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1 Základní údaje o škole 

 
Název školy:   Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 
 
Sídlo:     1. máje 234, 798 26 Nezamyslice 
Zřizovatel:   Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, 79826 Nezamyslice 
Právní forma:    příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 1995 
IČO:     47922214 
IZO:    600120619 
 
Jméno ředitele:  Mgr. Petr Jordán 
Zástupce ředitele:   Mgr. Daria Ječmínková 
 
Kontakt - telefon:  582 388 120 
e-mail:    posta@pvskoly.cz 
web:    www.zsnezamyslice.cz 
datová schránka (ID):  6xqkwyy 
 
Datum zahájení činnosti:  1. 9. 1931 
Datum vzniku právní subjektivity: 1. 1. 1995 
Datum zápisu školy do rejstříku:  1. 1. 2005 
 
 
Celková kapacita školy a jejich součástí: 

 Mateřská škola 65 dětí 
 Základní škola 375 žáků (od 1.9.2016) 
 Školní družina 224 žáků (od 1.9.2015) 
 Školní jídelna  500 jídel (ZŠ 400 + MŠ 100 - od 1.9.2015) 

 
 
„a“ – Údaj vztahující se k 30.6.předchozího školního roku      „b“ – Údaj vztahující se k 30.6.2016 

 Počet tříd 
 

Celkový počet 
žáků 

Počet žáků 
 na jednu třídu 
 

Počet žáků  
na učitele 

Počet všech 
pracovníků 
celkem 
(úvazky) 

Počet ped. 
pracovníků 
(úvazky - vč. 
asist. ped.) 

Šk. 
Rok 

a b a b a b a b a b a b 

16/17 15 17 349 365 23,27 21,47 16,77 16,22 34,08 39,82 24,76 29,87 

 

 
Studijní program, podle kterého škola vyučuje (více v oddíle 5):  
 

 ŠVP Naše škola  - č.j. ZS–NEZ-394/2009  - aktualizace 1.9.2009 
 dodatek k ŠVP ZV – č.1 – č.j. ZS-NEZ-382/2015 – 19.9.2013 
 dodatek k ŠVP ZV – č.2 – č.j. ZS-NEZ-367/2016 – 31.8.2016 
 dodatek k ŠVP ZV – č.3 – č.j. ZS-NEZ-373/2017 – 31.8.2017 
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2 Charakteristika školy 

2.1 Stručná charakteristika a zaměření školy 

Masarykova základní škola Nezamyslice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. 
Reálná kapacita školy je 375 žáků (Od 1.9.2016 navýšena na 375 žáků s využitím dalších 
náhradních prostor). Školu navštěvují děti z těchto spádových obcí: Doloplazy, Dřevnovice, 
Víceměřice, Koválovice - Osíčany, Tištín, Mořice. V současnosti k nám dojíždějí také žáci 
z dalších obcí např. Dobromilice, Hradčany-Kobeřice.  

Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory 
znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům 
efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. 

Za nejpodstatnější zaměření školy považujeme: 

 jazykovou vybavenost žáků, osvojení základů matematiky, její aplikaci v praxi, 

 rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti přírodních věd a podpora environmentální 
výchovy, 

 osvojení práce s informačními technologiemi, 

 pohybovou a sportovní výchovu, 

 integraci žáků se speciálními potřebami, 

 naplnění volného času dětí širokou nabídkou nepovinných předmětů a zájmových 
kroužků. 

Jazykovou vybaveností nemyslíme jen studium cizích jazyků, ale také dokonalé 
zvládnutí jazyka mateřského. Od 3. třídy je výuka anglického jazyka povinná. Od 7. ročníku je 
od šk. roku 2013-2014 povinná výuka i druhého cizího jazyka – na naší škole se učí žáci 
německému jazyku. V 1. a 2. ročníku již začíná naše škola rozvíjení anglického jazyka v rámci 
běžných předmětů metodou CLILL - tedy integrované používání cizího jazyka s výukou daného 
nejazykového předmětu - v matematice, hudební výchově pod.).  

Matematika jako jeden ze základů praktického života, logiky a metodologie patří mezi 
stěžejní předměty ve škole. Posílení zájmu žáků o tento předmět patří k našim prioritám. 

Schopnost porozumět přírodě a umět žít v souladu s ní je hlavní náplní environmentální 
výchovy, kterou uskutečňujeme napříč všemi předměty jak školními aktivitami (sběr papíru, 
separace odpadu, přednášky, projektové dny, výuka v přírodní učebně), tak i mimoškolními 
aktivitami (exkurze, výlety). Znalosti z oblasti přírodních věd  by měl žák využívat v 
každodenních činnostech, v osobním životě, v zaměstnání a v komunitě tomu, aby dosáhl svých 
cílů, rozvinul svoje znalosti a potenciál. 

V rámci školního vzdělávacího programu jsme zařadili tzv. průřezová témata – 
multikulturní výchovu, osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, 
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výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchovu a 
mediální výchovu. 

Bez informačních technologií již dnešní život není možný. Proto již od prvního ročníku 
učíme děti základ jejich obsluhy a využívání.  

Ke sportu vedeme žáky nejen v tělesné výchově, ale i při dalších akcích pořádaných naší 
školou, např. školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky, sportovní dny a další. 

Velká péče je věnována žákům se speciálními potřebami. Naše škola jim to svým 
integračním výukovým plánem plně umožňuje. S integrovanými žáky pracují asistentky 
pedagoga a dyslektické asistentky. Mezi priority školy patří také vyhledávání talentovaných a 
mimořádně nadaných žáků. Naše škola jim to svým umožňuje individuálním výukovým 
plánem. S těmito žáky dále pracují učitelé nad rámec běžné výuky. Zejména je poskytována 
podpora pro účast v nejrůznějších soutěžích. 

Foto: 2. A a 2. B na výletě na hrad Bouzov  
a 7. ročník na lyžařském výcvikovém kurzu (Jeseníky) 

Volnočasové aktivity jsou naplňovány nejen v zájmových útvarech a kroužcích, ale též 
se realizují prostřednictvím činností a akcí školní družiny, jako jsou například: práce s 
keramikou, výtvarné činnosti, sportovní činnosti, práce s PC a internetem, spolupráce s místními 
hasiči atd. Školní družina pořádá tzv. „Motivační dny“, kdy se žáci zábavnou formou zapojují 
nejen do činnosti školy, ale také do života v obci.  

