniorů 
• 1.12                            zdobení vánočních stromků na náměstí T. G. Masaryka 
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• 8.12.                           výtvarná dílna – vánoční gelové svícny 
• 9. 12 .                         vystoupení hanáckého kroužku na „Vánočním jarmarku                           
• 10.12.                         Vánoce v lidových řemeslech, výstava v kině METRO  70 
• 11. 12.                        velká nástěnka „KOUZLO VÁNOC“ 
• 17. 12.                        taneční soutěž“ O hvězdu tanečního parketu“ 
• 21 12.                         dramatický kroužek „Pohádka Červená Karkulka „ pro rodiče 

 
leden – červen 2016 

 
• 13. a 14.1.                   prezentace činností kroužku Dramatického, hanáckého pro MŠ 
• 13. a 14. 1.                  prezentace činností kroužku Pohyb pro radost pro MŠ 
• 19.-20. 1.                    tvořivé dílny „Sněhuláci“ 
• 9.2.                             hudební vystoupení divadla „Slunečnice“ Brno –Hrajeme si  

                                   s pohádkou 
• 11.2.                           Setkání generací – Pohyb pro radost DD Lidická ul. 
• 19.2.                           Karneval ve velké tělocvičně 
• 8.3.                             M.H.U. vystoupení hudební skupin 
• 10.3.                           velká nástěnka u jídelny „KOČKY“ společná práce 
• 17.3.                           zdobení velikonočních břízek na náměstí T.G.Masaryka 
• 22.3.                           show žongléra Milana Ošmery 
• 14.4.                           Pohádková cesta – soutěže 
• 18.4.                           Setkání Generací – Domov pro seniory, Lidická ul. 
• 26.4.                           Divadelní představení odd. 3.,7.,8. – pro všechna oddělení 
• 28.4.                           Čarodějnická cesta – soutěže na hřišti školy 
• 2.,3.,4.,5.                    výtvarná dílna -  dárečky ke Dni matek 
• 5.,11.17., 5.                návštěva u Hasičů 
• 9.,11.,12.,13.5.           vycházka Kolárovy sady 
• 25., 26.5.                    Dopravní soutěž 
• 1.6.                             Soutěže a diskotéka k MDD 
•                                     návštěvy Dopravního hřiště a Bijásku 
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3. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 
 

Termín 
2015/2016 

Jméno 
účastníků 

Název akce, pořadatel a zhodnocení 

 
1. 9. 2015 

 
5. 4. 2016 

 
Mgr. Marie 

Hrubá 

Základní norma zdravotnických znalostí, školení první 
pomoci ČČK, ing. Černochová (přínosné) 

 
Výuka angličtiny ve smíšených skupinách – poslech, mluvní 
aktivity, práce s textem a psaní, Schola Servis (výborné)) 

1. 9. 2015 
 
 

5. 4. 2016 

 
 

Mgr. Lucie 
Ščudlová 

Základní norma zdravotnických znalostí, školení první 
pomoci ČČK, ing. Černochová (přínosné) 

 
Biochemické pochody v těle člověka, struktura a funkce 

základních stavebních kamenů živé hmoty, Schola Servis, 
(přínosné pro praxi) 

13. 10. 2015 Mgr. Petr 
Hlavica 

Školení na odbornou způsobilost k obsluze plynových 
zařízení (vyhl. 21/1979), Vzdělávací institut, (přínosné) 

12. 11. 2015 Mgr. Jitka 
Fajkusová 

Obsluha keramické pece, Vzdělávací institut, (přínosné) 

8. 2. 2016 Mgr. Jana Hrubá Čína – kontinent sám pro sebe a centrum globální 
ekonomiky, Schola Servis, (výborné) 

14. 2. 2016 Mgr. Lukáš 
Doležel 

Co by měl znát správce „Bakalářů“, Brno, (přínosné) 

7. 3. 2016 Mgr. Jana 
Kissová 

Tvořivá literární výchova s prvky dramatické výchovy 
v předškolním vzdělávání a v 1. třídě ZŠ, Schola Servis 

(výborné) 
21. 3. 2016 

 
 

20. 4. 2016 

 
Mgr. Renata 

Kratochvilová 

Jak vyhodnotit zprávy z PPP, Schola servis,(zajímavé a 
přínosné) 

 
    ŠVP INSPIS, NIDV Olomouc (inspirující) 

20. 4. 2016 Mgr. Kamila 
Sedláčková 

ŠVP INSPIS, NIDV Olomouc (inspirující) 

2. 6. 2016 Mgr. Zuzana 
Čapková  

Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky, Agentura Majestic, 
Olomouc, (praktické, přínosné) 

5. 4. 2016 Mgr. Jana 
Spíchalová 

Biochemické pochody v těle člověka, struktura a funkce 
základních stavebních kamenů živé hmoty, Schola Servis, 

(přínosné pro praxi) 
21. 3. 2016 Mgr. Ivana 

Čeplová 
Jak vyhodnotit zprávy z PPP, Schola servis,(zajímavé a 

přínosné) 

3. 5. 2016 Mgr. Eva 
Zlámalová 

Čtení a psaní v 1. třídě postupně a prakticky, Schola Servis, 
(inspirativní) 

7. 3. 2016 Mgr. Bc. Lenka 
Frelichová 

Tvořivá literární výchova s prvky dramatické výchovy 
v předškolním vzdělávání a v 1. třídě ZŠ, Schola Servis 

(výborné) 
5. 4. 2016 Mgr. Karolína 

Hanáková 
Výuka angličtiny ve smíšených skupinách – poslech, mluvní 

aktivity, práce s textem a psaní, Schola Servis, 
(výborné) 
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13. 4. 2016 

 
5. 4. 2016 

 
21. 4. 2016 

 
 
 
Mgr. Petra Černá 

 
     Internet im Deutschland, Olomouc, (výborné) 
 
Výuka angličtiny ve smíšených skupinách – poslech, mluvní 
aktivity, práce s textem a psaní, Schola Servis (výborné) 

Wortschatz einmal anders, Olomouc, (vynikající) 
 

14. 10. 2015 
 

5. 4. 2016 
 
 

3. 5. 2016 

 
 
Mgr. Eva Vlková 

Obsluha keramické pece, Vzdělávací institut PV, (přínosné) 
 
Výuka angličtiny ve smíšených skupinách – práce s textem 
a psaní, Schola Servis (přínosné) 
 
Čtení a psaní v 1. třídě, Schola Servis (výborné) 
 

5. 4. 2016 Mgr. Kamila 
Francová 

Výuka angličtiny ve smíšených skupinách – poslech, mluvní 
aktivity, práce s textem a psaní, Schola Servis (výborné) 
 

3. 12. 2015 
 
 

1. 4. 2016 

 
 

Mgr. Bc. Petra 
Rubáčová 

Řešení problémových situací ve školství z pohledu práva, ZŠ 
Majakovského, JUDr. Kašpar (vynikající) 

 
Novinky v účetnictví a daní v roce 2016, DUHA, Ing. A. 

Hošáková, (poučné) 
 

 
září 2015 – 
červen 2016 

 
Mgr. Marie 
Nováčková 

 
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, 
F1, NIDV Olomouc, (nezbytné pro výkon funkce zástupce 
ředitele, výborné pro praxi) 
 

říjen 2015 – 
duben 2016 

Mgr. Vlastimil 
Volčko 

Specializační studium pro koordinátory environmentální 
výchovy v Olomouckém kraji, SOŠ zemědělská Olomouc, 
Šumperk (nezbytné pro výkon koordinátora environmentální 
výchovy, výborné pro praxi) 

 
29. 10. 2015 se celý pedagogický sbor (1. stupeň, 2. stupeň a ŠD) účastnil školení „Hodnocení a 
sebehodnocení žáků v dnešní škole“, agentura EDUPRAXE s. r. o., vzdělávací atentura Brno, lektorky 
Mgr. Lenka Ondráčková a Mgr. Pavla Šoltésová. 
 
