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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 
IČ:                           479 22 516 
webové stránky školy: www.skoladrhoraka.cz 
facebook:                        Škola Horáka 
e-mail školy:  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:  základní škola (I. stupeň a II. stupeň) 
      školní družina 
      školní jídelna 
e)  Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a RVP: 79-01-C/01, denní forma 
vzdělávání 
 
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 všech 
pracovníků 

celkem 

Počet 
pedagogických 

pracovníků 
Školní 

rok 
2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

 25 25 643 659 25,72 26,36 80 77 53 51 
 
 
f)  Datum zařazení do sítě škol:     8. 3. 1996 
g)  Celková kapacita školy a jejích součástí:  ZŠ  800 žáků 
        ŠD 240 žáků 
        ŠJ 1 300 jídel 
 
h) Učební program:  ŠVP ZV „Škola plná pohybu“ v 1.- 9. ročníku 
 
 
ch) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy:     Sdružení rodičů a přátel školy,  
                                                                                předsedou je od 22. 6. 2017 Radovan Moudrý 
                Asociace školních sportovních klubů 
         
i) Údaje o školské radě: 
 
 Zástupci zřizovatele: Bc. Pavel Smetana, Zdeněk Vysloužil, Ing. Václav Šmíd  

 Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Iveta Vykydalová (učitelka II. stupně), Mgr. Renata 
Kratochvilová (učitelka I. stupně) a Jana Janáčková (vychovatelka ŠD) 

Zákonní zástupci žáků: předsedkyně ŠR Eva Moudrá, Mgr. Petr Ošťádal, Ing. Lucie Tučeková  
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Část II. 

 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
 
a) Prospěch žáků na škole: 
 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Školní 
rok 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

2017 
2018 

2018 
2019 

1. 63 71 55 64 4 4 4 3 
2. 76 55 64 48 12 6 0 1 
3. 90 79 68 58 22 21 0 0 
4. 107 88 65 54 41 34 1 0 
5. 79 103 54 61 25 39 0 3 

1.–5. roč. 415 396 306 285 104 104 5 7 
6. 69 68 36 27 29 35 4 6 
7. 58 66 18 33 38 31 2 2 
8. 62 56 23 18 35 33 4 5 
9. 55 57 16 22 38 35 1 0 

6.–9. roč. 244 247 93 100 140 134 11 13 
Celkem 

1.– 9.roč. 
659 643 399 385 244 238 16 20 

 
 
b) Snížený stupeň z chování: 
 

Stupeň chování 
Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/2019 

Počet    
2 5  4  
3 3  3  

 
c) Celkový počet neomluvených hodin: 
 
 Školní rok 2017/2018 Školní rok 2018/19 

I. pololetí 88 44 
II. pololetí 191 322 

 
d) Plnění učebních osnov a učebních plánů: 

 
Školní rok 2017/2018 

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

Školní rok 2018/2019 
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 2019: 
k zápisu se dostavilo  59 žáků z toho po odkladu 14 
přijato               47 žáků žádostí o odklad 11 

 
2. Do školní družiny bylo zařazeno do 8 oddělení celkem 240 žáků. V průběhu školního roku se 25    

dětí odhlásilo a 10 přihlásilo. Na konci školního roku měla školní družina 225 účastníků zájmového 
vzdělávání. 

 
3. Do školní jídelny bylo přihlášeno v průměru 1181 žáků, z toho:     

           121 žáků ze  ZŠ Čechovice a 97 dětí z MŠ Čechovice 
           210 žáků - výdejna ZŠ Palacká a 180 žáků - výdejna ZŠ Palacká – Skálovo náměstí 
           523 žáků ze ZŠ Dr. Horáka 
             50 dětí z MŠ Mánesova 
           V rámci doplňkové činnosti vaříme denně asi 80 obědů. 

 
4. Na střední školy bylo přijato: 
 

         Gymnázium Jiřího Wolkera -  5 žáků z 5. ročníku 
         Cyrilometodějské gymnázium – 2 žáci z 5. ročníku 
         Reálné gymnázium - 2 žáci ze 7. ročníku 
         Maturitní obory -  36 žáků z 9. ročníku 
         Učňovské obory - 21 žáků z 9. ročníku  
                                         3 žáci z 8. ročníku 
 
 
f) Práce se žáky s podpůrným opatřením 
 
     Ve školním roce 2018/2019 jsme měli celkem 81 žáků,  kterým školská poradenská zařízení stanovila 
podpůrná opatření. U nás to byla podpůrná opatření 1.- 3. stupně. Podpůrné opatření 1. stupně mělo 19 žáků, 
podpůrné opatření 2. stupně 53 žáků a podpůrné opatření 3. stupně 9 žáků.  Pro většinu žáků 2. – 3. stupně 
PO byly také vypracovány individuálně vzdělávací plány. Některým žákům byla doporučena  pedagogická  
intervence (jako podpora přípravy na školu), některým byl navržen předmět speciálně pedagogické péče 
(jako forma další péče o žáka). Dva žáci pracovali s asistentem pedagoga. 
     Na konci školního roku jsme vypracovali vyhodnocení podpůrných opatření a  individuálně vzdělávacích 
plánů  a odeslali je do PPP a SPC. Koncem června navštívila naši školu Mgr. Dušková z PPP a provedla 
vyhodnocení individuálně vzdělávacích plánů. Kontrola dopadla velmi dobře. Dále jsme zajistili kontrolní 
vyšetření žákům, kterým končí platnost doporučení. 
     V letošním školním roce jsme byli se školskými poradenskými zařízeními v úzkém kontaktu, protože 
jsme museli projednávat návrhy na doporučení podpůrných opatření jednotlivých žáků. Spolupráce byla na 
velmi dobré úrovni. 
 
g) Práce s talentovanými žáky: 
 
 Na prvním stupni jsou sportovně talentovaní žáci soustředěni v plaveckých třídách. Pro sportovní činnost 
má škola ideální podmínky (plavecký bazén, horolezecká stěna, 2 tělocvičny a 3 venkovní hřiště). 
     Na I. i II. stupni je celá řada nadaných žáků, kteří vynikají nejen ve sportu, ale i v jiných oblastech (např. 
ve výtvarné výchově, v hudební výchově, v literární výchově, v anglickém jazyce, v německém jazyce, 
v informatice či  matematice). S těmito žáky 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 kontrol  
 
 

     Dne 20. 9. 2018 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Olomouckého Kraje ve školní jídelně. 
Kontrolující Ing. Jana Urbánková a Hana Škrabálková zjistily nedostatky, za které byla udělena pokuta 
5 000,- Kč. Dne 26. 3. 2019 byla provedena následná kontrola, která zkonstatovala, že nedostatky byly 
odstraněny. 
  
     Dne 1. 3. 2019 byla statutárnímu orgánu školy předána Zpráva nezávislého auditora (Miró Audit 
Services, s.r.o.) o ověření řádné účetní závěrky za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018. 
 
     Dle názoru nezávislého auditora, firmy Miró Audit Services, s.r.o., účetní závěrka organizace podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.  
 

 
Část IV. 

 
Údaje o pracovnících školy 

 
 
a) Celkový počet hodin týdně: 
 

Školní rok  2017/2018 Školní rok 2018/2019 
767 662 

  
Na I. stupni bylo odučeno celkem 358 vyučovacích hodin týdně a na II. stupni 304 vyučovacích hodin 
týdně. 
 
 
 
b)  Kvalifikace pedagogů: 
 

Na škole působil kvalifikovaný výchovný poradce (Mgr. Ivana Čeplová), koordinátor 
environmentální výchovy (Mgr. Vlastimil Volčko), koordinátor a metodik informačních a komunikačních 
technologií (Mgr. Luláš Doležel), koordinátor ŠVP (Mgr. Michaela Strouhalová) a preventista sociálně 
patologických jevů (Mgr. Daniela Sekaninová). Od 2. 1. 2017 pracuje na škole školní psycholog (do 31. 12. 
2018 Mgr. Bc. Lenka Cásková a od 2. 1. 2019 Mgr. Silvie Blahová). 
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c) Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy a jejich kvalifikace k 1. 9. 2018: 
 

Titul, jméno, příjmení, funkce  Kvalifikace 
Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy ČJ, Děj 
Mgr. Marie Nováčková, ZŘ II. stupně, statutární zástupkyně RJ, OV, NJ 
Mgr. Michaela Strouhalová, ZŘ I. stupně I. stupeň, AJ 
Mgr. Irena Bendová, učitelka I. stupeň 
Mgr. Jana Navrátilová, učitelka  I. stupeň 
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. Renata Kratochvilová, učitelka I. stupeň, NJ 
Mgr. Ivana Vajdová, učitelka I. stupeň 
Mgr. Jana Novotná, učitelka I. stupeň, TV 
Mgr. Petra Chovancová, učitelka I. stupeň 

Mgr. Petra Charvátová, učitelka speciální pedagogika, čerpá MD 
Mgr. Věra Vykoupilová, učitelka speciální pedagogika 
Mgr. Andrea Kovářová, učitelka I. stupeň 
Mgr. Ivana Bezrouková, učitelka                                                            I. stupeň 
Mgr. Karolína Hanáková, učitelka I. stupeň, AJ 
Mgr. Eva Zlámalová, učitelka I. stupeň, HV 
Mgr. Ivana Čeplová, učitelka, výchovná poradkyně ČJ, D 
Mgr. Lukáš Doležel, učitel, metodik ICT a koordinátor ICT M, Inf 
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, Př, čerpá RD 
Mgr. Ivana Herzánová, učitelka TV, společenské vědy 
Mgr. Jakub Misař, učitel M, Zem 
Mgr. Leoš Faltýnek, učitel TV, branná výchova 
Mgr. Pavlína Radičová, učitelka  HV, TV 
Mgr. Daniela Sekaninová, učitelka, preventista sociálně 
patologických jevů 

Děj, OV,  speciální pedagogika 

PaedDr. Jaroslava Strachoňová, učitelka TV, ČJ 
Bc. Simona Kulišťáková, učitelka, studující ČJ, D 
Mgr. Vlastimil Volčko, učitel Př, TV 
nedala souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely výroční 
zprávy školy 

TV, čerpá RD 

Mgr. Iveta Vykydalová, učitelka AJ, ČJ  
Mgr. Petra Černá, učitelka AJ pro 1. a 2. stupeň, NJ 
Bc. Leona Bendová, vychovatelka a asistentka pedagoga sociální pedagogika 
Diana Gutová Gymnázium a SOŠ pedagogická 
Karla Vorálková, vychovatelka vychovatelství 
Naděžda Kalábová, vedoucí vychovatelka ŠD vychovatelství 
Věra Teprová, vychovatelka vychovatelství 
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Jana Janáčková, vychovatelka vychovatelství 
Mgr. Pavla Kopecká, vychovatelka speciální pedagogika 
Hana Reiterová, vychovatelka učitelka MŠ + vychovatelství 
Miroslava Kadlecová, vychovatelka vychovatelství 
nedala souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely výroční 
zprávy školy 

vychovatelství, čerpá RD 

Ilona Havigerová, trenér plavání II. třídy SEŠ 
Lukáš Kousal, trenér plavání II. třídy, studující TV gymnázium J. Wolkra 
Mgr. Kateřina Friedlová, učitelka. vedoucí plavecké výuky TV, historie 
Mgr. Bc. Lenka Cásková, školní psycholožka psychologie 
Mgr. Stanislava Škopíková, učitelka  AJ, speciální pedagogika 
Mgr. Silvie Blahová, školní psycholožka psychologie 
Mgr. Marie Burgetová, vychovatelka HV, OV 
Iva Pelikánová, Dis., asistentka pedagoga a vychovatelka sociální pedagogika 

 
 
d) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu: 

 
Školní rok  2018/2019 Školní rok 2017/2018 

2 3 

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

    Školní rok  2017/2018  
Nastoupili 9 

Odešli Na jinou školu Mimo školství 

 7 2 

    Školní rok  2018/2019  
Nastoupili 9 

Odešli Na jinou školu Mimo školství 

11 3 8 

 Školní rok  2018/2019 Školní rok  2017/2018 

Důchodový věk 1 3 

Nekvalifikovaní 1 3 
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g) Personální změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Část V. 
 

1. Hodnocení práce ZŠ, ŠD a DVPP 
 

a) Hodnotící zpráva metodického sdružení I. stupně za školní rok 2018/2019: 
 
     Na I. stupni probíhala výuka v 1. – 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola plná 
pohybu“. V rámci inkluze spolupracují učitelky I. stupně s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou. 
     Očekávané výstupy v uvedených ročnících vzdělávacího programu ve všech předmětech byly dosaženy. 
Velký důraz je stále kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti, proto se zapojujeme do celorepublikového 
projektu www.ctenipomaha.cz, kde se kromě čtení děti učí i pomáhat druhým. Osmý rok jsme také zapojeni 
v projektu „Ovoce do škol“, který má u dětí velký ohlas. Naše škola také nabízí dětem dotované mléčné 
výrobky – projet „Mléko do škol“, které si děti mohou pořídit v mléčném automatu. Ve druhém pololetí 
probíhaly besedy s dentistou o správném postupu při čištění zubů a pravidelné péči o chrup pro žáky 1. a 2. 
ročníků. 
     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. 