Naším hlavním cílem je proměnit školu v prostředí, kde se žákům s velmi různorodými 
vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se 
současně cítí bezpečně a spokojeně. O tuto proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a 
odborníky z  pedagogické veřejnosti pokoušíme. Připojujeme se k moderním vzdělávacím 
trendům v Evropě (např. využití digitálních technologií ve výuce, využívání cizího jazyka i v 
jiných předmětech - metoda CLIL) a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro 
život.  
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2.2 Materiální, prostorové a technické vybavení 

 

Budovu školy je možné rozdělit na čtyři propojené části v ulici 1. máje 234: 

 

 část A – stará budova -  
zejména pro 1. stupeň, 
 

 část B -  přístavba – 
zejména pro 2. stupeň, 

  
 část C – pro 1. stupeň,  

ve školním roce 2016-
2017 probíhala 
výstavba, slavnostně 
otevřena 1.9.2017 
 

 část D – spojovací 
krček.  

 

Ve škole je vybudován výtah pro handicapované žáky. 

K dispozici je již 18 učeben, určené jako kmenové třídy. Máme 2 odborné učebny pro 
výuku ICT, učebnu pro výuku výtvarné výchovy, dále školní knihovnu a nově vybudovanou 
učebnu školních dílen, v přípravě je vybudování keramické dílny. Interaktivní tabulí je vybaveno 
14 učeben. Okolí školy (škola „v zahradě“, lesopark, fotbalové a dětské hřiště) poskytuje velmi 
dobré možnosti také pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu, která je také realizována 
zejména v nové sportovní hale.  

Současná prostorová kapacita školy je podstatně lepší. Nicméně je připraven projekt na 
kompletní rekonstrukci budovy B, kde by měly být zbudovány odborné učebny (fyzika, 
přírodopis, chemie, rekonstrukce ICT učebny, školní cvičná kuchyňka, učebny cizích jazyků aj.  

Ve školním roce bylo nutné během výstavby budovy C učit nouzově v budově ZUŠ u 
kostela na nám Děk. Fr. Kvapila. Zázemí bylo vytvořeno pro 2 první třídy a plně vyhovovalo 
všem požadovaným podmínkám z hlediska bezpečnosti i hygieny. 

Ve školním roce 2016-2017 pracovalo šest oddělení školní družiny. Zejména bylo nutné 
koordinovat přesuny z detašovaného pracoviště na hlavní budovu. Výrazně pomohlo navýšení  
počtu pedagogických pracovníků – asistentů pedagoga, kteří se aktivně do zapojovali a 
usnadňovali překlenout potíže s přesuny žáků.  

Výraznou změnou již dříve prošly šatny. Ve školním roce 2013-2014 byly pořízeny 
kvalitní dřevěné šatní skříňky, které již konečně nahradily šatní klece. Žáci již mají důstojné, 
hygienické (dobře odvětrávané a čisté) a zabezpečené prostory pro své oblečení a obuv. Od 
následujícího šk. roku jsou šatny umístěny v nové budově C. 
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Podmínky pro výuku tělesné výchovy jsou výborné. V těsné blízkosti školy  stojí 
sportovní hala „Sportovně relaxačního centra“ a bylo vybudováno venkovní víceúčelové hřiště u 
fotbalového hřiště díky dotacím firmy ČEZ - tzv. Oranžové hřiště se spoluúčastí městyse 
Nezamyslice.  

V jarních měsících roku 2014 byl pořízen čipový systém pro vstup do školy zajišťující 
vyšší bezpečnost pro žáky i pro zabezpečení majetku školy (během hlavních prázdnin 2016 byl 
dále rozšířen a aktualizován i na budovu C). Byla provedena oprava zabezpečovací jednotky EZS 
včetně rozšíření na další budovy školy. Systém byl rozšířen i o kamerový systém pro zabezpečení 
vchodů do budovy. Tím se zvýšila bezpečnost osob, zejména žáků, ale i majetku školy. Další 
funkce systémů jsou implementovány postupně (elektronická žákovská knížka napojená na 
docházku, elektronická třídní kniha a kalendář událostí). 

 Dřívějším vybudováním nové školní stravovny se zlepšila i její kapacita, jídelna 
vyhovuje všem požadovaným hygienickým normám. I přesto zájem o kvalitní stravování 
vyžaduje přesný rozpis stravování žáků tak, aby byl provoz plynulejší a čekání žáků se 
omezovalo na nejnutnější minimum. Vzhledem k nárůstu počtu strávníků byl zakoupen nový 
kapacitně větší konvektomat. Na budově B byla provedena nutná údržba a čištění osvětlení, které 
je v téměř havarijním stavu stejně jako elektroinstalace (zásuvky i osvětlení). V případě 
rekonstrukce se při narušení podhledů stropů a také stěn bude muset řešit výměna za vhodnější  
stavební materiály odpovídající současným požadavkům na zdravotní nezávadnost. 

 Zateplení pláště budov a výměna oken přináší tepelnou pohodu ve škole a úspory na 
vytápění. Provoz modernizované kotelny také zajišťuje větší komfort pro regulaci teploty a vyšší 
úspory energie.  Úsporu energií vhodně doplňuje solární systém na ohřev teplé užitkové vody 
instalovaný v předchozích letech na střeše budovy A. V budově C byly již instalovány 
rekuperační jednotky a řídící topný systém na regulaci topení. 
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Již třetím rokem pracuje v ostrém provozu speciální elektrický přístroj na regulaci 
vstupního napětí, který by měl optimalizovat výkyvy při odběru a zároveň přinášet úspory 
elektrické energie v celé budově školy. Provoz zařízení zajišťuje přímo zřizovatel v rámci 
komplexní smlouvy na více odběrných místech v městysi. 

Škola je zapojena také do několika projektů – podrobně viz část 10. 