30. 8. 2016 se celý pedagogický sbor (1. stupeň, 2. stupeň a ŠD) účastnil školení „Žák s problémovým 
chováním“, AGENTURA MAJESTIC, v.o.s., lektorka PaedDr. Iva Venclová, Ph.D. 
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4. Přehled dalšího vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

Termín 2015/2016 Název školení Účastníci 
1. 4. 2016 

 
Novinky v účetnictví a daní 
v roce 2016, DUHA, Ing. A. 

Hošáková, (poučné) 
 

Mgr. Bc. P. Rubáčová 
Mgr. A. Dostálová 
Ing. B. Adámková 

I. Čáslavská 
22. 3. 2016 Školení – GORDIC, DPH – 

kontrolní hlášení 
přednáškový sál ND (poučné) 

 
Mgr. Alena Dostálová 

 
28. 6. 2016 Školení k registraci smluv, 

Magistrát PV, Mgr. P. Ivánek 
(poučné a zajímavé) 

 
Irena Čáslavská 

 
 
 

Část VI. 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
1. Přehled akcí 1. stupně 
 
Kulturní akce: 

 
Divadlo             Zdravíčko, Pavel Novák                      1. a 5. roč 
 Vánoční show 2015, Agentura Amfora Praha            1. roč.  
    Pohádka do dlaně, Naivní divadlo Liberec    1. a 2. roč. 
                                    Příhody včelích medvídků, divadlo Krapet Praha      2. roč. 
                                    Strašidelný mlýn, Divadelní společnost J. Jurištové   2. roč. 
    Kouzelný dům, Naivní divadlo Liberec                      3. roč    
   Listování, Pachatelé dobrých skutků                           3.,4. a 5. roč.                                                
                                                                                                            
                                                
Návštěva knihovny    Pohádky, seznámení s knihovnou                              1. roč 
                                   Pohádky , bajky                           2., 3. roč. 
                                       Báje a pověsti                                                            4. roč 

  Jiří Žáček                          3.,4. a 5.roč. 
    
 
Exkurze, besedy a výstavy 

              3. 9.  Burza volného času ve Sportcentru              3. A, B, C, 4. C, 5.  A,B,C 
              7. 9.  Zaskočte si pro radu jak se zbavit odpadu    4. A, B, C,  
            12.10.  Procházka městem, akce muzea                     3. A, B 
            15.10.  Procházka městem, akce muzea                     3. C 
            22.10.  Sférické kino                                                 1.B, D, 4. A, B 
            23.10.  Sférické kino                                                 4. C, 3. A, B, C 

                                    11.11.  Planetárium – Brno                                       5. A, B, C 
                                    19. 2.   Chléb za břichem nechodí, akce muzea        3. B 
                                    23. 2.   Chléb za břichem nechodí, akce muzea 5. A  
                                    25. 2.   Chléb za břichem nechodí, akce muzea        3. C 
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                                    26. 2.   Chléb za břichem nechodí, akce muzea        3. A, 5. C 
   10. 3.   Pravěk v muzeu                                            4. C  
                                    17. 3.   Pravěk v muzeu                                             4. A 
                                    20. 4.   Keltové -  Jantarová stezka                           5. A 
                                    10. 5.   Keltové – Jantarová stezka                           5. C 
                                    16. 5.   Příběh obrazu – výstava ve špalíčku             4. A 
                                    17. 5.   Příběh obrazu – výstava ve špalíčku             5. A 
                                    18. 5.   Příběh obrazu – výstava ve špalíčku             4. B 
                                    19. 5.   Příběh obrazu – výstava ve špalíčku             4. C, 5. B 
                                    20. 5.   Příběh obrazu – výstava ve špalíčku             5. C 
  
 
Spolupráce s Ekocentrem IRIS                   24.  9. Příroda všemi smysly        1. A, 1. B 
  25.  9. Příroda všemi smysly        3. B, 3. C 
                                                                     29.  9. Příroda všemi smysly        1. C, 1. D 
                                                                     26. 11. Ferda Mravenec                2. A, 2. C                     
                                                                     17. 12. Těšíme se na Vánoce        2. B, 2. D 
                                                                     14.   6. Hydrobiologie pro každého 3. A 
                                                                     15.   6. Cestou necestou               2. B 
                                                                     16 .  6. Pod kořeny stromů           1. A, 1. B 
                                                                     22.   6. Pod kořeny stromů           3. B, 3. C 
                                                                     22.   6. Cestou necestou               2. D                                                                      
Umělecké dílny v Muzeu  Prostějovska 
 
    Výtvarné dílny     1. - 5. roč. 
                                    Hudební vánoční dílna                                              2. - 5. roč. 
 
 
Vystoupení pro děti MŠ Žáci 1.stupně          leden 2016              učitelky 1.stupně  
 
Vystoupení  kroužku – Pohyb pro radost - Domov pro seniory (H. Reiterová, K. Francová) 
Vystoupení tanečního kroužku a pěveckého sboru Horáček – 17. 5. Zdravé město 
                                                                                                    8. 6. Den seniorů  (P. Radičová) 
                                                                                                   15. 6. cykloběh       (K. Francová) 
                                                                                                   22. 6. Prostějovské léto  (L. Frelichová) 
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Bezpečnostní a dopravní akce: 
 
   Besedy s Městskou policií – listopad 2015  1., 2.,3., 5. roč. 
   Dětské dopravní hřiště 2krát    4.A, B, C 
   Prevence v oblasti požární ochrany                           2. ročník 
 
 
Humanitární akce:  „Stonožka“ – podpora humanitární finanční sbírky – dobrovolní dárci 
                                                „Bílá pastelka“ – podpora nevidomých – dobrovolní dárci 
       
Ostatní akce:   15.10. Drakiáda 
                                               11. 11. Uspávání přírody - lampionový průvod dětí  

     3. 12. Mikulášská nadílka 
                                      8. 12. Školní vánoční jarmark 
 16. 12. Vánoční besídka pro rodiče 1. A 
                                     21. 12. Vánoční besídka pro rodiče 1. C 

     21. 1. Den otevřených dveří, program pro předškoláky „Zdravá   
     školička“ 
    23. 1. Návštěva MŠ Raisova  v 1. třídách 

24. 1. Návštěva MŠ ul. Rumunská v 1. třídách 
      5. 2. Zápis dětí do 1. tříd 
    23. 3. Den naruby – akce žáků 2.st. – žáci 9. ročníků učí děti 1. stupně 
    22. 4. Akce „ Běží celá škola“                                                                                                                                                            
                                               27. 5.   22. sportovní olympiáda žáků I. stupně  
            1. 6.   Diskotéka ke Dni dětí                                                                                                                                                     
                                               14. 6.    1. B„Svátek Slabikáře“ přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře 
    15. 6.    1.C„Svátek Slabikáře“ přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře 
                                     21. 6. Akce „O pohár sedmi klíčů“ /rodiče, děti/ 
 21. 6.   Besídka dramatického kroužku pro rodiče 
                                               22. 6.    1. A „Svátek Slabikáře“ přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře 
                                               23. 6.    1. D„Svátek slabikáře“ přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře                                
                                               28. 6.    Besídka pro rodiče žáků 2. C 
 
 
 
Výlety a školy v přírodě: 
 
25. 4.  – 29. 4. 2016                Ozdravný pobyt – rekreační středisko Relaxa, Žďárský potok 64, 
                                                Stará ves u Rýmařova, 2.A, 2. C – Hrubá, Francová, Vykydalová, 
                                                celkem žáků 46 
 
30. 5. –  3. 6. 2016                  Ozdravný pobyt – rekreační středisko Kohútka, Nový Hrozenkov, 
                                                5. A, 4. A – Kolečková, Klvačová,  
                                                celkem žáků – 50 
 
  6. 6. -   10. 6. 2016               Ozdravný pobyt – rekreační středisko Relaxa, Žďárský potok 64,  
                                               Stará ves u Rýmařova, 4. A, 4. B – Kissová, Kratochvilová,  
                                               celkem žáků – 55    
                                             