Jméno pedagoga Školní rok  2018/2019 

Iva Pelikánová, Dis., asistentka pedagoga a 
vychovatelka 

ukončení PP ve zkušební době 

Mgr. Marie Burgetová, vychovatelka ŠD ukončení PP ve zkušební době 
Mgr. Petra Chovancová ukončení PP na dobu určitou 

Mgr. Irena Bendová ukončení PP na dobu určitou 
Mgr. Věra Vykoupilová ukončení PP na dobu určitou 
Mgr. Petra Černá ukončení PP dohodou k 25. 8. 2019 

Mgr. Jitka Chmelařová ukončení PP dohodou k 31. 7. 2019 
Ilona Havigerová ukončení PP na dobu určitou 
Věra Teprová ukončení PP na dobu určitou 
Miroslava Kadlecová ukončení PP na dobu určitou 
Mgr. Bc. Lenka Cásková ukončení PP na dobu určitou 
  
Diana Gutová PP od 23. 10. 2018 
Mgr. Eva Vlková PP od 19. 8. 2019 
Mgr. Jana Hradečná PP od 26. 8. 2019 
Mgr. Michaela Havlíčková PP od 26. 8. 2019 
Petr Kovář PP od 26. 8. 2019 
Michal Kašpar PP od 26. 8. 2019 
Mgr. Silvie Blahová PP od 2. 1. 2019 
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Oblíbené jsou také digitální přípravy pro učitele na webových stránkách (např. www.skolakov.cz, 
www.brumlik.estranky.cz, www.pripravyestranky.cz a jiné).V letošním školním roce učitelé využívali opět 
materiály „DATAKABINETU“. 
     Cíle předmětu jsou průběžně plněny. Průřezová témata byla naplněna. Do výuky byla zařazena témata 
v rámci minimálního preventivního programu. Hodnocení žáků je motivační. Žáky vedeme k sebehodnocení. 
K tomu přispívá i žákovské portfolio. V každém ročníku se zakládá nejméně 10 prací.     
     V letošním školním roce jsme opět navázali intenzivnější spolupráci s MŠ v blízkém okolí. Proběhly 
besedy s rodiči a pro budoucí prvňáky jsme připravili řadu zajímavých akcí (např. Zdravá školička, 
Den otevřených dveří, Ve škole na zkoušku atd.), které by jim měly usnadnit vstup do ZŠ. Velmi se 
osvědčil výběr žáků do plaveckých tříd. Žáci dosahují v plavání výborné výsledky.      
     Během školního roku proběhlo mnoho sportovních soutěží, do kterých se zapojila většina žáků. 
Odpoledne škola dětem nabízí širokou škálu kroužků. 
     Pro příští školní rok je naším cílem se nadále zaměřovat na dodržování zásad slušného chování mezi žáky 
navzájem i mezi žáky a dospělými osobami, a to jak ve škole, tak i na veřejnosti. Také se nadále chceme 
více věnovat práci s nadanými žáky a průběžně zařazovat vědomostní soutěže ve všech naukových 
předmětech. 
     Péče byla věnována také integrovaným žákům. Dle požadavků PPP a SPC byly ustanoveny dyslektické 
asistentky na I. stupni, které v součinnosti s třídními učitelkami sestavily individuální učební plány a 
hodnocení úspěšnosti práce. V letošním školním roce působily na prvním stupni 2 asistentky pedagoga a 
jedna školní asistentka z projektu „ ŠABLONY II“. 
  
           
b)  Výsledky přijímacích řízení:       

 
Škola 

 
Cyrilometodějské  
     gymnázium 

ZŠ při 
Cyrilometodějském 

gymnáziu 

Gymnázium 
     Jiřího 
    Wolkra 

Jiná ZŠ 

Třída 

5. A 0 0 1 4 
5. B 0 0 0 1 
5. C 2 0 3 3 
5. D 0 0 1 1 

celkem 2 0 5 9 
 
 

2. Školní družina 
 
     Školní družina se ve školním roce 2018/2019 skládala z 8 oddělení, do kterých se na začátku školního 
roku přihlásilo 240 žáků. Na konci školního roku měla školní družina 225 dětí.  

 
     Všechna oddělení byla umístěna v pavilónu školní družiny. Žáci školní družiny měli k dispozici svou 
vlastní hernu, mohli využívat tělocvičnu, keramickou dílnu, bazén školy i venkovní hřiště.  
 
     Všichni pedagogové měli potřebnou kvalifikaci pro zájmové vzdělávání ve školní družině. 
 
     Ve školní družině děti pracovaly v 15 zájmových kroužcích. 
 
     Do zájmových kroužků ve školní družině se zapojilo 194 žáků, z toho 96 chlapců a 98 dívek, v 
zájmových útvarech: keramický kroužek – 10 žáků, hry ve vodě I. – 16 žáků, hry ve vodě II. – 16 žáků, 
počítačové hry – 11 žáků, tvořivé hry s fantazií – 10 žáků, pojďme si hrát – 10 žáků, pohyb pro radost – 
16 žáků, stolní tenis - 16 žáků, přírodovědný kroužek- 15 žáků, sportovní kroužek - 13 žáků, tvořivá 
dílna I. – 12 žáků, tvořivá dílna II. – 9 žáků, Bijásek I. – 17 žáků, Bijásek II. – 12 žáků, a dopravní 
kroužek – 11 žáků. 
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 ŠD navštěvovala DDH, akce Bijásku, připravovala vystoupení pro rodiče i seniory z CSS, účastnila se 
programů IRISu, hvězdárny, zapojovala se do nejrůznějších soutěží a po celý rok spolupracovala s Centrem 
sociálních služeb v Prostějově. 
  
a) Prezentace školní družiny na veřejnosti: 
 

 kroužek „pohyb pro radost“ vystoupil ke dni otevřených dveří 

 děti 1. oddělení předvedly vystoupení pro seniory 

 děti 1. oddělení prezentovaly opakovaně vystoupení s názvem „Z pohádky do pohádky“ 

 děti školní družiny oživily svým vystoupením vánoční jarmark ve škole 

 děti společně se seniory vařily 

 děti vyhodnotily soutěž seniorů s názvem „Moje záliba, můj volný čas“ 

 děti se účastnily opakovaně zážitkových odpolední a tvořivých dílen se seniory 

 děti opakovaně v průběhu roku navštívily ležící seniory na pokojích s krátkým vystoupením a 
rozdáváním dárků 

 nazdobili jsme 2 vánoční stromky na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově 

 ozdobili jsme 2 velikonoční břízky na náměstí T. G. Masaryka 

 

     V tomto školním roce byla provedena renovace skříní ve všech odděleních ŠD.  

     Školní družina nadále odebírá dětský časopis Speciál pro školní družinu. 

     Placení poplatků za školní družinu probíhalo bezhotovostně, přes účet školy. Podle vyhlášky č.70/2005 
poplatky byly vybírány ve dvou splátkách, (září – prosinec, leden – červen) ve výši 70,- Kč na měsíc. 
 
     Na podzimní prázdniny byli přihlášeni 4 žáci a do ŠD přišli 2 žáci.  Provoz byl v těchto dnech zajištěn. 

 
     Vánoční, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny provoz zajišťovaly jiné školní družiny města 
Prostějova. 
 
      O hlavních prázdninách byla školní družina otevřena od 15. do 19. července 2019 a bylo nahlášeno 
19 žáků i z jiných prostějovských škol. Provoz byl zajištěn od 7:00 hod. do 16:00 hod. 
  
     
 
 Na příští školní rok je přihlášeno 208 žáků, počet oddělení bude 7, maximální počet účastníků zájmového 
vzdělávání pro 7 oddělení je 210. Provoz školní družiny zůstává, od 6:30 hod. do 7:50 hod. a od 11:40 do 
17:00 hod. Kroužky budou ve školní družině probíhat od 15:00 hod. do 17:00 hod. 
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b) Práce ŠD dle ročního plánu: 
 
ZÁŘÍ - žáci se seznamovali s novým prostředím, kolektivem a bezpečností, určili si pravidla vzájemného 
soužití. Měřili si svoji fyzickou zdatnost. Činnost byla doplněna hrami jako 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). 

 
ŘÍJEN - hráli jsme si se vším, co k podzimu patří. Malovali jsme podzimní stromy, listí, frotáže, malovali a 
vystřihovali jablíčka, ježky, skřítka „Podzimníčka“. Poznávali jsme podzimní plody. Tvořili jsme papírové 
draky a chodili jsme na vycházky. 
 
LISTOPAD – v tomto měsíci jsme se zabývali vším, co k tajemnu patří. Slavili jsme svátek „Halloween“ a 
s ním je spojeno tvoření strašidel, duchů, veselých dýní. Ale do této oblasti patří také vesmír a malování 
hvězdné oblohy, vytváření vesmírných raket, malování mimozemšťanů atd. Hráli jsme hry s nejrůznější 
tématikou, učili jsme se básničky o zvířátkách a ročním období, tanečky a poslouchali jsme písničky. 
 
PROSINEC – v tomto období nás čekal „pekelný týden“ a s ním 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“). 

 
LEDEN - 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, sociální a personální kompetence. 
 
ÚNOR - 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. 
 
BŘEZEN – v tomto měsíci jsme se věnovali přípravě na jaro. Seznamovali jsme se s tradicemi a zvyky, 
které se vztahují k Velikonocům. Malovali jsme 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.  
 
DUBEN – četli jsme z pohádkových knížek, malovali jsme pohádkové bytosti, vysvětlovali jsme si rozdíly 
mezi dobrem a zlem a tyto pojmy jsme si blíže vysvětlili, vyjmenovávali jsme postavy z knížek a všímali 
jsme si prostředí děje. Připravovali jsme pohádkové vystoupení svého oddělení. 
 
KVĚTEN - v tomto období nás čekaly vycházky, všímali jsme si změn v přírodě. Tvořili jsme básničky pro 
maminky, vyhledávali jsme v atlase nejrůznější místa, seznamovali jsme se s bezpečností na silnici, vyráběli 
jsme dárky ke Dni matek (korálky, kytky z krepového papíru, srdíčka, fotorámečky), a připravovali jsme 
výtvarné práce na výstavu pro veřejnost. 
 
ČERVEN – v tomto období jsme se (ostatně jako každoročně) těšili na prázdniny. Hráli jsme hry na hřišti, 
míčové hry, závodili v přeskoku přes švihadlo a hodnotili jsme, co jsme se za tento školní rok naučili. 
 
 
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. 
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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 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 soutěže, 
významné dny, zdravověda, společenské chování, povídání o BOZP, botanická zahrada, vycházka do 
Kollárových sadů, návštěva hvězdárny, denní režim, příroda a zvířata kolem nás, kamarádi, škola, 
prázdniny. 
 
Umění a kultura: bijásek, pohádkové odpoledne, výtvarné soutěže na téma „skřítek Podzimníček“, zima, 
kočky, dále pak příprava karnevalu, návštěva akcí Duhy, poslech písní a nácvik tance, sledování filmů na 
DVD, recitační soutěž. 
 
Člověk a svět práce: konstruktivní hry se stavebnicemi, námětové hry – na obchod, na řemesla, na školu, 
pracovně – technické činnosti – tvoření z dostupných materiálů (papír, noviny, plastelína, vlna, přírodniny, 
korálky), využití nejrůznějších postupů a technik (frotáž, muchláž, koláž, origami). 
 
Člověk a zdraví: TV- chvilky, pitný režim, otužování, sportovní akce, míčové hry, přeskoky přes švihadlo, 
pohybové hry, fotbal, vybíjená, význam životosprávy, hygiena, využití prolézaček a lanového hřiště. 
 