Foto: Akce Ukliďme si Česko - 21. 4. 2017 

 

 

 

 

Foto: Oslava lesa na Floře Olomouc - 21. 10. 2016 
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3 Popis personálního zabezpečení školy 
 
Základní údaje o pracovnících školy (pedagogové i nepedagogové) 
 
Počet pracovníků celkem:   46 
Počet pedagogických pracovníků:  35 
Počet nepedagogických zaměstnanců: 11 
 
Jmenovitý seznam zaměstnanců 
 

Pedagogové ZŠ 

Příjmení a jméno funkce Pozn. 

Jordán Petr, Mgr. ředitel školy  

Ječmínková Daria, Mgr. zástupkyně ředitele,koordinátorka ŠVP 
 

Balážiová Jarmila, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
koordinátorka ICT 

 

Bártová Barbora, Mgr. učitelka ZŠ  

Benešová  Marie, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
výchovná poradkyně pro volbu povolání 

 

Bosáková Kateřina, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
vychovatelka ŠD 

mateřská dovolená 

Čáp Ondřej, Bc. 
učitel ZŠ, 
koordinátor ICT 

 

Čapka Pavel, PhDr. školní psycholog externí pracovník 

Čecháčková Emilie, Mgr. učitelka ZŠ  

Dragonová Iveta, Mgr. učitelka ZŠ  

Halašová Dagmar, Mgr. učitelka ZŠ  

Horáková Marcela, Mgr. učitelka ZŠ  

Hronková Lada, Mgr. speciální pedagog - logoped externí pracovník 

Jakoubek Vladimír  učitel ZŠ  

Knotková Světlana, PaedDr. učitelka ZŠ  

Košárková Alice, Mgr. učitelka ZŠ  

Krupičkova Jarmila, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
koordinátorka ŠVP 

 

Kubíková Hana, Mgr. učitelka ZŠ  

Muchová Hana, Mgr. učitelka ZŠ  

Oralová Miloslava, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
vedoucí metod. 1. st. 

 

Slouka Petr, Mgr. učitel ZŠ  

Svobodova Dana, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
koordinátorka EVVO 
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Urbášková Pavla, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
metodik prevence rizikového chování 

 

Vystavělová Eva, Mgr. učitelka ZŠ 
 

Franzová Aneta, Mgr. učitelka ZŠ 
 

Žvátorová Veronika, Mgr. učitelka ZŠ 
 

Běhalová Nikola, DiS. 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Burová Marcela, Mgr. 
sociální pedagog,  
asistentka pedagoga 

 

Fialová Jana 
vedoucí vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Friedbergová Iva, DiS 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Kyseláková Renata 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Kurejová Jaroslava, Ing. asistentka pedagoga 
 

Dostálíková Kateřina 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Sovadinová Alice, DiS. 
školní asistentka, 
asistentka pedagoga 

 

Šimiková Jana, Mgr. 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

mateřská dovolená 

 
 

Technicko-hospodářský úsek ZŠ 

Příjmení a jméno funkce Pozn. 

Pavlíková Dagmar hospodářka  

Burgetová Jana, Bc. administrativní pracovnice   

Pukl Stanislav školník   

Brázdová Marie uklízečka   

Pinová Magdalena uklízečka   

Říhošková Renata uklízečka   

Šteflovičová Irena vedoucí jídelny ZŠ 
 

Konšelová – Grmolenská Kamila kuchařka  do 30.6.2017 

Koutská Kateřina kuchařka   

Kubíková Lenka kuchařka   

Moudrá Michaela hlavní kuchařka   
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Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy: 
 
Mgr. Petr Jordán 

 Svět energie  
 Jak se vypořádat s problematickým zaměstnancem, aneb jak správně postupovat  

v praxi při řešení komplikací bez chyb a omylů 
 Personalistika 
 Inkluzivní vzdělávání  
 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Laboratorní práce z fyziky, při kterých se vyrábí 
 Workshop Aktuální právní úprava v praxi pro základní školy 
 MAS Hanácký venkov  
 Aktuální právní úprava školských zákonů v praxi pro ZŠ 
 Seminář projektu – Člověk a příroda 

 
Mgr. Daria Ječmínková 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 

Mgr. Marie Benešová 
 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Pracovní setkání vých. poradců  

 
Mgr. Veronika Žvátorová 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Seminář projektu – Člověk a příroda 
 

Mgr. Alice Košárková 
 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Mgr. Jarmila Balážiová 

 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot 
 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Mgr. Jarmila Krupičková 

 Volby roku 1946 a složité cesty parlamentarismu  
 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Mgr. Hana Muchová 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
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Mgr. Marcela Horáková 
 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Mgr. Iveta Dragonová 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Mgr. Dana Svobodová 

 Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 
2016 

 Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR a jejich management 
 Setkání koordinátorů EVVO Sluňákov 
 Seminář projektu – Člověk a příroda 

 
Mgr. Barbora Bártová 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Přístup k handicapovaným dětem 

 
Bc. Ondřej Čáp 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Autorský zákon ve vyučovacím procesu – webinář 

 
Mgr. Emilie Čecháčková 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Školní parlament 

 
PaedDr. Světlana Knotková 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Vladimír Jakoubek 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Mgr. Petr Slouka 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 

 
Mgr. Miloslava Oralová 

 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Rozvoj matematické gramotnosti ve výuce primární školy 
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Mgr. Aneta Franzová 
 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot 
 Vyhledávání a identifikace nadání 
 Rozvoj matematické gramotnosti ve výuce primární školy 

 
Mgr. Pavla Urbášková 

 Setkání metodiků prevence 2x 
 Učíme efektivně, učíme CLILEM I. 
 Zapojení metody CLIL do výuky 
 Vybrané bezpečnostně-právní faktory v oblasti rizikového chování dětí ve školním 

prostředí 
 

Mgr. Hana Kubíková 
 Přístup k handicapovaným dětem 

 
Mgr. Eva Vystavělová 

 Přístup k handicapovaným dětem 
 

Irena Šteflovičová 
 Školení vedoucích školních jídelen (2x) 

 
Školení pro všechny pedagogické pracovníky: 

 Umím si poradit s problémovým žákem?  
 Školení ICT – Edupage, maily 

 
Dva učitelé si doplňovali a rozšiřovali odbornou kvalifikaci dálkovým studiem na VŠ. 
 