13. 6. – 17. 6. 2016  Ozdravný pobyt – rekreační středisko Relaxa, Žďárský potok 64, 
                                                Stará ves u Rýmařova,  2.D, 3.B, 3.C – Zlámalová, Frelichová, 
                                                Chytilová, Vorálková, Milerová 
                                                celkem žáků 57  
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  6. 6. 2016                            Vlastivědný výlet – 1. A, C, D - Boskovice – třídní učitelé 
  9. 6. 2016             Vlastivědný výlet – 1. B, 2. B – Velké Losiny – třídní učitelé 
 14. 6. 2016                            Vlastivědný výlet – 4. C Ostrava -  Černá louka – třídní učitelka 
 17. 6. 2016                        Vlastivědný výlet –  5. B, C Štramberk, věž Trúba – třídní učitelé 
   
            
      
                                                                  
Soutěže: 
 
Matematické a vědomostní 
  
Funny Bunny  soutěž AJ    19. 11. 2015           kategorie 4. ročník 
                                                                          2. místo   Michal Erben         4. B                                               
                                                         Lucie Novotná      4. B  
                                                                           kategorie  5. ročník 
                                                                           2. místo   Hana Vilímová     5. A 
  Petra Vilímová     5. A 
                                                                           4. místo    Julie Šimková      5. C 
   Jan Mlčoch          5. B 
                                                                                                                                     
Matematická olympiáda Z5 
 
domácí kolo       5. 1. 2016   19 úspěšných řešitelů 
školní kolo     11. 1. 2016     9 úspěšných řešitelů 
MO Z 5 – okresní kolo  19. 1. 2016     
                          1. místo Petra Vilímová      5. A  
                          3. místo Hana Vilímová      5. A   
                                                           4. místo Ondřej Matoušek  5. A 
 
                   
                                                                        úspěšní řešitelé: 
                                                                         Schiller Denis       5. A 
                                                                         Šána  David          5. B 
                                                                         Frelich Antonín     5. A 
 
 
 
Matematická soutěž Klokan - kategorie Cvrček 2. a 3. roč.        18. 3. 2016 
 
  KATEGORIE       CVRČEK                                        KRAJ    Olomoucký 
 

Třída Škola Adresa školy (včetně PSČ) 

2.A,B,C,D, 
3.A,B,C 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. 
Horáka 24 

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24, 796 01 
Prostějov 

 

 
 

Nejlepší řešitelé (čtyři nejvyšší bodová ohodnocení) 
 

Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet 
bodů 
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Robin Šubert III.B Základní škola Prostějov, ul.Dr.Horáka 24, 796 
01 Prostějov 

69 

Anna Životská III.A Základní škola Prostějov, ul.Dr.Horáka 24, 796 
01 Prostějov 

65 

Julie Kolářová III.C Základní škola Prostějov, ul.Dr.Horáka 24, 796 
01 Prostějov 

62 

 
 
 

Matematická soutěž Klokan - kategorie Klokánek 4. a 5. roč.    18. 3. 2016 
 
 
      
 KATEGORIE          KLOKÁNEK                             KRAJ  Olomoucký 
 

Třída Škola Adresa školy (včetně PSČ) 

IV.A, B, C, 
V. A, B, C, 

Základní škola Prostějov, 
ul.Dr.Horáka 24 

ZŠ Prostějov, Dr.Horáka 24, 796 01 Prostějov 
 

 
 
 
 
 

3 nejlepší řešitelé (tři nejvyšší bodová ohodnocení) 
(dle potřeby doplňte řádky) 

 
Jméno a příjmení Třída Přesná adresa školy Počet 

bodů 
Tobiáš Kafka IV.B ZŠ Prostějov, Dr.Horáka 24, 796 01  120 

Petra Vilímová V.A ZŠ Prostějov, Dr.Horáka 24, 796 01  
 

115 

Hana Vilímová V.A ZŠ Prostějov, Dr.Horáka 24, 796 01  
 

105 

    
 
  
Logická olympiáda                           5.11. krajské kolo, 25. místo - Tobiáš Kafka 4.B 
 
Bible a my                     23. 11. okresní kolo, 1. místo - Antonín Frelich 5. A 
                                                           16. 3.   celostátní kolo, 16.místo - Antonín Frelich 5. A 
     

 
Pythagoriáda – školní kolo  25. 1. celkem: 40 řešitelů,  

do okresního kola  postupují  4 úspěšní  řešitelé 
Pythagoriáda – okresní kolo  21. 3. celkem:  3 úspěšní řešitelé 
                 4. místo          Lukáš Nesvadba           5. B                                                                       
                  úspěšní  řešitelé:  Petra Vilímová      5. A 
                                                                                                  Natálie Lysáková     5. A 
                                                                     

 
 

Dobrodružství s počítačem             3. 11.  7. místo         Ondřej Matoušek        5. A 
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                                                                                              Hana Vilímová            5. A  
Nikola Linhartová      5. A 

                       Petra Vilímová            5.A  
 
12. místo        Lucie Chmelenská      5. C 
                       David Pilný                 5. C 
                       Jáchym Tuček             5. C 
                       Gabriela Veselá           5. C 
 
17. místo         Jan Mlčoch                 5. B 
                        Vojtěch Pfleger          5. B  
                        Nela Klapáčová          5. B 
                        David Šána                 5. B 
         

Bobřík informatiky              13.11. 2015           celostátní soutěž – kategorie mini – národní kolo 
      1. místo          Linda Lachmanová    5. C 
                                                                                   1. místo          Hana Vilímová           5. A 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                             
„SAPARE“ – vědět, jak žít                                celostátní soutěž I. kategorie – okresní kolo 
 
                                                                                                                                                                                     
 „Zlatý list“                                 5. 5.  2016                     2. místo – mladší žáci 
                                                                                               František Benda             3. C 
                                                                                               Viktor Cigal                    3. C       
                                                                                               Antonín Nevřela             3. B 
                                                                                               Anna Životská                3. A 
                                                                                               Karolína Kolíková          3. B 
                                                                                               Julie Kolářová                3. C 
 
Výtvarné soutěže 
 
Děti, pozor, červená! - okresní kolo   
       II. kategorie    ZŠ  1. stupeň 
                                                                                   oceněn Jakub Nový                        4. C 
 
 
Požární ochrana očima dětí                                 okresní kolo  
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                       literární část- kategorie L1                   
                                                                       1. místo         Antonín Frelich       5. A 
                                                                       
                                                                        
 
Rozkvetlá zahrada  - ČSZ                             kategorie B – kresba, malba 
                                                                      3. místo Matěj Pavelka                  2. B 
                                                                                    Viktorie Kolaříková         4. B 
                                                                        
 
 
Recitační soutěž    školní kolo 18. 2.  tři  kategorie – celkem          106 zúčastněných 

  I. kategorie nepostupová 1. roč.  41 dětí 
 

1. místo  Zuzana Dostálová 1. C 



 28

   Eliška Kudelová  1. C 
2. místo Veronika Nováková   1. C       
 3. místo Adolf Vlk                   1. A 

                                                                                               Hana Pospíšilová       1. B 
                                                                                               
     II. kategorie  2. a 3. roč.  44 dětí 
      1. místo           Antonín Nevřela         3. B                        
                 2. místo Agatha Chytilová 2. C 
                                                                                              Šimon Šafranek           3. A 
      3. místo Maxim Klapáč 2. B 
                                                                                              Julie Papcunová          2. A 
        Adéla Matečná           2. D 
       
     III. kategorie  4. a 5. roč.  21 dětí 
      1. místo Tobiáš Kafka    4. B                      
      2. místo           Julie Šimková   5. C 

Lucie Chmelenská      5. C 
      3. místo Lukáš Jelínek              4. A 
 Zuzana Zapletalová    4. A 
 Linda Lachmanová     5. C 
                            
 
                                      okresní kolo  24. 2.                                    
                                                                         1. místo          Tobiáš Kafka            4. B 
         zvláštní  ocenění      Šimon Šafranek        3. A 
 