                     
Vyhodnocení soutěže „Brána k druhým“, Praha, prosinec 2018 
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d) Přehled vzdělávání 2018/2019 ve školní družině v rámci DVPP 

 
 
 
e) Aktivity školní družiny: 

 17. 9. Bijásek: PAT a MAT znovu v akci 
 18. 9. Bijásek: PAT a MAT znovu v akci 
 19. 9. Co vidí sluníčko – soutěž pro děti 
 25. 9. Slova se čtyřmi písmenky – soutěž pro děti  
 21. 9. Den plný pohybu  
 24. 9. DDH  
 27. 9. Pohádkové odpoledne 
 1. 10. DDH  
 2. 10. DDH  
 8. 10. Bijásek: V HUSÍ kůži  
 9.10. Bijásek: V HUSÍ kůži  
 15.10. DDH  
 15. 10. ovoce, zelenina (kreslení, malba, modelování, mozaika, koláž)  
 16. 10. DDH  
 17. 10. DDH  
 31. 10. Výrobky z přírodního materiálu (koláže, prostorové práce)  
 22. 10. Bijásek: Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva Ema  
 23. 10. Bijásek: Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva Ema  
 23. 10. DDH  

Název akce, školení Pořadatel Jméno účastníka Termín 

Tvořivé hry s fantazií NIDV Praha, Dr. 
Horáka 24 

Bc. Leona Bendová 22. 9. 2018 

Tvořivé hry s fantazií NIDV Praha, Dr. 
Horáka 24 

Hana Reiterová 22. 9. 2018 

Tvořivé hry s fantazií NIDV Praha, Dr. 
Horáka 24 

Mgr. Pavla Kopecká 22. 9. 2018 

Tvořivé hry s fantazií NIDV Praha, Dr. 
Horáka 24 

Miroslava Kadlecová 22. 9. 2018 

Školení „Vyhlášky 50/78 Sb. § 4“ 
(školník, školnice, údržba, správce 
objektu) 

Vzdělávací institut, spol. 
s r.o., Vápenice 7, 

Prostějov 

Naděžda Kalábová 21. 9. 2018 

Repetitorium školské legislativy NIDV Praha, Dr. 
Horáka 24 

Mgr. Pavla Kopecká 
Naděžda Kalábová 

22. 11. 2018 

PHmax - změny ve financování Centrum celoživotního 
vzdělávání 

Pedagogická fakulta 
Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Naděžda Kalábová 5. 6. 2019 

Polytechnické vzdělávání ve 
školní družině 

NIDV Pardubice,  
Dr. Horáka 24 

všichni 27. srpna 2019 

Polytechnické vzdělávání dětí 
mladšího školního věku 

NIDV Pardubice,  
Dr. Horáka 24 

všichni 29. srpna 2019 

BOZP a PO Vzdělávací institut všichni 26. 8. 2019 
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 24. 10. DDH  
 25. 10. Bingo CSS  
 5. 11.   Bijásek: Příšerky z vesmíru   
 6. 11.   Bijásek: Příšerky z vesmíru           
 7. 11.   hvězdárna: Vznik planet (pásmo krátkých filmů)     
 12. 11. Projektový den ve spolupráci s DD 
 16.11.  Pohádkové odpoledne (pohádkové úkoly, soutěže, hry) 
 19. 11. Bijásek: Doktor Proktor a vana času       
 20.11.  Bijásek: Doktor Proktor a vana času        
 21. 11. Hry s čísly 
 27. 11. Pečení perníčků- CSS    
 29. 11. Kouzelný měšec - CSS 
 3. a 4. 12. Bijásek: Hledá se princezna     
 3. 12. Návštěva seniorů na pokojích 
 4. 12. Vyhlášení soutěže Romano suno (Praha) 
 4. 12. Vystoupení tanečního kroužku pro rodiče 
 Zdobení vánočního stromku na náměstí T.G Masaryka 
 7. 12. Vánoční besídka pro seniory 
 7. 12. Vyhlášení soutěže „Volný čas, moje záliba“ 
 14. 12. Vyhlášení výsledků soutěže „Brána k druhým“ (Praha) 
 17. 12. Besídka pro rodiče 
 17. a 18. 12. 2018  Bijásek: Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená  
 6. a 7. 1. 2019 Bijásek: Příběh lesa 
 15. 1. Hry venku - Zimní dovádění  
 16. 1. Karnevalové odpoledne 
 20. – 31. 1. Pohádkové luštění – soutěž v oddělení 
 21. a 22. 1. 2019 Bijásek: Yeti: Ledové dobrodružství 
 23. 1. Do-re-mi – pěvecká soutěž 
 25. 1. Ptáci a jiná zvířata v zimě (koláž) 
 26. 1. Karneval 
 28. a 29. 1. 2019 Bijásek: Louskáček a Čtyři říše  
 28. 1. – 1. 2. Týden pohádkového luštění 
 31. 1. Zimní pohádka - soutěž jednotlivců 
 31. 1. Co mi připomíná večerní obloha (Princezna Hvězdička, Proč se střídá den a noc), 

zpracování – koláž, psaný text, rýmy  
 Soutěž :Vyrábíme sněhovou vločku“ 
 14. 2. Barevné počítání 
 15. 2. Nejoblíbenější postava české pohádky – popis a vlastnosti 
 18. a 19. 2. Úžasňákovi 2 
 25. a 26. 2. Malá čarodějnice 
 27. 2. Recitační soutěž 
 Soutěž „Moje nejmilejší kniha“ 
 28. 2. Soutěž „Vyrábíme sněhovou vločku“ 
 Pohádkové čtení - březen 
 4. 3. Studená kuchyně - CSS 
 11. 3. a 12. 3. Bijásek  
 16. 3. Hry s čísly (jednoduché úkoly dle věku dětí v oddělení) 
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 18. 3. – 22. 3. Týden plyšových hraček - soutěž mezi odděleními 
 20. 3.  Jak vyrůstám s knihou – jak ovlivnila dítě kniha – příběh 
 25. 3. a 26. 3.  Bijásek: Pat a Mat: Zimní radovánky 
 Zdobení vánočního stromku na náměstí T. G. Masaryka 
 31. 3. Hry s čísly  
 31. 3. Jarní rostliny, tráva, zvířátka – kresba, malba 
 8. 4.   Dopravní hřiště   
 8. a 9. 4. Bijásek: Včelka Mája: Medové hry 
 9. 4.   Dopravní hřiště  
 11. 4. Dopravní hřiště  
 12. 4. Dopravní hřiště  
 20. 4. Krásná jako kvítka – výtvarná soutěž 
 25. 4. Slet čarodějnic (rej v kostýmech) 
 25. 4. Čarovná kouzla 
 25. 4. Recepty na čarodějnické lektvary 
 26. 4. Vystoupení tanečního kroužku při zápisu dětí 1. třídy 
 29. a 30. 4. Bijásek: Mary Poppins se vrací 
 13. 5.  Vyhodnocení soutěže „Volný čas“ 
 13. a 14. 5. Bijásek: Kubík Hrdina 
 20. 5. a 21. 5.  Bijásek: Čertí brko 
 31. 5. Místo, kde bydlím – pověsti a báje z našeho města a okolí, orientace ve městě 
 31. 5. Soutěž - Zvířátka v ZOO – báseň, obrázek 
 3. a 4. 6.  Bijásek: Asterix a Tajemství kouzelného lektvaru 
 10. a 11. 6.  Bijásek: Psí domov 
 24. 6.  CSS, akce Jen tak pro radost 

 
 

 
Karneval v ŠD 
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Zapojení do soutěží: 
 

 Co vidí sluníčko 

 Barvy podzimu 

 Ptáci a zvířátka v zimě 

 Soutěž o nejkrásnější sněhovou vločku 

 Co mi připomíná večerní obloha 

 Zimní pohádka 

 Barevné rýmování 

 Obrázkové počítání 

 Brána k druhým 

 Dětský čin roku 

 Voda štětcem a básní 

 Krásná jako kvítka 

 Romano suno 

 Heraldická zvířata 

Úspěchy školní družiny v soutěžích: 
 
 Brána k druhým – diplom 

 Romano suno – 2. místo 
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     Návštěva dětí ze ŠD v Národním technickém muzeu v Praze 
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Projekty: 
 

 Šablony 2 

 Celé Česko čte dětem 

 Eduína 

 Gratia Tibi 

 Dětský čin roku 

 Brána k druhým 

 
Sborníky: 
 

 Moje záliba, volný čas 

 
Akce pro rodiče: 
 

 vánoční besídka 

 besídka s názvem „Z pohádky do pohádky“ 

 den otevřených dveří 

 
Další vzdělávání ve spolupráci s NIDV Praha: 
  

 Repetitorium školské legislativy 

 Tvořivé hry s fantazií 

 
Celoroční hry: 
 

 Fantom ve světě her a fantazie 

 
Společné akce se seniory, mezigenerační setkávání: 
 

 Bingo 

 pohádkové vyprávění 

 netradiční malování 

 tvořivá dílna 

 vánoční pečení perníčků 

 aranžování 
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 vystoupení – Vánoční besídka 

 předvánoční návštěva na pokojích s názvem „Jen tak pro radost“ 

 hra na reportéry 

 zpátky do školy 

 Co jsme se dozvěděli z vyprávění seniorů 

 soutěž „Moje záliba, volný čas“ 

 studená kuchyně 

 vyhodnocení soutěže, předávání cen seniorům 

 hudební a zábavné odpoledne 

 opakovaně návštěva ležících seniorů na pokojích, rozdávání dárečků 

 
 
f) Výhled do budoucna: 
 

 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 

 
 
g) Materiální vybavení školní družiny: 
 

 průběžně doplňovat vybavení hrami, knihami a sportovními pomůckami 

 malování heren, chodeb, oddělení (všech prostor ŠD) 

 nová podlahová krytina ve všech prostorách ŠD 

 nový nábytek, výmalba a podlahová krytina pro vedoucí vychovatelku ŠD 

 nový nábytek, výmalba a podlahová krytina do sborovny pro vychovatelky ŠD 
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3. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků I. a II. stupně (DVPP) 
 

 
Termín 

 

 
Jména účastníků 

 

 
Název školení 

25. 10. 2018 Mgr. Daniela Sekaninová Seminář – E – bezpečí 
3. 12. 2018 Mgr. Daniela Sekaninová 

Ing. Barbora Adámková 
Zásady čerpání z FKSP 

30. 1. 2019 
 

Mgr. Andrea Kovářová 
Mgr. Ivana Bezrouková 

 

Testování čtenářské gramotnosti PIRLS na českých 
školách (seminář ČŠI) 

 
12. 2. 2019 Mgr. Marie Nováčková 

Mgr. Michaela Strouhalová 
Vykazování podpůrných opatření 

27. 2. 2019 všichni učitelé 1. a 2. stupně  Školení pro Datakabinet 

7. 2. 2019 Mgr. Michaela Strouhalová Zápis do prvních tříd 2019 

24. 4. 2019 Mgr. Jitka Chytilová 
Mgr. Jitka Fajkusová 

Mgr. Petr Hlavica 
 

 Technika není věda – Polytechnické vzdělávání 
v mateřských a základních školách 

24. 4. 2019 Mgr. Michaela Strouhalová 
 

Seminář ČŠI na téma čtenářské a matematické 
gramotnosti 

6. – 7. 12. 
2018, 

9. a 10. 5. 
2019 

Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
Mgr. Marie Nováčková 

Mgr. Michaela Strouhalová 

ICT ve výuce 

15. 5. 2019 Mgr. Michaela Strouhalová 
Mgr. Marie Nováčková 

Bezpečnost v hodinách TV 

21. 5. 2019 Mgr. Marie Nováčková 
Mgr. Lukáš Doležel 

Webinář – Připravujeme úvazky 

28. 5. 2019 Mgr. Ivana Čeplová 
Mgr. Michaela Strouhalová 

Mgr. Marie Nováčková 
 

Jak spolupracovat s OSPODem 

29. 5. 2019 Mgr. Petra Černá 
Mgr. Karolína Hanáková 

Mgr. Michaela Strouhalová 

Učíme efektivně, učíme CLILem II 

5. 6. 2019 Mgr. Michaela Strouhalová 
Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
Mgr. Marie Nováčková 

 

Reforma financování regionálního školství 

18. 6. 2019 Mgr. Marie Nováčková Webinář - Závěr roku v Bakalářích 

26. 8. 2019 všichni zaměstnanci BOZP a PO 

28. 8. 2019 všichni učitelé 1. a 2. stupně Kurz pro třídní učitele 
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4. Přehled dalšího vzdělávání nepedagogických pracovníků a vedoucích zaměstnanců ve 

školním roce 2018/2019 
Termín  Jména účastníků Název školení 

27. 9. 2018 Ing. Barbora Adámková 
Irena Čáslavská 

Exekuce, statistické výkazy, 
nemocenské pojištění, VEMA 

18. – 19. 10. 2018 Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
 

Výjezdní porada a školení 
ředitelů příspěvkových 
organizací zřizovaných 

statutárním městem Prostějovem 
v Hynčicích 

říjen 2018 Karel Schneider Obsluha plynového zařízení a 
tlakových nádob 

23. 11. 2018 Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
Irena Čáslavská 

Platové předpisy 2019, Olomouc 

18. 12. 2018 Ing. Barbora Adámková 
Irena Čáslavská 

Minimální mzda, daně 
 

3. 12. 2018 Ing. Barbora Adámková 
Mgr. Daniela Sekaninová 

Zásady čerpání z FKSP 

10. 1. 2019 Ing. Barbora Adámková 
Irena Čáslavská 

Závěrkové operace a novinky 
v účetnictví 2019 

29. 1. 2019 Ing. Barbora Adámková 
Irena Čáslavská 

Novela zákona o daních z příjmu, 
prohlášení poplatníka, rozhodné 

příjmy 
4. 2. 2019 všichni zaměstnanci ŠJ Hygienické minimum a novinky 

v oblasti ŠJ 
13. 2. 2019 Ing. Barbora Adámková 

Irena Čáslavská 
Roční zúčtování daní 

6. – 7. 12. 2018 
9. – 10. 5. 2019 

Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
Mgr. Marie Nováčková 

Mgr. Michaela Strouhalová 

Pracovní setkání učitelů 
využívající ICT ve výuce 

(Prostějov, Hynčice) 
26. 3. 2019 Ing. Barbora Adámková 

Irena Čáslavská 
Evidenční listy důchodového 
pojištění, dovolené, zákoník 

práce 
11. 3. 2019 Helena Hermanová Nové trendy v moderním vaření, 

Olomouc 
21. 5. 2019 Ing. Barbora Adámková 

Irena Čáslavská 
Setkání uživatelů programu 

VEMA 
14. 5. 2019 Mgr. Bc. Petra Rubáčová 

 
EXCEL pro každého 

16. 5. 2019 Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
Irena Čáslavská 

Změna financování regionálního 
školství, NIDV Olomouc 

5. 6. 2019 Mgr. Michaela Strouhalová 
Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
Mgr. Marie Nováčková 

Naděžda Kalábová 
Ing. Barbora Adámková 

Irena Čáslavská 

Reforma financování 
regionálního školství 

17. 6. 2019 všichni zaměstnanci ŠJ Plnění kritických bodů HACCP 
26. 8. 2019 všichni zaměstnanci BOZP a PO 
28. 8. 2019 Karel Schneider 

Petr Pořízka 
školení řidičů referenčních 

vozidel 
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Část VI. 
 