Foto: Pedagogický sbor na vystoupení Školní akademie 19.5.2017 
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4 Údaje o Školské radě a Klubu přátel školy 
 

4.1  Školská rada 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách 
zřizuje Školská rada. 

Kompetence školské rady 

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon): 

 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 
uskutečňování 

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

 schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

 projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

 projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

 

 Zástupci  Městyse Nezamyslice: JUDr. Dana Račanská 
      Bc. Alena Večerková 
 
 Zástupci rodičů:   Bc. Alena Trunečková 
      Ing. Daniel Přecechtěl 
 
 Zástupci pedagogů:   Mgr. Daria Ječmínková   
      Jana Fialová 
 
 Předseda:  Ing. Daniel Přecechtěl 
 

Přehled zasedání školské rady za školní rok 2016-2017: 

 zasedání ŠR dne  
 zasedání ŠR dne  
 zasedání ŠR dne  
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4.2 Klub přátel školy 

 

Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát, 
popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy 
osvětovou pedagogickou činností. Podporuje zájmovou činnost žáků finančně i odbornou 
pomocí, podporuje talentované žáky školy při jejich účasti v soutěžích a na odborných 
soustředěních. 

Jako každý řádně registrovaný spolek má své stanovy, účetnictví a další dokumenty. 
Členství i činnost jsou dobrovolné a řídí se Stanovami klubu přátel ZŠ Nezamyslice. Členem 
klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, 
uhradí stanovený finanční příspěvek a je přijata výborem klubu. 

 

Předseda:  Mgr. Hana Muchová 
Místopředseda: Mgr. Hana Cypriánová 
Jednatel:  Kateřina Koutská 
Revizor:  Bc. Marcela Přidalová 

 
Foto: Adventní tvoření s rodiči  
v 2. B a 1. odd. ŠD - 23. 11. 2016 
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Příjmy a výdaje KPŠ ve školním roce 2016/2017:  

 
Příjmy : Částka v Kč 

úrok 6,55 

za sběr 51845,00 

od rodičů na plavání. 96200,00 

příspěvky od rodičů do KPŠ 74140,00 

dobrovolné vstupné na akademii 22004,00 

CELKEM PŘÍJMY: 244195,55 

Výdaje :    

doprava a vstupné Javořické jeskyně  8910,00 

poplatky za vedení účtu 847,00 

doprava na soutěže. 21008,00 

absolventská trička 5264,00 

program kyberšikana 4500,00 

odměny za soutěž 7295,00 

sportovní den – pití, oplatky 1921,00 

knižní odměny 5185,00 

trička Písařík  3015,00 

poplatky karta 528,00 

vstupenky Kino Němčice 11725,00 

příspěvek na lyžařský výcvik 23100,00 

nakoupení 7 knih Věda 1393,00 

odměny za sběr 8687,00 

Mikulášská nadílka 1035,00 

divadlo První pomoci 4500,00 

doprava žáků exkurze Fischer 1200,00 

doprava na plavání 45584,00 

příspěvek KPŠ na plavání 25604,00 

členský příspěvek 20 dětem – Asociace šk. sport. klubů 400,00 

potisk triček 726,00 

příspěvek KPŠ na školu v přírodě 10000,00 

šerpy 2370,00 

rozdělení výtěžku z akademie mezi třídy 22004,00 

úhrada nákladů za plavání 48276,00 

recyklování hrou 455,00 

CELKEM VÝDAJE: 265532,00 

ROZDÍL: -21336,45 

  

Na bankovním účtu zůstává k 31.8.2016 ....................................... 79.371,00 Kč 
Na pokladně zůstává k 31.8.2016 ............................................................ 0,00 Kč 
 
Celkem zůstatek k 31.8.2016 .......................................................... 79.371,00 Kč 
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5 Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání 
 

Škola průběžně zjišťuje a hodnotí výsledky vzdělávání žáků s využitím vlastních i 
externích hodnoticích nástrojů. Metodické sdružení vyučujících 1. stupně a předmětové komise 
na 2. stupni pravidelně vyhodnocují realizované akce i výsledky vzdělávání žáků. Celkové 
výsledky vzdělávání jsou čtvrtletně vyhodnocovány na úrovni jednotlivců a tříd v rámci jednání 
metodických orgánů a pedagogické rady. Zpravidla jsou přijímána opatření k eliminaci 
problémů, větší pozornost je třeba věnovat vyhodnocení účinnosti přijímaných opatření. Věnuje 
péči žákům se SVP, žákům s rizikem školního neúspěchu i žákům nadaným. Klade důraz na 
prevenci rizikových jevů. Větší pozornost je potřeba věnovat evaluaci účinnosti opatření 
přijímaných na podporu méně úspěšných žáků. Také je třeba podněcovat nadání náročnějšími 
úkoly nadané žáky již během vyučování. Je nutné přijmout další opatření k minimalizaci 
negativního působení problémových žáků na kvalitu poskytovaného vzdělávání a klima třídy.  

Při hodnocení a klasifikaci žáků postupuje ZŠ podle pravidel pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků. Zákonní zástupci jsou o prospěchu a chování žáků informováni prostřednictvím 
zápisů v žákovských knížkách, a to písemnou nebo elektronickou formou. Osobní jednání 
vyučujících a zákonných zástupců probíhají pravidelně v rámci třídních schůzek a konzultací,  
v případě potřeby mohou zákonní zástupci školu navštívit po předchozí domluvě i v jiném 
termínu. Výrazným zjednodušením je možnost komunikace a přístup zákonných zástupců  
k důležitým informacím prostřednictvím informačního systému Edupage. 

a) Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. (dodatky viz kapitola. 1) 
 

Školní vzdělávací program   
Název Číslo jednací V ročníku 

ŠVP Naše škola ZS–Nez-394/2009 1.- 5.    6. - 9. 
 

b) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 

- viz Problematika výchovného poradenství – kapitola 7 
 

c) Výkon státní správy 
 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní 
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 2), písm. a) až l)., 
eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 14 0 

Rozhodnutí o přestupu žáka 10 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 39 0 