                                      krajské kolo     1. 4       Tobiáš Kafka  4. B -  účast v krajském kole 
 
 
Pěvecké soutěže 
 
  25.11. Zpíváme si pro radost     účast 91dětí 

I. kategorie: 1. ročník    24dětí 
      1. místo Jan Marek         1. A 
      2. místo Aneta Dobiášová        1. D                                   
      3. místo Zuzana Dostálová       1. C 
                                                                                              Jana Rusová                 1. B                          
  

II. kategorie: 2.  ročník    20dětí 
      1. místo Lucie Matějová           2. A 
      2. místo Matěj Navrátil             2. A                                                                            
      3. místo Maxim Klapáč             2. B 
 Tereza Kaderková       2. C 
                                                                                              Emílie Zavadilová       2. D 
 

           III. kategorie: 3. ročník    20dětí 
      1. místo          Robin Šubert      3. B                             
      2. místo          Klára Odleváková 3. A 
 Julie Kolářová            3. C 
      3. místo František Benda  3. C 
 
 
                                             IV. kategorie:  4.  ročník                                        14 dětí 
                                                                      1. místo          Anita Dostálová          4. B 
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                                                                      2. místo          Lukáš Jelínek              4. A 
                                                                                             Anna Klofáčová         4. A 
                                                                      3. místo          Michal Erben              4. B 
                                                                                             Denisa Michalcová     4. C 
 
                                             V. kategorie   5. ročník                                            8 dětí                                                
                                                                    1. místo            Julie Šimková            5. C 
                                                                    2. místo            Antonín Frelich         5. A 
                                                                    3. místo            Lucie Chmelenská     5. C 
 
 
„O hanáckýho kohóta“ 14. 12. 2015          regionální kolo: 
                                                                                           2. místo  Veronika Vymazalová 4. C 
               11.  4. 2016                     krajské kolo 

                    účast - Veronika Vymazalová 4. C 
 
 
 
   
Sportovní  soutěže 
   
Den bez aut    2. ročníky                               22. 9.             1. místo – dívky             
                                                                                             Anna Čuriová     2. C 
                                                                                             4. místo – chlapci 
 Martin Pelz        2. C 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Plaveme s EU  1. – 5. roč.                     letos nebylo celostátně organizováno   
Prostějovský vodníček   28. 6.  okresní soutěž – v kategorii 
        neregistrovaných plavců 
Akce Běží celá škola     22. 4.  všichni žáci 1. - 5. roč. 
 
 
 
Přehazovaná      23. 5.  okrskové kolo – hoši  1. místo 
                                                                        30. 5.              okrskové kolo – dívky           2. místo 

             20. 6  okresní kolo – hoši  4. místo 
             20. 6.              okresní kolo – dívky              1. místo 

 
 
Preventan Cup - vybíjená             12.  4.  okrskové kolo – hoši  1. místo 
                14.  4.  okrskové kolo – dívky 1..místo 
                27.  4.  okresní kolo – dívky  3. místo 
                                                                       25. 4.  okresní kolo – hoši  5. místo 

 
 

                                                     
IAAF Kid´s Athletics    22. 3.  hoši    1. místo 
      22. 3.  dívky    1. místo 
    
                                                                                                                                                                                                                                      
      
Mc Donald´s Cup      3. 5.  okresní kolo – kategorie A 2. místo 
        4. 5.  okresní kolo – kategorie B 6. místo 
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Pažout Cup                  25. 5.                                       3. místo 
 
Soutěž mladých cyklistů    12. 5.  okresní kolo              8. místo 
Okresní finále atletického trojboje   22. 6.                 4. místo 
 
   
 
XXII. lehkoatletická olympiáda  12. 6.   žáci  1. stupně ve 4 disciplínách 
Turnaj v šachu    20. 11.             okresní kolo   kategorie A    2. místo 
                                                                                                                      kategorie B    2. místo 
                                                                       27.   1.             krajské kolo    kategorie A   10. místo 
 
Sběrové akce: 
 
Papír – soutěž firmy A.S.A.  
      podzim 2015     20, 014 tun 
        Nelly Czerneková 2. A         1069 kg 
      jaro      2016     26, 546 tun 
       Nelly Czerneková       2. A           945 kg 
      celkem nasbíráno:    46, 560 tun 

celkem v jednotlivcích: 
Nelly Czerneková       2. A      2014 kg 

 
3. místo v rámci regionu Jižní Morava v množství nasbíraného papíru. 
 
Plastožrout – sběr plastových vršků a jejich třídění – odevzdáno 307 kg. 
 
Recyklohraní – sběr nefunkčního elektrozařízení a použitých baterií: v průběhu roku odevzdáno  
96 kg drobného elektrozařízení a  307 kg použitých baterií, za ně a za splněné úkoly jsme získali 3191 
bodů. 
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2. Přehled akcí 2. stupně 
 
Naukové soutěže   vítězové školních kol 
       
Biologická olympiáda:                 Michael Roba 7.A (kategorie 6. a 7.roč.) 
                                                  Veronika Radičová 9.B (kategorie 8.a 9.roč.)  
 
Olympiáda z dějepisu:              Eliška Hladká 8.B 
 
Olympiáda z fyziky:                 úspěšní řešitelé: Martin Procházka, David Pluskal, 
                                                                                      Marek Pluskal 8.B 
                                                                                  
 
Olympiáda v českém jazyce:   Lucie Blechtová 8.B 
 
Chemická olympiáda:             Veronika Radičová 9.B 
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Olympiáda z angličtiny:          kategorie 6. a 7. roč. : Filip Šiška 7.A 
                                                           kategorie 8. a 9. roč. : Veronika Radičová 9.B 
                                                           okr. kolo 3. místo: Filip Šiška 7.A 
 
Recitační soutěž:                 kategorie 6. a 7.roč.: Tina Dobiášová 6.C 
                                               kategorie 8.a 9.roč.: Kristýna Matoušková 9.A 
 
Zeměpisná olympiáda:         kategorie A 6.roč.: Adam Nepožitém 6.A                                    
kategorie B 7.roč.: Jana Navrátilová 7.C 
                                                           kategorie C 8. – 9.roč.: Radek Rus 9.B 
 
Ostatní soutěže na 2.stupni: 
 

Souboj čtenářů                                  celorepubliková soutěž 6.tříd – 8. místo z 80 škol ČR 

 
Na stopě                                             regonální kvíz ZŠ 
 
Požární ochrana očima dětí              6.- 9.roč., okresní kolo, 1.místo v lit. oblasti:  
                                                            Kateřina Dvořáková 8.B 
                                                            krajské kolo, 1.místo v oblasti informačních technologií: 
                                                            Radek Rus 9.B           
 
Výtvarné soutěže                                okresní kolo: 
                                                            Barvy podzimu  3.místo Michaela Samsonová 6.B 
                                                            Jaro je tady  1.místo Barbora Šlézarová 6.B (6. – 7.roč.) 
                                                                                 1.místo Michaela Dvořáčková 8.A (8. – 9.roč.) 
 
Chemik                                               organizovala SŠ Švehlova – 1.místo Lucie Tomášková 9.A, 
                                                             2.- 3.místo Veronika Radičová 9.B 
 
Zapojili jsme se také do výtvarných soutěží Rozkvetlá zahrada, Karel IV. očima dětí, Stavby Karla IV., 
Naše fauna, Škola snů a dalších. Již tradičně jsme se zúčastnili soutěže O pohár Zdravého města 
Prostějova a branného závodu O pohár primátora města Prostějova. 
 

Poděkování patří všem učitelům, kteří se talentovaným žákům věnují. 