 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
a) Přehled akcí I. stupně – kulturní akce 
 

Divadlo, kino 
Pohádky ovčí babičky Kvak a žbluňk jsou kamarádi 1. ročník 
Medová královna Řemeslo má zlaté dno 2. ročník 
Šmodrcha Pipi, dlouhá punčocha 3. ročník 
Tučňáci na arše Hrátky s čertem 4. ročník 
Jumping drums  4. ročník 
Klabzubova jedenáctka  5. ročník 
Králíček Petr  1.,2., a 3. ročník 
Pračlověk – kino Metro  4. a 5. ročník 
Vystoupení pro děti MŠ žáci I. stupně (duben 2019) učitelky I. stupně 
                                   
                                                                                                                                            

Návštěva knihovny 

      Pohádky                    2. ročník 
    
 

Exkurze, besedy a výstavy 
Burza volného času ve Sportcentru (září 2018)       1. – 5. ročník 
Planetárium - Brno  (10. 10. 2018) 
                                  (18. 10. 2018) 

      5. A, C 
      5. B, D 

Divadélko 1. pomoci  (4.a 5. 4. 2019)       4. a 5. ročníky  
Besedy o kyberšikaně  (duben 2019)       5. A, B, C, D 
                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bezpečnostní a dopravní akce 

Besedy s Městskou policií  (listopad 2018)                                        1., 2., 3., 4. a 5. ročník 
Dětské dopravní hřiště (2 návštěvy)                                            4. A, B, C,  
Prevence v oblasti požární ochrany                                            2. ročník 
       

Spolupráce s Ekocentrem IRIS 
Houbový program (25. 9. 2018) 
                               (26. a 27. 9. 2018) 

                                            4. A, 4. C 
                                            5. A, B, C   

O stromech pod stromem (8. 10. 2018)                                             2. A                                                                  
Dobrou noc ježku  (24. a 25. 10. 2018)                                             2. A, B,  4. C ,                                                            
Příroda všemi smysly (15.,16. a 17. 4. 2019)                                  3. A,3. C, 3. B, 1. A, B, C  
 
 
 
 
 
 



 25

 
 
 
 
 

 
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                          

Vystoupení tanečního kroužku 
Svátek seniorů                    Mgr. Kamila Francová 
Vánoční vystoupení pro seniory                                    Mgr. Kamila Francová 
Děti dětem - pro MŠ                                Mgr. Kamila Francová 
Den učitelů                                                 Mgr. Kamila Francová 
Velikonoční vystoupení na náměstí                       Mgr. Kamila Francová 
 
 
 
 

Ostatní akce 

8. 11. 2018 Uspávání přírody - lampionový průvod dětí 
6. 12. 2018 Mikulášská nadílka 
4. 12. 2018 Školní vánoční jarmark 
26. 2. 2019 Spaní ve škole 4. C a 5. C 
20. 2. 2019 Den otevřených dveří, Zdravá školička 
5. a 6. 3. 2019 Školky ve škole 
22. 3. 2019 3D projekce Vesmír, žáci 4. a 5. tříd 
27. 3. 2019 Den naruby – akce žáků 2. stupně - děti učí děti 
 5.  4. 2019 Školky do prvních tříd 
10. 4. 2019 Zpátky do školy  
26. 4. 2019 Zápis dětí do prvních tříd 
10. 5. 2019 Drumbeny – bubnování ve škole - 2. A, B a 5. D 
3. 6. 2019 Akce  „Běží celá škola“ 
5. 6. 2019 Šmoulíkov – akce 1. B 
4. 6.  2019 Do školy (ne)jen na zkoušku – budoucí prvňáčci 
7. 6. 2019 Litovelský plaváček – plavecké závody v Litovli 
19. 6. 2019 Sportovní olympiáda žáků 1. stupně 
10. 6. 2019 Do školy (ne)jen na zkoušku – budoucí prvňáčci 
12. 6. 2019 Do školy (ne)jen na zkoušku – budoucí prvňáčci 
18. 6. 2019 Spaní ve škole – 5. C 
13. 6. 2019 1. C „Svátek Slabikáře“ - přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře 
18. 6. 2019 1. A „Svátek Slabikáře“ - přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře 
20. 6. 2019 1. B „ Svátek Slabikáře“ -  přijetí dětí 1. ročníku mezi čtenáře 
19. 6. 2019 XXV. atletická olympiáda – žáci I. stupně 
19. 6. 2019 Loučení se školním rokem 
    

Vystoupení pěveckého sboru Horáček 
Vánoční vystoupení v kostele                     Mgr. Bc. Lenka Frelichová 
Děti dětem – pro MŠ                     Mgr. Bc. Lenka Frelichová 
Velikonoční vystoupení na náměstí                                   Mgr. Bc. Lenka Frelichová 
Den učitelů                                                        Mgr. Bc. Lenka Frelichová 
Noc kostelů                                                       Mgr. Bc. Lenka Frelichová 
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Vlastivědné exkurze 
 6.- 10. 5. 2019 3. A, C, 4. C 

5. C 
       Ozdravný pobyt Březová třídní učitelky 

   5. 6. 2019 1. A, B, C Hlubočky třídní učitelky 
 11. 6. 2019 3. B, 5, A        Permonium, Oslavany u Brna třídní učitelky 
 17. 6. 2019 4. A, B Příbor třídní učitelky 
 18. 6. 2019 2. A, B  Hrad Veveří třídní učitelky 
 21. 6. 2019 5. D  Hrubá voda třídní učitelky 
 25. 6. 2019 5. B  Hloučela třídní učitelky 
                     
 
                                                               
b) Přehled akcí I. stupně – soutěže 
 

Funny Bunny - soutěž v AJ 
6. 12. 2019 kategorie 4. ročník 1. místo 

2. místo 
2 žáci ze 4. D  a 4. B   
2 žáci ze 4. B                                         

 kategorie 5. ročník        1. místo 2 žákyně z 5. D  
 

Matematická olympiáda – Z 5 
školní kolo 10. 1. 2019 5 úspěšných  řešitelů  
okresní kolo 30. 1. 2019 2. místo žákyně z 5. D 11 bodů 
  4 žáci bez umístění   4 body 
      
                                                             
                                                                                                                                 

Matematická soutěž Klokan – kategorie Klokánek  
4. a 5. ročník 20. 3. 2019 4. A             99 bodů 
  5 .C   99 bodů 

  5. B             97 bodů 
  4. A              95 bodů 
  5. A 90 bodů 

  5. B 90 bodů 
 
 

Matematická soutěž Klokan – kategorie Cvrček 
3. ročník 20. 3. 2019 3. A 67 bodů 
  3. A 63 bodů 
  3. A          62 bodů   
         
      

Pythagoriáda 
školní kolo  5. 4. 2019   do okresního kola postoupili 

4 úspěšní řešitelé 
okresní kolo 27. 5. 2019 4. místo žákyně z 5. C  
     

Dobrodružství s počítačem 
družstvo 5. ročníků 22. 11. 2018 17. místo místo konání - CMG 
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Bobřík informatiky 
žáci 5. ročníků listopad 2018 celostátní soutěž, národní kolo kategorie mini 
                      

      
Zlatý list 

Žáci 2. a 3.ročníků 10. 5. 2019 6. místo kategorie mladších žáků 
 
                                                    
                                                               

Vědomostní soutěž v rámci školy - vlastivědná 
 žáci 4. ročníků 29. 5. 2019 1. místo – 4. A 
  2. místo – 4. C 
  3. místo – 4. B 

                                                  
                                          
                                       Sportovní soutěže v rámci školy „Vánoční vybíjená“ 
žáci 5. ročníků 19. 12. 2019 1. místo – 5. A 

  2. místo – 5. C 
  3. místo – 5. D 
  4. místo – 5. B 
 žáci 4. ročníků 19. 12. 2019 1. místo – 4. A 
  2. místo -  4. C 
  3. místo -  4. B 
žáci 3. ročníku 19. 12. 2019 1. místo -  3.A 
  2. místo -  3.C  
  3. místo -  3.B 
                                         
                       

Sportovní soutěže v rámci školy „Velikonoční přehazovaná“ 
žáci 5. ročníků 10. 4. 2019 1. místo – 5. C 
  2. místo – 5. A 
  3. místo – 5. B 
  4.místo –  5 .D 
 žáci 4. ročníků 10. 4. 2019 1. místo – 4. A 
  2. místo – 4. C 
  3. místo – 4.B 
                                                                  

Vědomostní soutěž v rámci školy – soutěž v českém jazyce 
žáci 3. ročníků 12. 6. 2019 1. místo – 3. B 
  2. místo – 3. A 
  3. místo – 3. C 
 žáci 4. ročníků  1. místo – 4. A 
  2. místo – 4. C 
  3. místo – 4. B 
žáci 5. ročníků  1. místo – 5. C 

  2. místo – 5. B 

  3. místo – 5. A 
  4.místo  - 5. D 
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Výtvarné soutěže 
Děti, pozor, červená!   3. místo, žákyně 3. A 
Požární ochrana očima  dětí                       bez výraznějšího umístění 
Barvy podzimu bez výraznějšího umístění 
Zahrádkáři 3. místo, žákyně 5.D 
                                                                 
                   

Recitační soutěž 
školní kolo 21. 2. 2019 3 kategorie 63 zúčastněných žáků 

I. kategorie – nepostupová 21 žáků z 1. ročníků 
II. kategorie 25 žáků z 2. a 3. ročníků 
III. kategorie 17 žáků ze 4. a 5. ročníků 

okresní kolo 19. 3. 2019 žák z 3. B čestné uznání 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           

Pěvecká soutěž 
Zpíváme si pro 
radost 

23. 5. 2019 4 kategorie 60 zúčastněných žáků 

I. kategorie – 1. ročník 16 žáků z 1. ročníků 
II. kategorie – 2. ročník 17 žáků z 2. ročníku 
III. kategorie – 3. ročník 15 žáků ze 3. ročníku 
IV. kategorie – 4. a 5. ročník 12 žáků ze 4. a 5. ročníku 

                   
 

Branně-vlastivědná soutěž 
12. ročník, účast 
7 základních škol 
z Prostějova 

11. 10. 2018 3 kategorie  

I. kategorie – 2. ročník 2 místo 
II. kategorie – 3. ročník bez umístění 
III. kategorie – 4. ročník 1. místo 

  IV. kategorie – 5. ročník 2.místo 
      
                                                                                                                                                                                 
  

Sportovní soutěže 
Den bez aut 20. 9. 2018 2. A, B  
Běží celá škola 3.6. 2019 všichni žáci 1. – 5. ročníků  
Přehazovaná 21. 2. 2019 okrskové kolo – chlapci 5. místo 

19. 2.  2019 okrskové kolo - dívky 1.místo 
25. 2. 2019 okresní kolo – dívky 1. místo 

Vybíjená  7. 5.  2019 okrskové kolo – chlapci 1. místo 
  9. 5.  2019 okrskové kolo - dívky 1. místo 
 14. 5. 2019 okresní kolo - dívky 1. místo 
 16. 5. 2019 okresní kolo- chlapci 1. místo 
 21. 5. 2019 krajské kolo - dívky 1. místo 
 21. 5. 2019 krajské kolo - chlapci 5. místo 
 10. - 11.6.2019 republikové kolo- dívky 14. místo 
IAAF Kid´s Athletics 26. 3. 2019 kategorie – chlapci 4. místo 

kategorie – dívky 2. místo 
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Mc Donald´s Cup 11. 4. 2019 okrskové kolo – kategorie 

A 
3. místo 

17. 4. 2019 okrskové kolo – kategorie 
B 

1. místo 

2. 5. 2019 okresní kolo – kategorie A 3. místo 
7. 5. 2019 okresní kolo – kategorie B 5. místo 

Fotbalový– turnaj 
neregistrovaných hráčů 

16. 5. 2019 mladší žáci 2. místo 
17. 5. 2019 starší žáci 6. místo 

Florbal na bruslích 20. 12. 2019 žáci 4. a 5. ročníku 1. místo 
Florbal - holky 7. 11. 2019 žákyně 4. a 5. ročníků 

okresní kolo 
1. místo 

Florbal - hoši 5. 11. 2019 žáci 4. a 5. ročníků  
Soutěž mladých cyklistů 16. 5. 2019 okresní kolo 8. místo 
Turnaj v šachu 23. 1. 2019 krajské kolo – žáci 1. – 5. 

ročníků 
5. místo 

     
               

Sběrové akce 
Sběr starého 
papíru – soutěž 
firmy FCC 
Prostějov, s.r.o. 