Rozhodnutí o individuálním vzdělávacím plánu 21 0 

 

d) Přehled výsledků žáků dle tříd 
Pozn.: 2 žáci na 1. st. hodnoceni slovně - hodnocení převedeno na známky, dalších 5 žáků 

plní povinnou školní docházku v zahraničí dle par. 38 školského zákona (nezapočteni do 
statistiky). 
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6 Prevence sociálně patologických jevů 
 

Mezi priority patří zlepšení vztahů mezi žáky, protože pozitivní klima je velmi důležité 
pro výuku i pohodu žáků ve škole. Další prioritou je prevence záškoláctví a užívání návykových 
látek. Velmi důležitou oblastí je i informovanost rodičů, žáků a všech osob, které zajímá dění ve 
škole. K tomuto účelu jsou zřízeny webové stránky školy, které jsou stále aktualizovány. 
Minimální preventivní program s názvem „Jen společnou prací vyřešíme všechny problémy“ 
byl vytvořen školním metodikem prevence a na jeho realizaci se podílí všichni pedagogičtí 
pracovníci školy. 

  
Konkrétní výsledky MPP 
 
Podařilo se: 

- naplnit cíle preventivního programu zaměřené na minimalizaci rizikového chování žáků - 
zjištění problémových žáků a individuální práce s nimi 

- přimět rodiče problémových žáků více spolupracovat při řešení problémů 
- oblast školního vyučování zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů  
- v oblasti mimoškolních aktivit rozvíjet individuální osobnosti jednotlivých žáků a také 

schopnost vzájemné tolerance a komunikace ve společnosti 
- v oblasti pro volný čas – nabídnout žákům zajímavé spektrum kroužků 
- realizovat jednorázové akce a besedy pro žáky 
- realizovat plán školního metodika prevence 
- personálně i finančně zajistit (formou projektů EU) pozici školního psychologa 

 
Akce: Beseda s hasiči -  4. a 6. ročník 
           Beseda první pomoci – 1. – 5. ročník 
           Kampaň proti kouření pro žáky druhého stupně 
           Zasaď strom pro mír – 9.A 
 Etické otázky každého dne – 1. – 9. roč. 
 Besedy se školním psychologem 1. – 9. roč. 
 Sociogram – klima třídy – 7.A 
 Rizika internetového prostoru- 6. – 7. roč. 
 Bylo mi 14 – 8. – 9. roč. 
 Návykové látky – 9. roč. 
 Můžeš se rozhodnout – 8. – 9. roč. 
 

Nepodařilo se: 
- přesné objasnění některých drobných krádeží 
- zcela vyřešit problém kouření žáků mimo prostory školy (daří se částečně) 

 
Co vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíl pro tvorbu MPP na další rok? 

- včasné podchycení problémových žáků a zajištění individuální a komplexní práce 
- rozšíření témat v oblasti školního vyučování – do více ročníků zapracovat problematiku 

záškoláctví, šikany, drog 
- zefektivnit práci se žáky ve vyučovacích i třídnických hodinách za účelem zlepšení 

psychosociálních vztahů mezi nimi   
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- neustále hledat nové možnosti, jak žákům přiblížit problematiku užívání návykových 
látek, nebezpečí kyberprostoru a šikany 

- rozšíření informací z oblasti prevence na internetových stránkách školy 
 

Preventivní témata jsou zakomponována do ŠVP tak, aby se prevence rizikových jevů u 
žáků stala přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů. 

 
V boji proti rizikovému chování se chceme zaměřit i nadále na tři základní oblasti: 

1. Oblast školního vyučování – preventivní příběhy, celoškolní aktivity (projektové dny) 
2. Oblast mimoškolní výchovy ve školní družině 
3. Oblast aktivit pro volný čas dětí (kroužky) 
 
 
 
 
Foto: Kampaň proti kouření - 2. 6. 2017 
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7 Problematika výchovného poradenství 
 
 Na škole pracovala ve školním roce 2016–2017 jedna výchovná poradkyně. Výchovné 
poradenství na škole je zaměřeno především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a 
chování, a také žákům se zdravotním postižením. Další oblastí výchovného poradenství je tzv. 
kariérové poradenství. Volba vhodné střední školy je důležitým krokem pro volbu povolání. 
 

  V uplynulém školním roce jsme měli evidováno celkem 32 žáků s SVP (speciál. vzděl. 

potřebami). Tito žáci jsou vzděláváni dle IVP či PLPP, které vypracovali jejich třídní 

učitelé. 

 Ve škole působilo rovněž 8 asistentek pedagoga. 

 Žáci 9. ročníku měli možnost navštívit i přehlídky středních škol okresů Prostějov, 

Vyškov, Olomouc a Brno. 

 Od října též probíhaly na naší škole pro žáky 9. ročníku prezentace různých středních 

škol. 

 Dne 4. dubna 2017 se konal zápis do prvního ročníku. K zápisu se dostavilo celkem 53 

dětí. Z toho 14 dětí bylo vyšetřeno v PPP kvůli odkladu školní docházky a jednoho 5-

tiletého dítěte  se jednalo o vyšetření školní zralosti. Do PPP byly odeslány souhlasy 

rodičů s předškolním vyšetřením těchto dětí. Zapsáno 39 dětí. 

 3 žáci budou opakovali 1. ročník. Takže v příštím školním roce bude 1. třídu navštěvovat 

celkem 42 žáků. 

 Ze ZŠ Tištín přejde do naší školy celkem 3 žáci do 5. ročníku. 

 Žáci 5., 7. a 9. ročníku podávali přihlášky na střední školy (resp. víceletá gymnázia). Žáci 

mohli podat 2 přihlášky. 

 Z 5. ročníku byla přijat jeden žák na osmileté gymnázium. 

 Ze 7. ročníku:  podali na šestiletá gymnázia přihlášku 2 žáci a uspěli 2. 

 Z  9. ročníku  bylo přijato 22 žáků na maturitní obor SŠ a 7 žáků na učební obory. Byli 

přijati všichni žáci. 