 

 
3. Akce protidrogové prevence a sociálně patologických jevů 

 
• besedy s městskou policií v 6., 7. a 9. ročnících 
• seznamovací pobyt žáků 6. ročníků v Blansku s programem na upevňování kolektivních vztahů a 

rozvoj pozitivních vztahů mezi třídními učiteli a žáky 
• prezentace kyberšikany v 6. ročnících 
• prevence kouření v 6. ročnících v rámci Výchovy ke zdraví 
• Den bez drog – Běží celá škola – Zdravý týden  
• Den naruby – akce žáků 2. stupně na 1. stupni 
• Vánoční jarmark s vystoupením pěveckého sboru 
• prezentace materiálů Národní protidrogové centrály a jiných zařízení 
• ozdravné pobyty žáků s týmovými aktivitami 
• zajištění olympiády na 1. stupni – žáci 9. ročníků pomáhali mladším spolužákům 
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• Halloween party – 9. ročníky zajistily organizaci akce pro 6. třídy 
• poznávací exkurze – kladen důraz na chování na veřejnosti 
• preventivně výchovný program KHS Olomouc pro 9. ročníky – Buď HIV negativní, chraň si svůj 

život 
• Den plný her – žáci 9. ročníků zajistili organizaci a pomáhali mladším spolužákům na 
      2. stupni 
• program v OV – Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 
Prevence probíhala na třídnických hodinách, byla zaměřena především na vztahy v třídním kolektivu, 
na projevy šikany a záškoláctví. Před školními akcemi byli žáci pravidelně poučeni o nebezpečí 
alkoholu, kouření a jiných návykových látek.   

 
 
 
4. Akce výchovného poradenství 
 
 Průběžné konzultace se žáky i rodiči o vhodné volbě střední školy a organizaci přijímacího řízení. 
Účast na Scholarisu - přehlídce škol a učilišť ( 9. i 8. ročník). Konzultace žáků 9. ročníku na Úřadu práce 
Prostějov, spolupráce s Informačním centrem pro mládež Prostějov a seznámení s jejich portálem 
Infoabsolvent. Organizace velkého množství prezentací jednotlivých škol a učilišť přímo ve škole. 
Tradiční účast na akcích k volbě povolání: Zlatá jehla, Hanácký pohár, Den netradičních dovedností aj. 
 
 
5. Akce humanitární 
 
 Dětské mírové a humanitární hnutí Stonožka má na naší škole dlouholetou tradici. Na vánočním 
jarmarku školy a při Stonožkových dnech žáci prodali celou škálu svých výrobků – přání, batiky, šperky, 
keramiku. Na účet Přátelé stonožky bylo odesláno 9 700 Kč. Vybraní žáci se začátkem prosince zúčastnili 
slavnostního koncertu a mše v chrámu sv. Víta v Praze.  
           11.května 2016 proběhla na naší škole již podruhé veřejná sbírka pro nadaci Liga proti rakovině. 
Žáci během rána a dopoledne prodali v budově školy a jejím nejbližším okolí všech 250 kytiček, které 
jsme měli k dispozici. Na konto nadace bylo zasláno 5225 Kč.  
V tyto dny byla také provedena související osvěta v rámci předmětů občanská výchova a výchova ke 
zdraví. 
 Akce na podporu nevidomých žáků – Bílá Pastelka – patří také k dlouholeté tradici školy. Letos 
s výtěžkem 4376 Kč.  
 

 
 
6. Akce tradiční i začínající 
 
            Již tradičně jeli žáci 9.ročníku na třídenní exkurzi do Prahy. Halloween, rej masek motivoval 
mladší žáky k zájmu o anglický jazyk 
           Zájem o historii byl rozvinut exkurzemi žáků.  6. ročník navštívil v rámci projektových dnů 
v dějepise Anthropos v Brně. Žáci 7. ročníku si připomněli v červnu blížící se příchod Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu návštěvou Velehradu. 8.ročník podpořil své znalosti z výuky návštěvou Kroměříže. 
           Estetická výchova byla prohloubena návštěvou výchovného koncertu a také organizací vánočního 
jarmarku, výrobou dárků pro budoucí prvňáčky a blahopřání ke Dni učitelů, návštěvou výstav. Žáci naší 
školy se také zapojili do zdobení vánočních i velikonočních stromků na náměstí T. G. Masaryka. Velký 
ohlas měl koncert žáků 2.stupně pro žáky 1.stupně a již tradiční Vánoční koncert žáků 2.stupně. 

Mezi akce s mnohaletou tradicí patří Mikulášská nadílka starších žáků mladším, Den naruby – ke 
Dni učitelů a Běží celá škola – podpora zdravého životního stylu.  
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V přírodopisné učebně se konala výstava terarijních zvířat. S velkým zájmem se setkala přednáška 
s názornými ukázkami příslušníků Celní správy z Olomouce. 

Ke Dni dětí uspořádali učitelé 2.stupně pro žáky Den plný her se zajímavými hrami. Školní rok 
2.stupeň zakončil Sportovním dnem s tradičními i netradičními disciplínami. 
 
 
 
7. Akce ekologické 
 

Ekologie je na škole podepřena pravidelnou činností Mgr. Lucie Škudlové se žáky 2.stupně. 
Pravidelně dohlíží na šetření energií, třídění odpadu, pořádek ve škole a zapojují se do příležitostných 
ekologických akcí. 
Akce sběr papíru ve 2 kolech je pro školu samozřejmostí. I pomoc pedagogů a žáků při organizaci je 
velmi důležitá. 
Již tradiční je účast našich žáků v soutěžích Zlatý list a Mladý zahrádkář, Mladý zahrádkář  
a Recyklohraní. 
 
 
 
8. Sport a tělesná výchova ve školním roce 2015/2016 
               

Podle školního vzdělávacího programu ,,Škola plná pohybu“ se vyučuje na ZŠ Dr. Horáka devět  
let. Po zavedení druhého cizího jazyka mají žáci 6. a 7. ročníku tři hodiny tělesné hodiny týdně, žáci 8. a 
9. ročníku dvě hodiny týdně. V 6.-9. ročníku si žáci mohli z nabídky volitelných předmětů vybrat 
sportovní výchovu.   

  Základem pro tělesnou výchovu a sport na naší škole jsou dobré podmínky. Škola má k dispozici 
dvě tělocvičny, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, klasické venkovní hřiště se zázemím na atletiku. 
Žáci využívají po celý rok v tělesné výchově, volitelných předmětech i v zájmových útvarech bazén. V 
letošním školním roce bylo však těchto hodin méně, protože bazén byl více obsazen základním 
plaveckým výcvikem a školkami. Sportovní vybavení se škola snaží pravidelně doplňovat, aby mohla 
zajistit žákům podmínky pro tradiční, netradiční i moderní sporty. Naše škola vybavila lyžařskou výzbrojí 
všechny zájemce na LVK.  

Ve školním roce 2015/2016 zajistila škola lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.tříd (počet byl 
doplněn žáky 8. a 9. tříd) v termínu 18.1. – 22.1.2016 v Klepáčově, zúčastnilo se 52 žáků. Kurz proběhl 
opět nestardardně, výuku lyžování vedli 4 najatí instruktoři, škola zajišťovala pedagogický dozor. 
Podmínky pro lyžování byly dobré, výcvik absolvovali zájemci i na snowboardu. Plán LVK byl splněn.  

Vyučující TV se řídí ŠVP, snaží se získat žáky pro zdravý životní styl, jehož nedílnou součástí je 
pohyb. Zpestřují výuku a motivují žáky zařazováním netradičních her a sportů. Ke zvýšení sportovní 
aktivity žáků přispívá výuka volitelného předmětu sportovní výchova. Mezi velmi oblíbené aktivity patří 
jízda na koloběžkách, proto několik tříd využilo spolupráce s dopravním hřištěm a jelo na závěrečný výlet 
Litovelským Pomoravím na koloběžkách. Tyto výlety měly velký úspěch.  

I poslední dny školního roku patřily sportu. 28.6.2016 proběhl sportovní den 2. stupně, kdy 8 tříd 
soutěžilo mezi sebou celé dopoledne v 16  netradičních disciplínách. Žáci si mohli ověřit svoje pohybové 
dovednosti a obratnost například při skoku do dálky s kufrem, hodu holínkou nebo běhu na běžkách. 
Spousta soutěží byla zaměřená na spolupráci a vzálemnou komunikaci.Všichni se skvěle bavili. 
 