 
 

  

   

 celkem nasbíráno 28 445,8 tun papíru 
celkem v jednotlivcích žák 5. C (2 920kg) 

celkové umístění 2018/2019  3. místo mezi školami 
v rámci regionu Jižní 
Morava 

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                     
c) Přehled zájmových kroužků  I. stupně  
 

Název kroužku Personální obsazení 
Stolní tenis Mgr. J. Kissová 
Sborový zpěv – Horáček  Mgr. Bc. L. Frelichová 
Logopedický kroužek  Mgr. Bc. L. Frelichová 
Horolezecká stěna horolezecký klub Adrenalin 
Angličtina hrou Mgr. M. Hrubá 

Mgr. J. Kissová 
Mgr. K. Francová 
Mgr. P. Černá 
Mgr. K. Hanáková 
Mgr. R. Kratochvilová 

Keramika Mgr. J. Chmelařová 

Sportovní hry Mgr. M. Hrubá 
Mgr. K. Francová 

Výtvarné tvoření Mgr. J. Chytilová 
Taneční kroužek Mgr. K. Francová 
Etika Mgr. I. Bendová 
Basketbalová přípravka  Mgr. V. Volčko 
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2. Přehled akcí  II. stupně ve školním roce 2018/2019 
 

     Žáci 2. stupně se také v letošním školním roce zapojili do celé řady soutěží a vzdělávacích akcí. 
Začali jsme velmi úspěšně, protože hned 7. září 2018 na Burze volného času v Aréně her vyhráli deváťáci 
soutěž mezi žáky 9. ročníků prostějovských základních škol a získali exkurzi do rakouské metropole – 
Vídeň na koloběžkách.  
    Žáci 6. ročníků jezdí každoročně se svými novými třídními učiteli na seznamovací pobyty. V letošním 
roce byla 6. A a 6. B v Ostružné a 6. C v Čechách pod Kosířem. 
    19. 10. 2018 zorganizovali učitelé 2. stupně spolu s žáky 9. ročníku Soutěž pro chytré hlavičky a rychlé 
nožičky pro žáky 1. stupně. Vybraná družstva z jednotlivých tříd mezi sebou soutěžila ve vědomostních i 
sportovních disciplínách. 
 
     Do školního kola fyzikální olympiády se zapojili 2 žáci 8. ročníku. Vítěz postoupil do okresního kola, 
ale zde bohužel nebyl úspěšný řešitel. 
V letošním roce se také uskutečnilo školní kolo Archimediády. Žák ze 7. A zvítězil a postoupil do 
okresního kola. 
 
    22. ledna 2019 proběhlo na ZŠ Dr. Horáka školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se ho zúčastnilo  
20 žáků 6. – 9. ročníků. 
Kategorii A (6. ročník) : 1. místo – žák ze 6.C 
Kategorie B (7. ročník) : 1. místo – žák ze 7.B 
Kategorie C (8. – 9. ročník) : 1. místo – žák z 9.A                                        
 
      Okresní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 20. února 2019 na ZŠ Majakovského v Prostějově a 
zúčastnili se ho vítězové každé věkové kategorie. 
      V okresním kole byl z našich žáků nejúspěšnější žák ze 7. B, který se umístil na 2. místě v kategorii B a 
postoupil do krajského kola 20. března 2019. Tam obsadil pěkné 15. místo. 
 
     V lednu 2019 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Školní kolo proběhlo ve dvou 
kategoriích: IA – žáci 6. a 7. ročníků a IIA – žáci 8. a 9. ročníků. Celkem se soutěže zúčastnilo 38 žáků  
z 6. a 9. ročníků v písemném kole, do ústního kola postoupilo 5 nejlepších z každé kategorie. Konečné 
výsledky:  
Kategorie IA: 1. místo: žákyně ze 7. A, 2. místo: žákyně ze 7. B, 3. místo: žák ze 7. C.  
Kategorie IIA: 1. místo: žák z 9. B, 2. místo žákyně z 9. A, 3. místo: žákyně z 9. B.  
     Čtyři zástupci velmi dobře reprezentovali naši školu v okresním kole olympiády z Aj, které se 
uskutečnilo v únoru 2019 na ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty. 
  
    V únoru se uskutečnilo školní kolo olympiády v německém jazyce. Vítězka školního kola žákyně z 9. B 
zvítězila také v okresním kole a postoupila do krajského kola, kde obsadila krásné 2. místo. 18. 6. 2019 se 
naši žáci opět zapojili do soutěže Abenteuer in der Stadt na prostějovském náměstí. Naši žáci se ve své 
kategorii umístili na 3. místě. 
 
     Do školního kola olympiády v ruském jazyce se zapojily 3 žákyně 9. A . 2 žákyně obsadily společně  
1. místo a 1 žákyně skončila na 2. místě. 
 
     Na naší škole se také uskutečnila olympiáda v českém jazyce. Vítězem školního kola se stal žák 
 z 9. B a žák z 8. B, kteří se zúčastnili okresního kola.  
     Pravidelně se také pořádá recitační soutěž. 
  
     Velkou úspěšnost jsme také zaznamenali v přijímacím řízení na střední školy, kdy naši žáci se 
umístili na předních místech v přijímacích zkouškách na gymnázia. 
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     Již tradičně se žáci 6. ročníku zapojují do celorepublikové soutěže Souboj čtenářů a stejně tomu tak 
bylo i v letošním roce. 
 
     Velmi oblíbenou se stala soutěž Požární ochrana očima dětí, ve které jsou naši žáci v okresním i 
krajském kole pravidelně velmi úspěšní. V letošním školním roce jsme  obsadili v okresním kole v kategorii 
L2 literární práce   1. ,2. i 3. místo. V kategorii L3 – literární práce také 1., 2. i 3. místo. V kategorii DT1 – 
digitální technologie 1. – 3. místo. V kategorii ZŠ3 – výtvarné práce 1. místo i 2. místo a v kategorii ZŠ4  
3. místo. Také v krajském kole jsme obsadili 1. místo v kategorii L2, 1. místo v kategorii L3, 1.- 3. místo 
v kategorii DT1 ve stejném obsazení jako v okresním kole. V kategorii ZŠ3 1. místo, 2. místo  a 3. místo. 
     Všechny soutěžení moc bavilo. 
 
     Pravidelně se žáci naší školy zapojují do výtvarných soutěží. Také v letošním roce bylo Dýňodlabání  
na Floře Olomouc – soutěž  Olomouckého kraje – 2. místo obsadily žákyně ze 6. C. Dále Barvy podzimu - 
v okresním kole obsadila 3. místo žákyně ze 7. C, Lidé a zvířata – 1. místo získala žákyně z 8. A. Žáci 2. 
stupně se také zapojili do celostátních soutěží Obrázek, který udělá radost hned dvakrát (FOD Klokánek) 
a Zvíře ve znaku (Stonožka). 
 
     V soutěži Chemik žákyně z 9. B obsadila ve finálovém kole 1. místo, v soutěži Mladý chemik se 
školního kola zúčastnilo 20 žáků, 3 žáci postoupili do regionálního finále. 
 
     Pravidelně se žáci zapojují do soutěže Mladý zahrádkář, kde se v okresním kole  v kategorii starší žáci 
umístil žák z 8. B na 5. místě. V přírodovědné soutěži  Zlatý list jsme se umístili na 6. místě v mladší 
kategorii a na 16. místě ve starší kategorii. 
 
     Smíšená družstva žáků 6. ročníku se již tradičně účastní soutěže O pohár zdravého města Prostějova. 
Přes velkou snahu a po těsných výsledcích v jednotlivých disciplínách se nakonec ani jednomu našemu 
družstvu nepodařilo dosáhnout celkového vítězství. Nicméně žáky soutěž velmi bavila. 
 

 
 
 
a) Přehled zájmových kroužků II. stupně  
 

Název kroužku Personální obsazení 
Míčové hry Mgr. V. Volčko 
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka Mgr. I. Čeplová, PaedDr. J. Strachoňová 
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky Mgr. L. Doležel 
 

  Poděkování patří všem učitelům, kteří se talentovaným žákům věnují. 
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3. Akce prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2018/2019 
 
    Nadále jsme zapojeni do projektu NENECH TO BÝT (NNTB). 
 
     Během školního roku proběhlo mnoho akcí, které byly zaměřeny na zdravý životní styl, posilování 
zdravých vztahů ve třídách i napříč ročníky, osobní bezpečí a na předcházení jevů spojených s rizikovým 
chováním - většina z nich formou interaktivní besedy s odborníkem na danou problematiku. Samozřejmostí 
je průběžné zařazování preventivních témat do výuky ve všech předmětech a všech ročnících a pravidelné 
třídnické hodiny. 
 
  Novinkou byl Den prevence zajišťovaný ve spolupráci s organizací EXIT tour. Všichni žáci  
2. stupně strávili dopoledne ve společnosti lektora a věnovali se dvěma tématům z široké oblasti prevence 
rizikového chování.  
   
     Prosociální chování posilujeme účastí na charitativních akcích. V tomto školním roce to opět byly akce 
Bílá pastelka (říjen 2018) a sbírka Den proti rakovině (květen 2019), v předvánočním čase každá třída  
2. stupně vyrobila dáreček pro děti ze sociálně slabých rodin, které jsme odevzdali organizaci SOS dětské 
vesničky. 
 
     Aktivně spolupracujeme se státními i městskými organizacemi a místními odborníky.  
 
     Na škole funguje Dětská školní rada, kterou svolává Mgr. Daniela Sekaninová. Letošní školní rok se 
sešla 3x, za přítomnosti ředitelky školy dostali žáci odpovědi na své otázky ohledně provozu školy. Žáci 
přispěli několika dobrými nápady.  
  
 
a) Konkrétní akce: 
 

Název akce / lektor Zúčastněné 
třídy 

Časová dotace Termín 

Posilování vztahů, prevence 
šikany: 

   

Seznamovací pobyt/ 
třídní učitel (TU), výchovný 
poradce (VP),školní metodik 
prevence (ŠMP), školní psycholog 

6. A, B, C 3 dny září 2018 

    
Kyberšikana, osobní bezpečí v on-
line prostoru/ŠMP 
 

5. A, B, C 
 

3 hod. březen + duben 2019 

Zdravé vztahy v kolektivu / EXIT 
tour 
 
 

6. A, B, C 3 hod. únor 2019 

Jak si nenechat ublížit / EXIT tour 6. A, B, C  3 hod. únor 2019 
    

Prevence závislostí:    
Protidrogový vlak + následná 
beseda/ 
Revolution train, TU, ŠMP 

8. A, B 
 

4 + 2 hod. duben 2019  
červen 2019 

Kriminalita mladistvých / beseda 
Josef Klíma - Metro 

8. A, B 2 hod. březen 2019 
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Život v závislosti / EXIT tour 8. A, B 3 hod. únor 2019 
    

Sexuální a zdravotní výchova    
Divadélko první pomoci/ 
ČČK Prostějov 

4. A, B, C 
5. A, B, C, D 

1 hod. duben 2019 

První pomoc/ 
ČČK Prostějov 

9. A, B 2 hod. květen 2019 

Záchranářský den /PdF UPOL 8. A, B   
Dospívání aneb život plný změn/ 
MP Education, s.r.o. 

7. A, B, C 1 hod. listopad 2018 

Beseda s gynekologem/ 
PV lékaři 

9. A, B 2 hod. duben 2019 

Sex a věrnost / EXIT tour 8. A, B 3 hod. únor 2019 
Poruchy příjmu potravy / EXIT 
tour 

7. A, B, C 3 hod. únor 2019 

Charakter nebo image / EXIT tour 7. A, B, C 3 hod. únor 2019 
    
Osobní bezpečí    
Dopravní výchova/ 
DDH Prostějov, TU 

4. A, B, C,  4 hod. září + říjen 2018 
duben 2019 

Den bez aut/ 
Město PV, TU 

2. A, B, C 3 hod. září 2018 

Beseda s hasiči/ 
HZS Prostějov 

2. A, B, C 
6. A, B, C 
 

1 hod. říjen 2018 
březen 2019 

Beseda s policií/ 
Policie ČR 

1. A, B, C 
3. A, B, C 
4. A, B, C, D 
5. A, B, C 
6. A, B, C 
9. A, B 

1 hod. 
2 hod. 
2 hod. 
2 hod. 
2 hod. 
3 hod. 

listopad + prosinec 
2018 

    
Ostatní    
Workshop Dluhová problematika/ 
Člověk v tísni 

9. A, B 4 hod. listopad 2018 

Mediální gramotnost/ 
Pedagogové ze SOŠPO 

9. A, B 2 hod. říjen 2017 

Fake News / EXIT tour 9. A, B 3 hod únor 2019 
 
 
 
4. Akce výchovného poradenství 
 

 Byly průběžně vedeny konzultace se žáky i rodiči o vhodné volbě střední školy a organizaci 
přijímacího řízení. Naše škola se účastnila  Burzy práce a vzdělávání a Scholarisu - přehlídky škol a učilišť. 
Dále jsme využili naší školní psycholožky, která pro žáky připravila testy na profesní orientaci a následně 
probíhalo vyhodnocení a seznámení žáků i rodičů s výsledky. Výchovná poradkyně organizovala velké 
množství prezentací jednotlivých škol a učilišť přímo ve škole. Již tradičně jsme se účastnili akcí určených 
k budoucí volbě povolání, např. Zlatá jehla, Hanácký pohár aj. 
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 5. Akce humanitární 
 
     Dětské mírové a humanitární hnutí Stonožka má na naší škole dlouholetou tradici. Na vánočním 
jarmarku školy a při Stonožkových dnech v prosinci 2018 žáci prodali celou škálu svých výrobků – přání, 
batiky, šperky, keramiku. Na účet Přátel Stonožky bylo zasláno 6 150,- Kč. 