 Povinnou školní docházku letos ukončilo v nižším ročníku:  6 žáků ze 7. ročníku, 1 žák 

z 8. ročníku  

 U zaostávajících a výchovně problémových žáků se snažíme navázat bližší spolupráci s 
rodiči. V několika případech se situace zlepšila. Ne vždy však byla naše snaha úspěšná a rodiče 
těchto žáků byli ochotni ke spolupráci.  
 
 Talentované žáky se snažíme zapojovat do mnoha okresních soutěží a olympiád, kde bylo 
letos dosaženo velmi výrazných úspěchů – viz přehled soutěží. 
 

 Od loňského školního roku začala na škole pracovat na částečný úvazek logopedka. 
Během školního roku navštěvovalo logopedii po různě dlouhou dobu 18 žáků.  
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8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1 Soutěže 
 

              Matematická 
 Klokan 

 1. kategorie: 2. – 3. ročník 
1. místo – Veronika Burgetová (3. A) 
 2. místo – Hynek Přecechtěl (3. A) 
 3. místo – Jan Mucha (3. A) 
 
 2. kategorie: 4. – 5. ročník  
 1. místo – Petra Halouzková (5. A) 
 2. místo – Anna Přecechtělová (5. A) 
 3. místo – Barbora Jančeková (4. A) 
 
 3. kategorie: 6. – 7. ročník 
 1. místo – Patrik Havlíček (6. B) 
 2. místo – Pavel Burget (6. B) 
 3. místo – Amélie Konšelová (6. A) 
 
 4. kategorie: 8. – 9. ročník 
 1. místo – Michal Horák (8. B) 
 2. místo – Břetislav Prokop (9. A) 
 3. místo – Adéla Cesarová (8. A) a Natálie Procházková (9. A)        

 Prezentiáda 
 školní kolo  

 1. místo – Petr Čech (9. A), Nela Kučerová, Natálie Peldová (obě 8. A) 
 2. místo – Eliška Podláková, Ondřej Přidal (oba 8. A) 
 3. místo – Samuel Hučín, Martin Flajzar (oba 9. A) 

 krajské kolo 

3. místo – Eliška Podláková, Ondřej Přidal (oba 8. A) 

4. místo – Petr Čech (9. A), Nela Kučerová, Natálie Peldová (obě 8. A) 

 Logická 
 krajské kolo 

Prokop Břetislav (9. A) – úspěšný řešitel 
 

 Sudoku – školní soutěž 
1. kategorie: 6. – 7. ročník 

 1. místo – Iveta Kocourková (7. B) 

 2. místo – Martin Holeš (7. A) 

 3. místo – Simona Procházková (6. B) 
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1. kategorie: 8. – 9. ročník 

 1. místo – Břetislav Prokop (9. A) 

 2. místo – Eliška Čepý (8. B) 

 3. místo – Michal Janík (9. A) 

       Recitační 
 školní kolo: 

Nejmladší recitátoři  

1. místo – Daniel Novotný (1. B) 

2. místo – Elena Přibylová a Jan Staroba (oba 1. B) 

3. místo – Petra Holubová a Olívie Kupčíková (obě 1. A) 

 

1. kategorie: 2. – 3. ročník  

1. místo – Jáchym Košárek (2. A) 

2. místo – Anna Přibylová (2. A) a Hynek Přecechtěl (3. A) 

3. místo – Dorota Zbořilová (2. A) a Eliška Judásková (2. B) 

 

2. kategorie: 4. – 5. ročník 

1. místo – Anna Přecechtělová, (4. A) 

2. místo – Sofie Barošová (4. A) a Nikola Starobová (4. B) 

3. místo – Adéla Judásková a Filip Malý (oba 5. B) 

 

3. kategorie: 6. – 7. ročník 

1. místo – Karolína Meldušková  (7. A) 

2. místo – Alexandra Meldušková (6. B) a Kateřina Pavlíková (7. B) 

3. místo – Matěj Schier (6. A) a Eliška Podoláková (7. A) 

 

4. kategorie: 8. – 9. ročník 

1. místo – Samuel Hučín (9. A) 

2. místo – Tereza Žurowská (8. A) a Natálie Procházková (9. A) 

3. místo – Jan Pavelka (8. B) a Lenka Rapantová (9. A) 
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        Pěvecká 
 „O hanáckyho kohóta''  

 školní kolo: 
1. kategorie: 1. – 3. Ročník 
1. místo – Jakub Křepelka (1. B) 
2. místo – Lenka Cyprianová (3. A) 
3. místo – Karolína Mlčochová a Anna Přibylová (obě 2. A) 
  
2. kategorie: 4. – 5. ročník  
1. místo – Anežka Doležalová (4. A) 
2. místo – Nikola Vrtalová (4. B) 
3. místo – Aleš Navrátil (4. A) a Barbora Buriánková (5. B) 
3. kategorie: 6. – 9. ročník 
Nebylo uděleno žádné umístění z důvodu pouhých 4 účastníků. Přesto byla 
oceněna dvě děvčata a to:  

 Hana Burgetová (8. A) za nejlepší výkon  
 Kateřina Pavlíková (7. B) za pěkný výkon                                

 
 Výtvarné 

 „Jak vidím Nezamyslice“ – kreslení na počítači v programu Malování 
Kategorie A:  6. – 7. ročník 
1. místo – Tereza Trunečková (7. A) 
2. místo – Patrik Havlíček (6. B) 
3. místo – Pavel Burget (6. B) 

  cena diváků – Alexandra Meldušková 
 

Kategorie B: 8. – 9. ročník 
1. místo – Nela Kučerová (8. A) 
2. místo – Adéla Cesarová (8. A) 
3. místo – Kristýna Smolarčíková (9. A) 
cena diváků – Veronika Dosoudilová (9. A) 
 

 Cesty a cestování 
 Čestné umístění – Jan Kameník (3. A), Jiří Doležal (3. B),  

Petr Mlčoch (6. B) 
 „Milujeme mapy“  

 celostátní kolo 
1. místo – Petra Daviesová (6. A) 
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 Kvarteto – vědomostní soutěž (Ostrava) 
 

                             25. místo – Anežka Jordánová, Vít Komárek, Anna Přecechtělová,   
                  Adéla Judásková (všichni 5. roč.) 