 
 

Sportovní soutěže 
 

 
Ve sportovních soutěžích pořádaných AŠSK ve školním roce 2015/2016 si nejlepší a talentovaní 

žáci ověřovali svoji zdatnost a spotrovní dovednosti v různých sportech  
a sportovních hrách, celkem se jednalo o 36 dílčích sportovních soutěží, ve kterých školu reprezentovalo 
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27 družstev.  Podzimní sportovní soutěže byly zahájeny 16.9. Prostějovskou výškou. Adam Hudeček 
zvítězil v individuálním hodnocení skvělým výkonem 160 cm. Následoval 24. 9. atletický čtyřboj. 
          V přespolním běhu, který se konal 8.10. v lesoparku Hloučela, bylo umístění školy ve velké 
konkurenci velmi dobré. V individuálním hodnocení vyhrála v kategorii st. žákyň naše Simona Janečková 
z 8.A.  
           Do zimních soutěží byl zařazen i Florbal Cup.  

Družstvo šachistů bojovalo- 10. místo. 
V březnu se  rozběhly soutěže v košíkové, halové kopané i házené. Nejvýraznějším úspěchem byl postup 
do kvalifikace na mistrovství ČR ml. žáků v košíkové a  získané 2. místo. Dívky se letos poměřily s 
jinými školami v odbíjené. 

Sportovní soutěže základních škol vyvrcholily 10.5. a 12.5. tradičním Pohárem rozhlasu  
v atletice, na který se naši žáci poctivě připravovali. V silné konkurenci nakonec dosáhli těchto úspěchů v 
okresním finále: mladší dívky 2., hoši 2., st.žáci 4. a žákyně 2. V silné konkurenci krajského finále bylo 5. 
a 6. místo děvčat skvělé. 

Chlapci i dívky 8.ročníku se bavili 6.května při Štafetě přátelství a zdraví. 
 
 

Přehled  sportovních soutěží ve školním roce 2015/2016 
 

 
Prostějovská výška                                                                 16.9.2015        - ml. žáci 3. místo 

- st. žáci 2. místo 
                                                           
Atletický čtyřboj - okresní finále                  24.9.2015  - st. žákyně  4. místo  
          - st. žáci  4. místo 
                                             24.9.2015 - ml. žákyně  4. místo 
          - ml. žáci  3. místo  
 
Přespolní běh – okresní finále     8.10.2015 - ml. žákyně  7. místo 
          - ml. žáci  5. místo    
          - st. žákyně  3. místo 
          - st. žáci  4. místo 
 
Okresní přebor v šachu      27.1.2016 - 11. místo   
     
Florbal CUP - okrskové kolo     1.12.2015  - ml. žáci 2. místo 
                                                                                                30.11.2015      - st. žáci 2. místo 
Florbal – okresní finále                                                           4.12.2015        - ml. žáci 4. místo  
                                                                                                 3.12.2015        - st. žáci 6. místo                                                    
 
Halová kopaná – okrskové kolo                                             31.3.2016        - ml. žáci 2. místo 
                                                               10.3.2016        - st. žáci 4. místo 
Halová kopaná – okresní kolo                                                22.4.2016        - ml. žáci 3. místo 
Házená – okresní kolo                                                            14.3.2016        - st. žáci 3. místo 
Halové závody v netradiční atletice     22.3.2016    - ml. žákyně 4. místo 
          - ml. žáci 3. místo  
 
Košíková - okresní finále     6.4.2016    - ml. žáci 1. místo  
   
        16.3.2016 - st. žákyně 1. místo 
        21.3.2016 - st. žáci 2. místo 
 
Košíková - krajské finále                                                       18.4.2016         - ml. žáci 1. místo                                         
                                                                                                31.3.2016        - st. žákyně 3. místo  
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Košíková – kvalifikace na MR  
                                                                                                28.4.2016        - ml. žáci 2. místo 
Odbíjená – okresní finále                                                       28.4.2016         - st. žákyně 4. místo  
     
Pohár rozhlasu – okresní finále     10.5.2016 - ml. žákyně 2 .místo   
                                                                           - ml. žáci 2. místo 
                                                                                                12.5.2016        - st. žákyně 2. místo 
                                                                                                                        - st. žáci 4. místo 
Pohár rozhlasu – krajské finále                                              24.5.2016         - st. žákyně 5. místo 
                                                                                                                         - ml. žákyně 6. místo 
Štafeta přátelství a zdraví                                                       6.5.2016           - smíšené družstvo 8. místo 
 
 
 
9. Zhodnocení plaveckého výcviku ve školním roce 2015/2016 
 

     Ve školním roce 2015/16 bylo do plavecké výuky zapojeno celkem 1732 žáků nejen z města 
Prostějova, ale z celého regionu. Hodnoceno bylo 1670 žáků. Oproti loňskému školnímu roku došlo k 
navýšení počtu žáků, kteří se zúčastnili plaveckého výcviku o 189. K tomuto navýšení došlo díky 
zvýšenému počtu přihlášených škol a zvýšenému počtu žáků z jednotlivých škol. 
 
            1. ročník – plavalo 146 žáků, hodnoceno 143 žáků, plave 10m – 41,3 %, 25m – 39,9 % 
 
            2. ročník - plavalo 756 žáků, hodnoceno bylo 729 žáků, plave 84,9 % žáků   
     
            3. ročník - plavalo 647 žáků, hodnoceno bylo 617 žáků, plave 95,9 % žáků   
     
            4. a 5. roč. - plavalo 183 žáků, hodnoceno bylo 181 žáků, plave 98,9 % žáků 
          
 

Plavecký výcvik byl prováděn podle osnov základních škol a výukových plánů. Výuka probíhala 
současně na bazéně školy Dr. Horáka a v městských lázních. Při výuce byl využíván dostatek moderních 
nadlehčovacích pomůcek. Dosažené výsledky jsou velmi dobré zásluhou kvalitní práce učitelů plavání ve 
spolupráci s doprovázejícími učiteli z jednotlivých škol. Na výuce plavání se podílelo 10 učitelů ze ZŠ 
Horáka. Zároveň zde probíhal plavecký výcvik MŠ, kterého se zúčastnilo 12 skupin. 

     
 Cílem výuky kromě vypěstování kladného vztahu k vodě bylo dosáhnutí určitých plaveckých 
dovedností. Šikovní žáci 2. ročníku mají zvládnout uplavat 25 m, méně nadaní alespoň 10 m. Ve  
3. ročníku jde o prohlubování základních plaveckých dovedností a zvyšování výkonu až na 100 – 200 
metrů. 
 
     V letošním školním roce došlo k mírnému zlepšení plaveckých výsledků jak ve 2. ročníku, tak i ve 3. 
ročníku. Jen u 4. a 5. ročníků došlo k poklesu naplavaných metrů, což bylo způsobeno nepravidelnou 
docházkou na plavecký výcvik a zhoršující se fyzickou zdatností starších plavců. 

 
Získané plavecké dovednosti prokázali žáci v plavecké soutěži pro 2. ročníky ze škol v Prostějově -  
,,Prostějovský vodníček“. Soutěže se zúčastnilo 80 žáků z šesti škol z Prostějova. 

 
Výborně se rozvíjí rozšířená plavecká výuka na I. stupni ZŠ Horáka. Letos díky zvýšenému zájmu 

rodičů byly otevřeny dvě první plavecké třídy. Žáci zde získávali nejen dobré plavecké dovednosti, ale u 
některých se výrazně rozvíjelo jejich pohybové nadání. Celá řada z nich se zdokonaluje v plavecké 
přípravce a ti starší v plaveckém oddílu TJ Prostějov a také se účastní plaveckých soutěží.  
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Mezi nejlepší plavce naší školy patří Jan Marek z 1.A, Jolana Černá z 1.B, Tomáš Marek z 2.A, 
Michal Bálint a Monika Nováková z 3.A, Jan Černý z 4.A, Nikola Linhartová a Veronika Loebe z 5.A.  