 
 
     Bílá pastelka. V říjnu 2018 od rána vybíraly dvě dvojice děvčat z 9. ročníků dobrovolný příspěvek 20 
Kč. Ten, kdo přispěl, získal jako poděkování bílou pastelku a kalendář. Akce má každoročně mezi žáky i 
pracovníky školy velkou podporu. Výtěžek byl určen na pomoc nevidomým. 
 

 
 
    
 
 
    V květnu 2019 proběhla na naší škole již počtvrté veřejná sbírka pro nadaci Liga proti rakovině. Žáci 
devátých ročníků během rána a dopoledne prodali v budově školy a jejím nejbližším okolí všech 300 žlutých 
kytiček, které jsme měli k dispozici. Na účet Ligy bylo odesláno 6 453,- Kč. V tyto dny byla také provedena 
související osvěta v rámci předmětů občanská výchova a výchova ke zdraví. 
       
 Všem ochotným přispěvatelům děkujeme. 
 
 
 
 

 
Sluníčkový den 
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6. Akce tradiční i začínající 
 
     Zájem o historii byl rozvinut exkurzemi žáků. 6. ročník navštívil Anthropos v Brně, žáci 7. ročníku jeli 
na konci dubna 2019 na dějepisnou exkurzi do Mikulčic, žáci 9. ročníku byli na exkurzi ve Slavkově a 
v Praze. Žáci 8. ročníku jeli 11.6. do Kroměříže. 
     Estetická výchova byla prohloubena návštěvou výchovného koncertu a také organizací vánočního 
jarmarku, výrobou dárků pro budoucí prvňáčky a blahopřání ke Dni učitelů. Žáci naší školy se také 
zapojili do zdobení vánočních i velikonočních stromků na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. 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. 
     Velmi úspěšné bylo u žáků také Předvánoční dopoledne spojené s předvánočním kvízem a hlavně 
ochutnávkou vánočního punče na školním dvoře. 
     Každoročně žáci naší školy zdobí vánoční i velikonoční stromečky na náměstí T. G. Masaryka. 
     S velkým ohlasem se setkal Den prevence pro žáky 2.stupně, který se uskutečnil 22. 2. 2019.  
Celé dopoledne pracovala s našimi žáky parta nadšených odborníků a na konec jsme se všichni sešli na 
závěrečném koncertu v tělocvičně. 
     Velmi úspěšný byl poznávací zájezd žáků 9.ročníku do italské Florencie, Říma a Vatikánu, který se 
uskutečnil na konci května. 
     Novinkou pro naše žáky byl Záchranářský školní den, který se konal na školním dvoře 30. 5. 2019. 
Žáci 8.ročníku si osvojovali metody první pomoci a chování v rizikových situacích v praxi. 
     Podruhé se žáci naší školy zúčastnili akce Prostějovská koloběžka. Žáci 9. ročníku v ní získali 2. a 4. 
místo štafet. 
                       
 
7. Zpráva o činnosti koordinátora environmentální výchovy školní rok 2018/2019 
 
     Ve školním roce 2018/2019 funkci koordinátora environmentální výchovy vykonával Mgr. Vlastimil 
Volčko, který dále vyučoval přírodopis, tělesnou výchovu a plavání. 
     Cíle environmentálního vzdělávání byly realizovány v průřezových tématech předmětů, zapojení 
v projektu Recyklohraní (sběr baterií, tonerů a plnění úkolů), účasti ve sběru starého papíru (soutěž s panem 
Popelou FCC), zapojení do projektu Papír za papír a spoluprací s ekocentrem Iris Prostějov. 
      
 
     Do projektu Recyklohraní byla zapojena třída 5. A, která pod vedením třídní učitelky Mgr. Marie Hrubé 
zpracovávala zadané úkoly. Za získané body byly do školy objednány kartony xenografického papíru do 
tiskáren. 
     V soutěži sběru starého papíru s panem Popelou jsme v regionu Jižní Morava obsadili 3. místo 
s průměrem 43,27 kg na žáka. Sběr byl realizován ve dvou vlnách na podzim a na jaře, kdy byl na školním 
dvoře přistaven kontejner firmy FCC. Žáci také mohli sběr odvést během roku přímo do firmy FCC a nechat 
si vypsat sběrový lístek, který odevzdali ve škole. 
     V projektu Papír za papír v rámci školy sbíráme použitý papír, který je vyměněn za recyklované 
pomůcky z papíru. 
     Spolupráce s ekocentrem Iris Prostějov proběhla v rámci úklidu biokoridoru Hloučela, do kterého se 
zapojili žáci třídy 7.C.  
     Žáci 7. C se v rámci environmentální výchovy zapojili do jarního úklidu okolí školy. Navštívili 
Olomoucké vlastivědné muzeum s výstavou: „Giganti doby ledové“  s lektorovaným edukačním programem. 
     Ve vnitřním atriu školy byla také zřízena venkovní učebna přírodovědných věd, která v příštím 
roce určitě najde své využití. 
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8. Sport a tělesná výchova ve školním roce 2018/2019 
 
     Podle školního vzdělávacího programu ,,Škola plná pohybu“ se vyučuje na ZŠ Dr. Horáka dvanáct let.  
Po zavedení druhého cizího jazyka mají žáci 6. a 7. ročníku tři hodiny tělesné výchovy týdně, žáci 8. a 9. 
ročníku dvě hodiny TV týdně. V 6. a 9. ročnících si žáci mohli z nabídky volitelných předmětů vybrat 
sportovní výchovu. Výchova ke zdraví je samostatným předmětem a je tak i  hodnocena.  
     Podmínky ve škole jsou základem pro tělesnou výchovu a sportovní rozvoj. 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, ve volitelných předmětech i v zájmových kroužcích bazén.  
Sportovní vybavení škola pravidelně doplňuje a snaží se zajistit všem žákům výborné podmínky pro 
rozmanité tradiční, netradiční i moderní sporty. Škola i tento rok vybavila žáky nejen 7. ročníků lyžařskou 
výzbrojí na LVK, ale zapůjčila lyže i zájemcům z ostatních tříd. 
     Ve školním roce 2018/2019 proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd v období od 27. 1. do 
31. 1. 2019 ve Stříbrnicích, kterého se zúčastnilo 45 žáků. Kurz probíhal pod vedením instruktorů z řad 
učitelů naší školy. Podmínky pro lyžování byly velmi dobré. Plán LVK byl splněn. 
     I v letošním školním roce se škola zapojila do sportovních aktivit, které pro školy připravil Magistrát 
města Prostějova - bruslení na venkovním ledě na náměstí T. G. Masaryka soutěže na beach 
volejbalovém hřišti. Od ledna do června probíhal šestikolový turnaj o Pohár primátora města Prostějova 
v nohejbale. Chlapci a děvčata 1. i 2. stupně měli možnost rozvíjet talent i zájem v několika sportovních 
kroužcích.  
     Vyučující tělesné výchovy se řídí ŠVP, snaží se zpestřit výuku a motivovat žáky k pohybu zařazováním 
netradičních her a sportů. Ke zvýšení sportovní aktivity žáků přispívá výuka volitelného předmětu 
sportovní výchova. Oblíbené byly opět výlety a soutěže na koloběžkách. 

 Na začátku června proběhl tradiční běh kolem školy ,,Běží celá škola”, kterého se zúčastnily 
všechny třídy.  
 
 
a)  Sportovní soutěže 
 
     Ve sportovních soutěžích pořádaných AŠSK ve školním roce 2018/2019 si žáci ověřovali svoji zdatnost a 
sportovní dovednosti v různých sportech a sportovních hrách, celkem se jednalo o 12 sportovních soutěží a 
38 dílčích  soutěží, ve kterých školu reprezentovalo 25 družstev.   
      
     Podzimní sportovní soutěže byly zahájeny 11. 9. 2018 Prostějovskou výškou. Na ní zazářili svými 
výkony starší žáci (2x 155 cm ) - druhým a třetím místem v individuálním hodnocení,  starší i mladší žáci 
a žákyně v týmové soutěži byli druzí.  
     Následoval atletický čtyřboj 22. 9., 21. 9. 2018 Reprezentanti naší školy podávali obdivuhodné výkony. 
Vedle skvělého 2. místa starších žáků, kterým si vybojovali postup do krajského finále, se ostatní družstva  
umístila v silné konkurenci na 4. místech. Bodovali jsme i  individuálně – 1.,4.,4.,5. místo v hodnocení 
jednotlivců.    
     V přespolním běhu, který se konal 4. 10. 2018 v lesoparku Hloučela, bylo umístění školy ve velké 
konkurenci  dobré: mladší žáci a starší žákyně obsadili 6. místo, starší žáci a mladší žákyně 7. místo.  
I  v individuálním hodnocení byli reprezentanti naší školy velmi úspěšní (2. místo z 51 závodníků, 3. místo 
z 57 závodníků). 
     Soutěže ve florbale byly zahájeny na podzim 26. 11. 2018, školní družstvo starších žáků zvítězilo v 
okrese a v kraji skončilo 5. 
     Po celý školní rok se chlapci 6. – 9. tříd zapojovali do fotbalových soutěží.   
     V březnu 2019 se rozběhly soutěže v košíkové a plavání. V letošním školním roce se prosadily starší 
žákyně, které se probojovaly až do kvalifikace na republikové finále. 
     Neztratili jsme se ani v jarních atletických soutěžích, to je v Poháru rozhlasu, kdy ve velmi chladném 
počasí dosahovali závodníci naší školy skvělých výsledků, proto jsou 4. a 2. místa velmi cenná.  
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     Již tradičně se družstva našich 9. tříd zúčastnila Štafety přátelství a zdraví a Prostějovské koloběžky, 
kde chlapci a děvčata ve velké konkurenci opět zabodovali. Za 2. místo na podzimní Aréně her, která 
proběhla na Burze volného času, byli žáci odměněni celodenním výletem na koloběžkách po Vídni 17. 6. 
2019. 
     Na závěr školního roku se naše škola nezúčastnila okresního finále v ringu, soutěž asociace pořádala v 
nevyhovujícím termínu.  
 
 

Přehled  sportovních soutěží ve školním roce 2018/2019 
 

Prostějovská výška 11. 9. 2018 ml. žáci - 2. místo 
st. žáci - 2. místo 

Atletický čtyřboj – okres. finále 
 

20. 9. 2018 ml. žákyně - 4. místo 
ml. žáci - 4. místo 

21. 9. 2018 st. žákyně - 4. místo  
st. žáci – 2. místo a postup 

Atletický čtyřboj – kraj. finále       26. 9. 2018 st. žáci - 5. místo 
Přespolní běh - okresní finále 4. 10. 2018 ml. žákyně - 7. místo 

ml. žáci - 6. místo    
st. žákyně - 6. místo 
st. žáci - 7. místo 

Minifotbal – okresní kolo 
Minifotbal – okresní finále 

8. 10. 2018 
15. 10. 2018 

st. žáci 1. místo - postup 
st. žáci 2. místo 

Florbal – okresní finále 26. 11. 2018 st. žáci - 1. místo          
Florbal – krajské finále 13. 12. 2018 st. žáci -  5. místo 
Stolní tenis 5. 12. 2018 st. žáci - 5. místo 
Košíková – okresní finále 18. 2. 2019 st. žákyně – 1. místo   
Halová kopaná – okresní kolo 19. 3. 2019 

21. 5. 2019 
ml. žáci – 3. místo 
st. žáci – 3. místo 

Netradiční atletika 26. 3. 2019 
 

ml. žákyně 2. místo 
ml. žáci 4. místo 

Plavání - O pohár CMG 2. 4. 2019       smíšené družstvo - 6. místo                                           
Košíková - okresní finále 14. 2. 2019 st. žáci - 2. místo 
Košíková - krajské finále 25. 3. 2019 st. žákyně - 1. místo 
Košíková - kvalifikace na 
republikové finále 

2. 4. 2019 st. žákyně – bez postupu 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 17. 5 2019 smíšené družstvo – 14. místo 
Pohár rozhlasu 7. 5. 2019 ml. žákyně 2. místo 

ml. žáci 4. místo 
14. 5. 2019 st. žákyně 4. místo 

st. žáci 2. místo 
Štafeta přátelství a zdraví 21. 5. 2019 žáci a žákyně 9. roč. - 3. místo 
Plážová kopaná 5. 6. 2019 7., 8. ročník – 2.- místo 
Prostějovská koloběžka 13. 6. 2019 2. místo 

4. místo 
Nohejbal leden – červen 2019 žáci 8. tříd – 6. místo 
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9. Zhodnocení plaveckého výcviku ve školním roce 2018/2019 
 
     Ve školním roce 2018/2019 bylo do plavecké výuky zapojeno celkem 1770 žáků nejen z města 
Prostějova, ale z celého regionu. Hodnoceno bylo 1704 žáků.  Došlo k snížení počtu plavajících žáků 
oproti minulému školnímu roku o 16 žáků.  
 