                
        Sportovní   

 Atletika OVOV 
 okresní kolo  

Tereza Račanská, Lukáš Navrátil (oba 6. A) 
 krajské kolo 

4. místo – Tereza Račanská  
22. místo – Lukáš Navrátil   

 celostátní kolo 
25. místo – Tereza Račanská (6. A) 

 Sportovní den – 1. – 9. roč. 
 Pohár ZŠ ve florbale (hoši) – okresní kolo 3. – 5. roč. 
 Futsalový turnaj (hoši) – 9. roč. 
 McDonald´s cup – 1. st. – 3. místo 
 Pin-pongový turnaj – 7. – 8. roč. – okresní kolo – 5. místo  
 Turnaj v Ringované – 8. a 9. roč. – okresní kolo – 7. Místo 
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 Štafetový pohár – 3. – 5. roč. 
 okresní kolo  – 1. místo 
 krajské kolo – 5. místo 

 Školní turnaj ve vybíjené – 4. roč. 
 

Školních časopisů 
Písařík 

 krajské kolo 

      1. místo v kategorii  „Tištěný školní časopis – 2. stupeň ZŠ“ 

      2. místo v kategorii „Webové časopisy – ZŠ“ 

   3. místo v kategorii „ Titulka“  

   3. místo v kategorii „Obsah“ 

Postupuje do celostátního kola. 

        „Finanční gramotnost“  
 školní kolo  

 1. místo – Jana Hanáčková (9. A) 
 2. místo – Tina Haluzová (9. A) 
 3. místo – Marek Pavlů (9. A) 

 okresní kolo 
 1. místo – Jana Hanáčková, Tina Haluzová, Marek Pavlů  

 krajské kolo 

2. místo – Jana Hanáčková, Tina Haluzová, Marek Pavlů  
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        „Sapere – vědět, jak žít“  
 školní kolo  

 1. místo – Tina Haluzová (9. A) 
 2. místo – Šimon Trávníček (8. B) 
 3. místo – Samuel Hučín (9. A) 

 okresní kolo 
 1. místo – Samuel Hučín, Šimon Trávníček, Tina Haluzová 
 krajské kolo 

1. místo – Samuel Hučín, Šimon Trávníček, Tina Haluzová  

 celostátní kolo 

5. místo – Samuel Hučín, Šimon Trávníček, Tina Haluzová 

  „Tuta Via Vitae“ – bezpečná cesta životem pro občana EU 

 školní kolo  
 1. místo – Natálie Procházková (9. A) 
 2. místo – Valerie Barošová (9. A) 
 3. místo – Roman Vodák (9. A) 

 okresní kolo 
1. místo – Valerie Barošová, Natálie Procházková, Roman Vodák 

 krajské kolo 

1. místo – Valerie Barošová, Natálie Procházková, Roman Vodák 

 celostátní kolo 

1. místo – Valerie Barošová, Natálie Procházková, Roman Vodák 
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Foto: Tuta Via Vitae  - celostátní kolo 1. místo – Valerie Barošová, Natálie Procházková, 

Roman Vodák 

 

8.2  Olympiády 

 
 Matematika   

 školní kolo  

úspěšní řešitelé:  Anna Přecechtělová (5. A), Tomáš Večerka, 

Adéla Judásková (oba 5. B) 

        Český jazyk 
 školní kolo 

1. místo – Břetislav Prokop (9. A) 
2. místo – Jana Hanáčková (9. A) 
3. místo – Jiří Nechvátal (9. A) 

 okresní kolo 
11. - 12. místo – Břetislav Prokop (9. A) 
19. - 23. místo – Jana Hanáčková (9. A) 
 

        Anglický jazyk 
 školní kolo 

1. místo – Kristýna Popirecinii (8. A) a Břetislav Prokop (9. A) 
 okresní kolo 

 14. místo – Kristýna Popirecinii (8. A) a Břetislav Prokop (9. A) 
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Biologická 
 školní kolo 

kategorie C 
1. místo – Eliška Podoláková a Jana Račanská (obě 7. A) 
2. místo – Petra Matoušková (7. A) a Adam Otáhal (7. B) 
3. místo – Matěj Schier a Tereza Račanská (oba 6. A), 
      Josef Krajčík a Ondřej Přidal (oba 7. A), 
      Veronika Pospíšilová a Vojtěch Kuchař (oba 7. B) 
 
kategorie D 
1. místo – Michaela Malá (8. A) 
2. místo – Natálie Peldová (8. A) 
3. místo – Jolana Moravcová (9. A) 

 Fyzikální 
 školní kolo 

1. místo – Hana Burgetová (8. A) 
2. místo – Šimon Trávníček (8. B) 
3. místo – Břetislav Prokop (9. A) 

 Dějepisná  
 školní kolo  

 1. místo – Samuel Hučín (9. A) 
 2. místo – David Sluka (6. B) 
 3. místo – Natálie Tenčíková (8. A) 

 okresní kolo 
 9. místo – Samuel Hučín (9. A) 
 26. místo –  David Sluka (6. B) 
 Zeměpisná 

 školní kolo 
                                        1. místo – Břetislav Prokop (9. A)                

 okresní kolo 
               7. místo – Břetislav Prokop (9. A)                

 Přírodovědná 
 školní kolo 

1. místo – Břetislav Prokop (9. A)                
 okresní kolo 

               7. místo – Břetislav Prokop (9. A)       
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8.3  Ostatní akce pro žáky 
 

PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, BESEDY, VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO ŽÁKY 
 