 
 
 

Hodnocení plavání 1. pololetí 2015 - 2016 2. pololetí 2015 - 2016 Celkem 

1. ročník - zapsáno 69 77 146 

hodnoceno 66 77 143 

2. ročník - zapsáno 350 406 756 

hodnoceno 336 393 729 

3. ročník - zapsáno 305 342 647 

hodnoceno 289 328 617 

4.+5. ročník-zapsáno 66 117 183 

hodnoceno 65 116 181 

celkem zapsáno 790 942 1732 

celkem hodnoceno 756 914 1670 

školní rok  
2015 - 2016   

zapsáno 1732 

hodnoceno 1670 
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10. Projekt „Škola podporující zdraví“ 
 
 Již šestým rokem jsme v síti „škol podporující zdraví“. Tento program přináší ucelený pohled na 
postupnou změnu pojetí naší školy. Je to dlouhodobý program, který se postupně rozvíjí. Hlavním 
úkolem je pomáhat a podporovat zdraví a cílem je umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého 
jednotlivce, žáka a učitele ve spolupráci s rodiči jak po tělesné, duševní, tak i po sociální stránce. Učíme 
žáky odpovědnosti k vlastnímu zdraví, jak tělesnému, tak i duševnímu. Celoročně se zapojujeme do 
různých projektů, soutěží, přednášek, ve kterých se dotýkáme tématu zdraví. 
Koordinátoři projektu jsou Mgr. Jana Kissová, Mgr. Eva Zlámalová a Mgr. Kamila Sedláčková. 
 
11. Pěvecký sbor „Horáček“     
 
     Ve školním roce 2015/2016 měl školní pěvecký sbor Horáček v počtu 32 členů opět možnost předvést 
své pěvecké dovednosti na několika akcích. 
     Naše vystoupení začalo zpíváním na školním vánočním jarmarku. Vrcholem předvánoční nálady bylo 
účinkování našeho sboru s ženským pěveckým sborem Nota Bene a dalšími hosty na Vánočním 
koncertě v kostele sv. Cyrila a Metoděje. V lednu následovala vystoupení pro 1. stupeň naší školy a 
pokračovala zpíváním pro prostějovské mateřské školy. Vše se neslo v duchu Vánoc a zimních 
radovánek. 
     S jiným repertoárem děti z Horáčku potěšily všechny pedagogy i ostatní personál naší školy na Dni 
učitelů, kdy jejich pěvecký program byl obohacen o vystoupení malých šikovných hudebníků a recitátorů.  
     Jaro přineslo další příležitost veřejně vystoupit, tentokrát na akci zdravotní pojišťovny před Atriem a 
na Dni seniorů v kinokavárně Duha. 
     Prostějovské léto na sebe nenechalo dlouho čekat a přizvalo nás k další pěvecké možnosti, a to přímo 
na pódiu na náměstí, kde jsme měli poprvé možnost vystoupit s podporou ozvučení klavíru a zpěvu na 
mikrofony.  
    Činnost školního pěveckého tělesa byla v závěru školního roku kladně vyhodnocena a rovněž byla 
nastíněna činnost v dalším školním roce.   
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12. Významné úspěchy školy a projekty  
 
Škola je od roku 2010 držitelem titulu Zdravá škola. 
Zapojili jsme se do projektu  RECYKLOHRANÍ, Ovoce do škol a Mléko do škol. 
Od září 2015 jsme se rovněž zapojili do projektu Women for women – obědy pro děti. Díky tomuto 
projektu mohli 2 děti ze sociálně slabého prostředí čerpat peníze na úhradu obědů ve školní jídelně. 
V tomto projektu budeme pokračovat i příští školní rok.  
 
 
 
 

Část VII. 
 

Výkon státní správy  
 
a) Rozhodnutí ředitele 
 

 Počet Počet odvolání 
Odklad školní docházky 15 0 
Přijetí do 1.ročníku 70 0 
Přestup z jiné ZŠ 25 0 

 
 
 
b) Počet žáků osvobozených od školní docházky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Část VIII.  
 

Další údaje o škole 
 

 
a) Spolupráce zaměstnanců školy na aktivitách OŠ 
 

Metodici: 
vedoucí kabinetu matematiky Mgr. Lenka Krčová  členka krajského kabinetu 
členové kabinetu:               Mgr. Zdeňka Kolečková kabinet I. st., sekce M 
 
Uvedení učitelé se podíleli na zajišťování vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 
a na přípravě a konání žákovských soutěží. 

 
 
 
 

Osvobozených od školní docházky  0 
Odklad školní docházky 15 
Dodatečný odklad docházky  0 
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b) Spolupráce odborové organizace a školy 
 

- příprava Kolektivní smlouvy na rok 2015 
- informace o personálních změnách 
- projednávání rozpočtu školy  
- příprava oslavy „Dne učitelů“ pro zaměstnance školy i bývalé kolegy 
- schůze odborové organizace zaměstnanců školy (2x ročně) 
- pravidelné porady s ředitelem o chodu školy  (stavební úpravy, rekonstrukce atd.) 
- řešení aktuálních připomínek zaměstnanců 
- projednání poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci 
- zajištění kulturních akcí (vstupenky do divadla, kina, muzikál) atd. 
 
 

 
Část IX.  

 
Výhled pro příští školní rok 

 
a)   Oblast výchovně - vzdělávací: 
 
• pokračovat ve výuce podle ŠVP ZV Škola plná pohybu ve školním roce 2016/2017 ve všech 

ročnících 
• stálou pozornost věnovat práci s textem - naučit žáky porozumět situacím a vztahům v textu, umět 

vybrat klíčová slova v textu 
• využívat počítačových programů nejen při procvičování a upevňování učiva, ale i  

při získávání nových vědomostí 
• rozvíjet komunikativní schopnosti žáků 
• v matematice procvičovat hledání odpovědí v tabulkách, diagramech, učit početní úkony 

v reálných situacích, zaměřit se na finanční gramotnost 
• rozvíjet nadání a talent žáků ve škole i v mimoškolních aktivitách (soutěže, olympiády, kroužky) 
• využívat možnosti interaktivních tabulí při výuce 
• zařazovat do hodin alternativní pedagogické postupy podporujících aktivitu a tvořivost žáků 
• rozvíjet mluvený projev žáků 
• uplatňovat prvky sebehodnocení i vzájemného hodnocení žáků během vyučovací hodiny 
• poznatky z DVPP účelně využívat ve výchovně vzdělávací práci 
• dodržovat psychohygienické zásady - relaxace, střídání metod práce, časové rozvržení hodiny a 

další 
• vést žáky k tvorbě zdravého jídelníčku 
• soustavnou péči věnovat žákům integrovaným 
• diferencovat učivo podle schopností žáků 
• zajišťovat jednotu výchovného působení všech pracovníků školy 
• nadále zařazovat průběžně do výuky kurs jednání člověka v mimořádných situacích 
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b)   Oblast školní družiny: 
 
• pokračovat ve zlepšování provozu školní družiny - pozornost věnovat především zájmové a 

odpočinkové činnosti v návaznosti na plynulost a odchody a odjezdy žáků 
• dodržovat pevné časy odchodů dětí z družiny 
• využívat mimoškolních zařízení pro podchycení činnosti žáků 
• zaměřit se na upevňování zásad slušného chování 
• zaměřit se na utváření dobrých kamarádských vztahů 
• pokračovat v projektu „Hodina pohybu navíc“ 

 
 
 
c)   Oblast výuky plavání: 
 
• organizačně zabezpečit výuku plavání  
• pokračovat v dobré spolupráci s MŠ 

 
 

d)   Oblast materiální: 
 
I. stupeň 
• pokračovat ve výměně školního nábytku 
• pokračovat v obnově vestavěných skříní ve třídách 
• zakoupit keramickou tabuli do učebny HV v prostorách ŠD 
• pokračovat v obnově podlahové krytiny 
• malování tříd a chodeb 

 
II. stupeň  
• pokračovat v obnově vestavěných skříní ve třídách 
• průběžně provádět obměnu nábytku ve třídách 
• pokračování v obnově vybavenosti kabinetů – Fy, Př, Che 
• pokračovat v budování odborných učeben 
• pokračovat v obnově podlahové krytiny 
• malování tříd a chodeb 

 
 
Školní družina  
• průběžně doplňovat vybavení hrami, knihami a sportovními prostředky 
• nové koberce do heren 
• oprava křesel a zakoupení nového nábytku 
• pokračovat v obnově podlahové krytiny 
• malování učeben a chodeb 