 

Přehled plaveckého výcviku 
 

1. ročník  plavalo 95 žáků hodnoceno bylo 94 žáků 10 m uplave 9,6%  žáků 
25 m uplave 70,2% žáků 

2. ročník plavalo 802 žáků hodnoceno bylo 765 žáků 
 

10 m uplave 14,6% žáků 
25 m uplave 74% žáků 
   

3. ročník plavalo 644 žáků 
 

hodnoceno bylo 626 žáků 
 

25 m uplave  24,3% žáků 
200 m uplave 51,4% žáků 

4. a 5. ročník plavalo 229 žáků hodnoceno bylo 219 žáků 100 m uplave 11,4% žáků 
200 m uplave 76,7% žáků 

          
 
     Plavecký výcvik byl prováděn podle RVP základní školy, ŠVP naší školy 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 6 učitelů 
a 2 trenéři plavání ze ZŠ Dr. Horáka pod vedením nově jmenované vedoucí plavecké výuky  
Mgr. Kateřiny Friedlové. Zároveň zde probíhal plavecký výcvik MŠ.  Předplavecké výuky se zúčastnilo 
209 dětí z MŠ. Nově začaly plavat i MŠ Kelčice, MŠ Vícov a MŠ Partyzánská. 
     Cílem výuky, kromě vypěstování kladného vztahu k vodě, bylo dosažení určitých plaveckých 
dovedností. Šikovní žáci 2. ročníku mají zvládnout uplavat 25 metrů, méně nadaní alespoň 10 metrů. Ve  
3. ročníku jde o prohlubování základních plaveckých dovedností a zvyšování výkonu až na 100 – 200 metrů 
v Městských lázních. 
     V letošním školním roce bylo dosaženo srovnatelných plaveckých výsledků jako v loňském školním roce. 
     Bohužel získané plavecké dovednosti nemohli letos prokázat žáci v plavecké soutěži pro 2. ročníky 
městských škol ,,Prostějovský vodníček“, který se z důvodu plánované rekonstrukce bazénu ZŠ Dr. Horáka 
nekonal.    
     Výborně se rozvíjí rozšířená plavecká výuka na I. stupni ZŠ Dr. Horáka. Letos byla otevřena  
v 1. ročníku jedna plavecká třída s počtem 25 žáků, jejíž počet se od loňského roku navýšil o 3 žáky. 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.  
     V letošním školním roce 2018/2019 se dne 7. 6. 2019 konaly v Litovli plavecké závody mezi ZŠ 
Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 a ZŠ Vítězná Litovel. Na závodech plavali žáci 1.- 3. tříd s rozšířenou výukou 
plavání.  
     Celkem do Litovle odcestovalo 36 našich žáků. Plavaly se disciplíny 33 m prsa, znakem a kraulem pro 
žáky 1. třídy a 50 m prsa, znakem a kraulem pro žáky 2. a 3. tříd.  
     Boj byl vyrovnaný, obsadili jsme i místa nejvyšší. Žáci si odnesly věcné dary a diplomy, pro 
všechny zúčastněné to byl silný zážitek.  
     Všem žákům jsme poděkovali za předvedené výkony a v neposlední řadě Sdružení rodičů přátel 
školy za finanční podporu na dopravu. 
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Hodnocení plaveckého výcviku 2018/2019 v číslech 
 
 1. pololetí školního 

roku 2018/2019 
2. pololetí školního 
roku 2018/2019 

Celkem 

1. ročník – zapsáno 
                - hodnoceno 

34 61 95 
34 60 94 

2. ročník – zapsáno 
                - hodnoceno 

453 349 802 
431 334 765 

3. ročník – zapsáno 
                - hodnoceno 

298 346 644 
291 335 626 

4.a 5. ročník – zapsáno 
                   -hodnoceno 

82 147 229 
79 140 219 

Celkem   – zapsáno 
                - hodnoceno 

867 903 1 770 
835 869 1 704 

Sumář za školní rok 
2017/2018 – zapsáno 
                   -hodnoceno 

1 770   

1 704   
    

 

 
 

 
Školní bazén před rekonstrukcí 

 

Předplavecký výcvik 1. pololetí školního 
roku 2018/2019 

2. pololetí školního 
roku 2018/2019 

Celkem 

Mateřské školy 
 

5 skupin  9 skupin 14 skupin 
75 předškoláků 134 předškoláků 209 předškoláků 

Sumář za školní rok 
2018/2019 – zapsáno 
                   

14 skupin MŠ   

209 předškoláků   
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                                                                              Školní bazén 
 
 
10. Projekt „Škola podporující zdraví“ 
 
 Již devátým 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 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 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. Koordinátorkami projektu jsou Mgr. Jana Kissová a Mgr. 
Eva Zlámalová 
     
 
11. Pěvecký sbor „Horáček“     
 
     Ve školním roce 2018/2019 dětský pěvecký sbor Horáček opět absolvoval bohatou koncertní činnost.   
 
     Slavnostním vystoupením bylo již tradiční hostování při adventním koncertě pěveckého sboru „Nota 
Bene“ v Kostele svatého Cyrila a Metoděje v Prostějově, který se mimořádně povedl. Všichni si odnesli 
nezapomenutelné hudební zážitky, které nejen dětem zpříjemnily čekání na Vánoce. 
     Na jaře měl „Horáček“ připravené pásmo pohádkových písní pro mateřské školy, které navštívily naši 
základní školu.  
     Následovalo vystoupení pro všechny zaměstnance a učitele naší školy k oslavě „Dne učitelů“. 
     Tento školní rok jsme s Horáčkem přivítali jaro na náměstí, kde jsme se zúčastnili velikonočního 
programu prostějovských základních a mateřských škol. 
     Letos již podruhé jsme byli městem požádáni o vystoupení na celorepublikové kulturní akci „Noc 
kostelů“, kde jsme měli čest zpívat a recitovat v Kostele svatého Cyrila a Metoděje v Prostějově. Akce 
měla velký úspěch u diváků, návštěvníků i u rodičů. 
     Tento školní rok se pěveckému sboru „Horáček“ moc vydařil. Všem malým zpěvákům, hudebníkům a 
recitátorům patří dík za jejich snahu, píli a chuť něco tvořit a hlavně obětovat svůj volný čas. Děti už zjistily, 
že nejkrásnější je právě čas věnovaný někomu jinému, třebas i formou vystoupení a společné radosti.  
 
. 
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12. Školní poradenské pracoviště 
 
     V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním 
metodikem prevence a dvěma speciálními pedagogy. Školní poradenské zařízení spolupracuje především se 
zástupkyněmi ředitelky školy, třídními učiteli, učiteli výchovných předmětů, popřípadě s ostatními pedagogy 
školy. 
     Svoji činnost realizuje na pravidelných schůzkách. Poradenské služby na škole jsou zaměřeny především 
na prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství, primární prevenci patologických jevů, odbornou 
podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péči o nadané žáky a 
metodickou podporu učitelů. 
     V rámci Projektu Šablony I. a II. pracuje na naší škole také školní psycholožka a školní asistentka. Jejich 
pomoc je pro nás přínosem. Do 31. 12. 2018 pracovala na naší škole jako školní psycholožka Mgr. Lenka 
Cásková. Od 1. 1. 2019 je na pozici školního psychologa Mgr. Silvie Blahová. 
 
     V rámci práce školní psycholožky probíhaly ve třídách speciální třídnické hodiny zaměřené na zdravé 
vztahy v třídním kolektivu. Do konce kalendářního roku 2018 prováděla šetření Mgr. L. Cásková především 
na 1. stupni. Od ledna do června 2019 probíhaly konzultace s Mgr. S. Blahovou takto: 
 

     3. B  (Mgr. Ivana Vajdová) 
     4. A  (Mgr. Petra Chovancová) 2x 
     6. A  (Mgr. Jakub Misař) 

       6. B  (Bc. Simona Kulišťáková) 
       6. C  (Mgr. Stanislava Škopíková) 
       7. A  (Mgr. Iveta Vykydalová) 
       7. B  (Mgr. Pavlína Radičková) 
       8.A  (Mgr. Jitka Fajkusová) 
       9. B  (Mgr. Lukáš Doležel) 
 

     Speciální třídnické hodiny byly psycholožkou hodnoceny kladně. Ve třídách nebyla pozorována šikana. 
Obzvláště kladně byl zhodnocen přístup tříd jako celku ke slabším žákům. Třídnické hodiny měly stěžejní 
význam pro navázání vztahu třídy a jednotlivců se školním psychologem. Pozitivní zpětnou vazbou jsou 

následné individuální konzultace žáků s psychologem - po absolvování třídnické hodiny.  

 
 
 
13. Významné úspěchy školy,  projekty financované  EU  a žádosti o dotace 
 
     Škola je od roku 2010 držitelem titulu „Zdravá škola“. 
 
     Zapojili jsme se do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. 
 
     Od září 2018 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.  
 
     Od 1. listopadu 2016 je naše škola zapojena do projektu „Cesta příběhů“, který je spolufinancován 
Evropskou unií v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Obsahem projektu je 
mimoškolní čtenářský klub pro žáky a žákyně ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 
prostředí s doprovodnými programy na podporu čtenářství. V rámci projektu škola získá nové knížky do 



 42

školní knihovny a další pomůcky. Projekt potrvá do 31. října 2019. Realizátorem projektu je Labyrint Brno, 
z. s., partnerem projektu je Celé Česko čte dětem o.p.s. Do projektu je kromě celkem zapojeno 10 škol a 
školských zařízení z celé republiky.  
                      
    31. 12. 2018 jsme ukončili Projekt EU tzv. „Šablony I.“ - Podpora žáků a pedagogických pracovníků 
ZŠ Dr. Horáka, Prostějov, který by spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt byl zaměřen na personální podporu - školního psychologa, osobnostně sociální 
a profesní rozvoj pedagogických pracovníků a na extrakurikulární rozvojové aktivity. 
Projekt byl podpořen EU částkou 1 452 015,- Kč. Škola čerpala finance od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. 
 
     Od 1. 1. 2019 škola čerpá dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na  
tzv. „Šablony II.“  Projekt s názvem „Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v ZŠ Dr. Horáka, 
Prostějov, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010597 je určen pro základní školu i školní družinu. 
Škola čerpá dotaci ve výši 2 470 606,- Kč. Plánované ukončení projektu je 31. 12. 2020. 
 
      

 

 
 

     Od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2019 spolupracujeme s Univerzitou Palackého v Olomouci, Fakultou tělesné 
kultury a jsme součástí projektu „Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: 
zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychosomatiky, výchovy v přírodě a dramatické 
výchovy“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000661 realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání a je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
     Cílem projektu je vytvoření společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování personálních, 
sociálních a občanských kompetencí za využití zkušenostního učení a interaktivních aktivit a her. Příjemcem 
dotace je UPOL.   
 
     V letošním školním roce jsme obdrželi od MŠMT finanční dotaci na Podporu výuky plavání 
v základních školách – III. a IV. etapa. Díky těmto finančním prostředkům mohli žáci na plavecký výcvik 
dojíždět autobusem do Městských lázní, neboť tato dotace byla určena na dopravu na plavání.  

 
     V lednu 2018 jsme zareagovali na Výzvu č. 16/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
Národního programu Životního prostředí a podali projekt s názvem „Příroda učí s námi“. 
     Cílem výzvy byl rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních 
škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Podporovanou aktivitou byla rekonstrukce a 
vybavení centra ekologické výchovy, učebny a jiného zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“).  
     Náš projekt „Příroda učí s námi“ měl za cíl vybudovat přírodní venkovní učebnu pro výuku 
environmentální výchovy, přírodopisu atd. V červenci 2018 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí 
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 499 800,- Kč, tj. 85% z celkových 
nákladů, zbývající část chybějících finančních prostředků (193 243,- Kč) doplatil zřizovatel – město 
Prostějov. Přírodní učebnu se podařilo vybudovat v červnu 2019 a od září 2019 započne výuka nejen 
pro žáky naší školy, ale budou zde organizovány i programy pro MŠ. 
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Část VII. 
 

Výkon státní správy  
 
a) Rozhodnutí ředitele 
 

 Počet Počet odvolání 
Odklad školní docházky 11 0 
Přijetí do 1.ročníku 47 0 
Přestup z jiné ZŠ 0 0 

 
 
b) Počet žáků osvobozených od školní docházky 
 
 

 

 
 

 
 

Část VIII.  
 