 
 

Bazén  
• provádět průběžné odstraňování závad na strojním vybavení  
• pořídit UV sondu 
• nové úsporné osvětlení 
• oprava stropu bazénu 
• pořídit nové vydláždění bazénu 
• průběžně dokupovat fény a sušící helmy 
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Celkové vybavení školy  
• získat finanční prostředky na odstranění havarijního stavu venkovních odpočinkových ploch 

včetně vchodových schodišť  
• průběžně měnit vodovodní rozvody 
• provést celkovou rekonstrukci travnatého hřiště  
• odstraňovat závady zjištěné prováděnými pravidelnými revizemi 
• instalovat klimatizaci v druhé učebně výpočetní techniky 
• zakoupit nový konvektomat do školní kuchyně 
• celková rekonstrukce podlahy ve spojovací chodbě 
• celková rekonstrukce podlahy ve školní jídelně 
• postupná obnova podlahové krytiny v celé budově školy 
• malování tříd a chodeb v celé budově školy 

 
 

Část X. 
 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 
 

  HČ DČ 
      

Náklady celkem 37 285 222,59 2 975 935,19 
501 - Spotřeba materiálu 5 299 610,49 1 461 169,55 
502 - Spotřeba energie 1 999 341,10 471 450,45 
511 - Opravy a udržování 846 119,20 48 707,50 
512 - Cestovné 29 932,00   
513 - Náklady na reprezentaci 974,00   
518 - Ostatní služby 943 619,65 44 089,00 
521 - Mzdové náklady 19 545 685,00 562 791,00 
524 - Odvody ZP a SP 6 553 622,00 187 110,00 
525 - Odvody zák. poj. zamců 80 945,56 2 321,69 
527 - Odvody FKSP a OOPP+prev. prohlídky 233 308,20 5 440,00 
531 - Silniční daň   3 000,00 
542 - Pokuty, penále 6 000,00   
551 - Odpisy 1 302 787,90 187 852,00 
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 38 785,00   
558 - Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 342 949,35   
549 - Ostatní náklady z činnosti 61 543,14 2 004,00 
      
Výnosy celkem 39 593 480,82 3 103 718,33 
602 - Výnosy z prodeje služeb 6 070 991,15 2 577 469,31 
603 - Výnosy z pronájmu 124 394,00 511 724,02 
648 - Čerpání fondů 820 647,00   
649 - Ostatní výnosy z činnosti 72 822,96 14 525,00 
662 - Úroky 2 097,25   
672 - Výnosy z transferů 32 502 528,46   
      

výsledek hospodaření 2 308 258,23 127 783,14 
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Finanční prostředky poskytnuté KÚ Olomouckého kraje 

ÚZ  Dotace celkem 25 495 281 

33353 Přímé  náklady na vzdělávání 24 518 500 
platy 17 540 000 
OON 95 000 
ONIV včetně odvodů ZP a SP a FKSP 6 883 500 
z toho zákonné odvody   6 056 527 
z toho ONIV (dávky nemocenského pojištění, zákonného pojištění zaměstnanců, 
učební pomůcky, vzdělávání, cestovné apod.) 826 973 

33052 
Zvýšení platů v regionálním školství (doplatek tarifů po zvýšení platů 
11/2015) 853 836 
platy 632 471 
odvody ZP a SP 215 040 
odvod FKSP 6 325 

33061 
Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství ("rozpouštění 
rezervy") 122 945 
platy 91 070 
odvody ZP a SP 30 964 
odvod FKSP 911 

Finanční prostředky poskytnuté Magistrátem města Prostějova 
Náklady celkem 11 789 941 
501 - Spotřeba materiálu 5 138 205 
502 - Spotřeba energie 1 999 341 
511 - Opravy a udržování 846 119 
512 - Cestovné 10 198 
513 - Náklady na reprezentaci 974 
518 - Ostatní služby 809 415 
521 - Mzdové náklady 1 112 859 
524,525 - Odvody ZP a SP + zák. poj. zamců 341 842 
527,528 - Odvody FKSP a OOPP+prev. prohlídky 28 300 
542 - Pokuty, penále 6 000 
551 - Odpisy 1 302 788 
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 38 785 
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 93 572 
549 - Ostatní náklady z činnosti 61 543 
    

Výnosy celkem 14 107 547 
60X-64X - Výnosy z prodeje služeb, z pronájmu, čerpání fondů a ost. výnosy 7 088 855 
66X - Úroky 2 097 
67X - Výnosy z transferů MaM PV 7 016 595 
    

výsledek hospodaření 2 317 606 
 

Pozn.: Výsledek hospodaření byl použit k pokrytí ztráty minulých let.  
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Část XI. 

 
Zhodnocení a závěr 

 
     Na velmi dobrých výsledcích školy se podíleli všichni zaměstnanci. Přestože je ve školství kladen 
velký důraz na ekonomiku, snažíme se vytvořit nejlepší možné podmínky pro výuku. Vzhledem k tomu, 
že jsou třídy hodně naplněné, vedou  učitelé žáky k samostatnosti, k objevování a k vyhledávání 
informací. Zároveň však uplatňují individuální přístup, a to nejen u žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Zvyšují zájem o výuku využíváním interaktivních tabulí a s pomocí atraktivních metod a 
forem práce.  
     Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči. Při základní škole pracuje SRPŠ, jehož předsedkyní je 
paní Běla Láníková. Spolupráce se SRPŠ je taktéž na vysoké úrovni. Společně pořádáme různé soutěže a 
akce pro děti (např. Uspávání přírody, O pohár sedmi klíčů atd.). SRPŠ se významně podílí na nákupu 
drobných odměn pro žáky.  
 
     V průběhu školního roku probíhají tři třídní schůzky a individuální konzultace dle předchozí domluvy 
(každý učitel má na webových stránkách školy zveřejněny svoje konzultační hodiny).  
     Informace o prospěchu si mohou rodiče kdykoliv zjistit prostřednictvím individuálního přístupu do 
informačního systému přes webové stránky školy.  
     Pro žáky 1. stupně organizujeme týdenní ozdravné pobyty, pro žáky 6. ročníků je pořádán 
seznamovací adaptační pobyt a žáci 7. ročníků jezdí na lyžařský výcvikový kurz. Nabízíme žákům 
pestrou nabídku zájmových kroužků. V naukových i zájmových činnostech žáci dosahují výborných 
výsledků.  
 
 
     Naši učitelé jsou také oceňováni. U příležitosti Dne učitelů v Městském divadle v Prostějově si 
ocenění za dlouholetou pedagogickou práci převzala Mgr. Hana Vlková, učitelka českého jazyka a 
občanské výchovy. 
     Škola si udržuje velmi dobré jméno mezi prostějovskými školami, o čemž svědčí velké množství žáků 
zapsaných z širokého okolí. 
 
Všem zaměstnancům školy (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) děkuji za práci 
v uplynulém školním roce. 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena na provozní poradě a pedagogické radě zaměstnanců  
dne 1. 9. 2016. 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 5. 10. 2016. 
 
Na zpracování Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 se podílely: 
 
Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy 
PaedDr. Jindřiška Marková, zástupce ředitele pro 1. stupeň a statutární zástupce 
Mgr. Marie Nováčková, zástupce pro 2. stupeň 
Mgr. Kamila Francová, vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň 
Karla Vorálková, vedoucí ŠD 
Helena Hermanová, vedoucí ŠJ 
Mgr. Jana Novotná, vedoucí plavecké výuky 
Ing. Barbora Adámková, ekonomka školy 
PaedDr. Jaroslava Strachoňová, vedoucí předmětové komise TV 
Mgr. Ivana Čeplová, výchovná poradkyně 
Mgr. Kamila Sedláčková, školní metodik prevence 
Mgr. Bc. Lenka Frelichová, vedoucí pěveckého sboru „Horáček“ 
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V Prostějově, dne 5. 10. 2016 
 
 
 
____________________________                                                      ____________________________ 
          Eva Moudrá                                 Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
předsedkyně školské rady                ředitelka školy 
 
 
 

 
 