Další údaje o škole 
 

a) Spolupráce odborové organizace a školy 
 
Na škole pracuje odborová organizace. Předsedkyní je Mgr. Daniela Sekaninová, jednání se 
zaměstnavatelem se účastní i Mgr. Kamila Francová, Mgr. Iveta Vykydalová a Mgr. Pavlína Radičová. Jsou 
projednávány především tyto oblasti: 

 
 příprava kolektivní smlouvy na další kalendářní rok  
 informace o personálních změnách 
 finanční záležitosti (čerpání rozpočtu, zásady čerpání z FKSP) 
 projednávání rozpočtu školy (zřizovatel, Olomoucký kraj) 
 příprava oslavy „Dne učitelů“ pro zaměstnance školy i bývalé kolegy 
 příprava kulturních a sportovních akcí pro zaměstnance školy 
 schůze odborové organizace zaměstnanců školy (2x ročně) 
 schůzky s ředitelkou a zástupkyněmi o chodu školy (stavební úpravy, obnova majetku, řešení 
aktuálních připomínek zaměstnanců atd.) 
 poskytnutí příspěvku na dětskou rekreaci a rekreaci zaměstnanců  
 zajištění poznávacích zájezdů pro zaměstnance školy 

 
 
 
 

Odklad školní docházky 11 
Dodatečný odklad docházky  0 
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Část IX. 
 

Výhled pro příští školní rok 2019/2020 
 

a)   Oblast výchovně - vzdělávací: 
 

 pokračovat ve výuce podle ŠVP ZV „Škola plná pohybu“ i v následujícím školním roce ve všech 
ročnících 
 pokračovat ve výuce angličtiny pro všechny žáky již od 1. ročníku formou kroužku 
 pokračovat ve využití školního plaveckého bazénu pro žáky neplaveckých 1. tříd v rámci tělesné 

výchovy, a to formou her ve vodě 
 pokračovat ve výuce matematiky s prvky profesora Hejného na 1. stupni 
 připravit otevření tzv. přípravné třídy pro děti s odkladem povinné školní docházky 
 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 hodin 
 poznatky z DVPP účelně využívat ve výchovně vzdělávací práci 
 dodržovat psychohygienické zásady - relaxace, střídání metod práce, časové rozvržení hodiny atd. 
 vést žáky k tvorbě zdravého jídelníčku 
 soustavnou péči věnovat žákům s podpůrnými opatřeními 
 nadále se věnovat talentovaným a mimořádně nadaným žákům 
 diferencovat učivo podle schopností žáků 
 zajišťovat jednotu výchovného působení všech pracovníků školy 
 nadále zařazovat průběžně do výuky jednání člověka v mimořádných situacích 

 
 
 
 
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 
  výběr vhodného projektu, čerpání finančních prostředků z EU pro ŠD 

 
 
c)   Oblast výuky plavání: 
 

 organizačně zabezpečit výuku plavání  
 pokračovat v dobré spolupráci s MŠ 
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d)   Oblast materiální: 
 

I. stupeň 
 pokračovat ve výměně školního a kancelářského nábytku (kancelář zástupkyně ředitele) 
 pokračovat v obnově vestavěných skříní ve třídách  
 obnova podlahové krytiny ve sborovně a v kanceláři zástupkyně ředitelky  
 malování sborovny a kanceláře zástupkyně ředitelky 
 malování chodeb 

 
 
II. stupeň 

 pokračovat v obnově vestavěných skříní ve třídách 
 průběžně provádět obměnu nábytku ve třídách 
 obnova sborovny II. stupně 
 pokračovat v obnově podlahové krytiny ve třídách  
 malování tříd 
 zavedení klimatizace do II. učebny výpočetní techniky 

 
 
Školní družina  

 průběžně doplňovat vybavení hrami, knihami a sportovním náčiním 
 zakoupení nového nábytku do sborovny ŠD a do místnosti pro hlavní vychovatelku 
 pokračovat v obnově podlahové krytiny v odděleních a na chodbách, ve všech prostorách ŠD 
 malování heren a chodeb 

 
 
 

Bazén  
 provádět průběžné odstraňování závad na strojním vybavení  
 průběžně dokupovat fény a sušící helmy 

 
 
 
Celkové vybavení školy  

 provést celkovou rekonstrukci travnatého hřiště  
 odstraňovat závady zjištěné prováděnými pravidelnými revizemi 
 postupná obnova podlahové krytiny v celé budově školy 
 malování tříd a chodeb v celé budově školy s akcentem na ŠD 
 rekonstrukce vestibulu školy a sekretariátu 
 dle finančních možností doplňovat lanové prvky v atriu 1. stupně 
 malování tělocvičen 
 oprava podlahy, basketbalových košů a zavedení úsporného osvětlení do velké tělocvičny 
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Část X. 
 

Obrazová příloha 
 

 
Učebna fyziky 

 

 
Učebna výtvarné výchovy 
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Školní jídelna 
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Školní jídelna pro žáky i zaměstnance školy 
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Vstupní hala do školy 
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Spojovací chodba mezi pavilóny  

 
 
 
 
 
 

 
Spojovací chodba mezi pavilóny  
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Spojovací chodba mezi pavilóny  

 
 
 
 

 
Učebna chemie 
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Chodba u bazénu  
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Šatny 

 
 

 

 
Chodba II. stupně 
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Chodba II. stupně 

 
 
 
 
 

 



 55

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Chodby II. stupně 
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Chodby II. stupně 
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Chodba II. stupně 

 
 

 
Vstupní chodba II. stupně 
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Přízemí II. stupně 

 
 
 
 
 
 

 
Učebna I. stupně 
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Učebny I. stupně 
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Učebna anglického jazyka pro I. stupeň a knihovna I. stupně 
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Učebny I. stupně 
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Učebna anglického jazyka I. stupně 
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Učebna anglického jazyka II. stupně 

 
 

 
Učebna anglického jazyka II. stupně 
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Učebna anglického jazyka II. stupně 

 

 
Dveře do učebny anglického jazyka II. stupně 
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Učebna JČ a knihovna II. stupně 

 
 

 

 
Učebna JČ a knihovna II. stupně 
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Učebna přírodopisu II. stupně 

 
 
 

 
Učebna přírodopisu II. stupně 
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Učebna zeměpisu II. stupně 

 
 
 

 

 
Učebna zeměpisu II. stupně 
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Chodby I. stupně 

 
 

 
Kruhová houpačka na školním hřišti 
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Hřiště s umělým povrchem 

 
 
 
 

 
Venkovní atrium 
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Lanové hřiště 

 
 

 

 
Lanová pyramida 
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Vnitřní atrium před rekonstrukcí – podzim 2018 

 
 

 
Vnitřní atrium po rekonstrukci – podzim 2019 
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Venkovní učebna 
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Část XI. 

 
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 

 
 

a) Finanční prostředky poskytnuté KÚ Olomouckého kraje a zřizovatelem (město PV) 
 
 
  HČ DČ 

      

Náklady celkem 47 152 932,15 1 077 433,65 

501 - Spotřeba materiálu 5 808 174,70 395 755,04 

502 - Spotřeba energie 1 609 693,21 338 579,10 

511 - Opravy a udržování 1 883 709,97 27 581,73 

512 - Cestovné 51 464,00   

513 - Náklady na reprezentaci 3 195,00   

518 - Ostatní služby 1 042 184,19 15 696,34 

521 - Mzdové náklady 25 444 736,00 163 062,00 

524 - Odvody ZP a SP 8 409 513,91 55 202,09 

525 - Odvody zákonné pojištění zaměstnanců 103 778,41 700,39 

527 - Odvody FKSP a OOPP + preventivní prohlídky 563 999,22 3 408,24 

531 - Silniční daň   5 500,00 

542 - Pokuty, penále 5 000,00   

551 - Odpisy 1 435 950,51 69 098,49 

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek -3 067,20   

557 - Náklady z vyřazených pohledávek 2 421,00 
 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 774 251,45 2 250,19 

549 - Ostatní náklady z činnosti 17 927,78 600,04 

Výnosy celkem 47 132 955,17 1 224 683,24 

602 - Výnosy z prodeje služeb 6 757 341,99 664 756,00 

603 - Výnosy z pronájmu 160 271,62 551 376,08 

648 - Čerpání fondů 18 120,00   

649 - Ostatní výnosy z činnosti 82 468,90 8 551,16 

662 - Úroky 294,82   

672 - Výnosy z transferů 40 114 457,84   

      

Výsledek hospodaření -19 976,98 147 249,59 
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b) Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem (město Prostějov): 
 
 
Náklady celkem 14 084 400,00 

501 - Spotřeba materiálu 5 627 637,81 

502 - Spotřeba energie 1 609 693,21 

511 - Opravy a udržování 1 871 137,97 

512 - Cestovné 5 069,00 

513 - Náklady na reprezentaci 3 195,00 

518 - Ostatní služby 807 407,14 

521 - Mzdové náklady 1 560 394,00 

524, 525 - Odvody ZP a SP + zákonné pojištění zaměstnanců 489 936,42 

527, 528 - Odvody FKSP a OOPP + prev. prohlídky 35 813,38 

542 - Pokuty, penále 5 000,00 

549 - Ostatní náklady z činnosti 17 927,78 

551 - Odpisy 1 435 950,51 

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek -3 067,20 

557 - Náklady z vyřazených pohledávek 2 421,00 

558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 308 958,29 

Výnosy celkem 13 757 497,33 
60X-64X - Výnosy z prodeje služeb, z pronájmu, čerpání fondů a ost. 
výnosy 

7 018 497,33 

66X - Úroky 294,82 

67X - Výnosy z transferů Magistrátu města PV 6 739 000,00 

    

Výsledek hospodaření -19 976,98 
 

 
c) Finanční prostředky poskytnuté KÚ Olomouckého kraje: 
 
Účelový     
znak  

 Dotace celkem                                      32 387 600,00 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 32 365 210,00   
platy 23 065 800,00   
OON 187 000,00   
ONIV včetně odvodů ZP a SP a FKSP 9 112 410,00   
z toho zákonné odvody   8 411 991 

z toho ONIV (dávky nemocenského pojištění, zákonného pojištění zaměstnanců, 
učební pomůcky, vzdělávání, cestovné apod.) 700 419 

33070 Podpora výuky plavání v ZŠ 22 390,00   
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  Část XII. 
 

Zhodnocení a závěr 
 
     Na velmi dobrých výsledcích školy se podíleli všichni zaměstnanci. Přestože je obecně ve školství kladen 
velký důraz na ekonomiku, snažíme se vytvořit nejlepší možné podmínky pro výuku. Vzhledem k tomu, že 
jsou některé třídy hodně naplněné, vedou  učitelé žáky k samostatnosti, k objevování a k vyhledávání 
informací. Zároveň však uplatňují individuální přístup, a to nejen u žáků s podpůrnými opatřeními. Zvyšují 
zájem o výuku využíváním interaktivních tabulí a s pomocí atraktivních metod a forem práce.  
      
     Velký důraz byl kladen na spolupráci s rodiči. Při základní škole pracuje SRPŠ, jehož předsedou byl 
pan Radovan Moudrý. Spolupráce se SRPŠ je na velmi dobré úrovni. Společně se SRPŠ škola pořádala 
akce pro děti (např. Uspávání přírody, Den dětí, Loučení se školním rokem). SRPŠ se významně podílelo na 
nákupu drobných odměn pro žáky a na zaplacení dopravy pro školní exkurze a lyžařský výcvik. 
 
     V průběhu školního roku proběhly 3 třídní schůzky a individuální konzultace dle předchozí domluvy 
(každý učitel má na webových stránkách školy zveřejněny svoje konzultační hodiny).  
     Informace o prospěchu si mohli rodiče kdykoliv zjistit prostřednictvím individuálního přístupu do 
informačního systému přes webové stránky školy.  
 
     Naši učitelé byli také oceňováni. U příležitosti Dne učitelů v Městském divadle v Prostějově si ocenění 
za dlouholetou pedagogickou práci převzala Mgr. Bronislava Honzírková, učitelka I. stupně. 
 
     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 30. 8. 2019. 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 25. 9. 2019. 
 
 
Na zpracování Výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019 se podíleli: 
 
Mgr. Bc. Petra Rubáčová, ředitelka školy 
Mgr. Michaela Strouhalová, zástupce ředitele pro I. stupeň  
Mgr. Marie Nováčková, zástupce ředitele pro II. stupeň 
Mgr. Kamila Francová, vedoucí metodického sdružení pro I. stupeň 
Naděžda Kalábová, vedoucí ŠD 
Helena Hermanová, vedoucí ŠJ 
Mgr. Kateřina Friedlová, vedoucí plavecké výuky 
Ing. Barbora Adámková, ekonomka školy 
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Irena Čáslavská, personalistka a sekretářka školy 
PaedDr. Jaroslava Strachoňová, vedoucí předmětové komise TV 
Mgr. Ivana Čeplová, výchovná poradkyně 
Mgr. Daniela Sekaninová, školní metodik prevence 
Mgr. Bc. Lenka Frelichová, vedoucí pěveckého sboru „Horáček“ 
Mgr. Vlastimil Volčko, koordinátor environmentální výchovy 
Mgr. Silvie Blahová, školní psycholožka 
 
 
 
V Prostějově, dne 25. 9. 2019 
 
 
 
____________________________                                                      ____________________________ 
                                                                 Mgr. Bc. Petra Rubáčová 
     předseda školské rady                ředitelka školy 
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