 Javoříčská jeskyně, Zkamenělý zámek – exkurze pro nejlepší sběrače papíru 
 Burza práce a vzdělání 2016 – 9. roč. 
 Recyklace hrou – beseda – 2. – 5. roč. 
 Anthropos Brno – exkurze – 6. roč. 
 Pravidla slušného chování a komunikace – 1. – 5. roč. 
 Oslava lesa Olomouc – exkurze – 8. roč. 
 Adventní Vídeň + Technické muzeum – 7. – 9. roč. 
 Animační program Vánoce + adventní trhy Brno, Kroměříž – 5. – 7. roč. 
 Český červený kříž – přednáška – 1. – 5. roč. 
 Fyzika v kuchyni – přednáška – 8. roč. 
 Firma Fischer Ivanovice na Hané – exkurze – 8. – 9. roč. 
 Digitárium Brno – 3. – 5. roč. 
 Návštěva knihovny Prostějov – 1. – 3. roč. 
 Rizika sociálních sítí – 5. – 7. roč. 
 Bylo mi 14 – 8. – 9. roč. 
 Respono – exkurze – 8. roč. 
 Ekocentrum IRIS Prostějov – 5. roč. 
 Návykové látky – přednáška – 9. roč. 
 Hasiči Prostějov – 2. a 6. roč. 
 Můžeš se rozhodnout – 8. – 9. roč. 
 Beseda s úspěšným sportovcem v kulturistice – 5. – 9. roč.  
 Permonium Oslavany – výlet – 7. A 
 Draxmoor a Šiklův mlýn – výlet – 6. A, 7. B 
 Permonium – výlet – 6. B 
 Návštěva Prahy – výlet 8. B, 9. A 
 Výlet na kolech cyklostezkou do Morkovic – 6. A 
 Bouzov – výlet – 1. – 2. roč. 
 Agrodružstvo Tištín – den otevřených dveří – 4. A, 5. A, 5. B 

 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

 Sociometrie – klima třídy – 7. A 
 Testování ČŠI z matematiky, českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy – 9. roč. 
 Testování ČŠI z matematiky, českého jazyka a přírodních věd – 5. roč. 

 

KULTURNÍ AKCE 
 
 Malý princ – divadlo Prostějov – 5. roč. 
 Do třetice všeho dobrého – divadelní představení (Prostějov) – 1. – 2. roč. 
 O pejskovi a kočičce – divadelní představení (Prostějov) – 1. – 2. roč. 
 Trapas nepřežiju – divadelní představení (Prostějov) – 6. – 9. roč. 
 Lichožrouti – divadelní představení (Prostějov) – 3. – 4. roč. 
 Rozsvícení vánočního stromečku 
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 Tanec houbiček – mm divadelní představení LDO+TO+HO – 1. – 4. roč. 
 Dovolená v Kocourkově – divadelní představení LDO – 4. roč. 
 Spolek holek Jůtuberek – divadelní představení LDO – 6. roč. 
 Perseus LDO+TO+HO – divadelní představení – 6. – 9. roč. 

 

VÝZNAMNÉ AKCE 

 Vánoční jarmark 
 Den otevřených dveří 
 Školní akademie 

 Tradiční předávání žezla budoucím prvňáčkům – spolupráce ŠD s MŠ 
 Slavnostní rozloučení s absolventy 9. roč. 

 
OSTATNÍ 

 Výuka plavání – 2. – 3. roč – Aquapark Vyškov 
 Výuka na dětském dopravním hřišti v Prostějově – 4. ročník 
 Vánoční besídky 
 LVK – Hynčice pod Sušinou – Jeseníky – 7. ročník 
 Škola v přírodě – 3. A, 4. A, 4. B 
 Sběr starého papíru 
 Soutěž Recyklohraní – sběr víček PET lahví 
 Fotografování tříd a jednotlivců 
 Vánoční besídky 
 Zápis do 1. roč. 
 Návštěva budoucích páťáků ze ZŠ Tištín  
 Návštěva budoucích prvňáků z MŠ Dřevnovice, MŠ Nezamyslice, MŠ Doloplazy 
 Den otevřených dveří v Agrodružstvu Tištín – 2. A, 4. A 
 Práce Žákovského parlamentu 
 „Sympaťák třídy“ – volba 
 Knižní odměny žákům 
 Fotografování tříd 
 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s učiteli 
 Školní knihovna – velký zájem o čtení knih hlavně u žáků 1. st. 

 

 

PROJEKTOVÉ DNY 
 Projekt EDISON – 3. – 9. roč. 

 Projekt 72 (třídění odpadu) – 5. – 9. roč. 

 72 hodin – Uklidíme okolí školy – 5. – 9. roč. 

 Veselé zoubky – 1. roč. 

 Noc s Andersenem – 2. A 

 Zelené jaro – ekosoutěž – 1. st.  

 Český den proti rakovině 2017 – ŽP 

 Kampaň proti kouření – 8. roč. 

 Mikulášská nadílka – 9. roč. 
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NÁBORY ŠKOL 
 Prezentace Obchodní akademie Prostějov 

 Prezentace SŠ automobilní z Prostějova 

 Prezentace SŠ Švehlova Prostějov 

 Prezentace SOŠ Prostějov 

 Prezentace SOŠ a SOU Vyškov 

 Prezentace SOŠ podnikání a obchodu 

 Prezentace SŠ - ART ECON 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA  
 MD – Konec vodníka v … aneb po stopách zeleného mužíčka – pěší cesta do knihovny 

v Němčicích nad Hanou 
 Sportovní den – výlet do Kroměříže 
 Návštěva výstavy Nezamyslice včera a dnes 
 Návštěva Global Village a setkání se studenty v rámci projektu EDISON 
 Drakiáda  
 Halloween – průvod masek, hry, diskotéka, soutěž o nejlepší masku 

 Čajový dýchánek aneb kuchtíci v kuchyni 

 Tvořivé odpoledne s rodiči – výroba adventních věnců, pečení a zdobení perníčků 

 Čertovská diskotéka – soutěže, hry, diskotéka 

 Vánoční jarmark 

 Vánoční dílničky – návštěva muzea – Vyškov 

 Pečení štrůdlu a výroba vitamínové bomby 

 MD – Podmořský svět 

 MD – O zlatou vařečku 

 Bruslení na kluzišti 

 MD – dopravní prostředky - Cestujeme 

 Talentmánie 

 Příběh vody – výtvarná soutěž 

 Čarodějnice ve školní družině 

 Den dětí – OÚ Doloplazy  

 Výroba dárků pro budoucí prvňáčky 
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9 Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 Nebyla prováděna fyzická kontrola, jen standartní dotazníky on-line. 

 

 
Prověrky  BOZP a  PO - 20.6.2017 
 
Prověrka PO: 
Výsledek: bez závažných připomínek. Zjištěné drobné nedostatky odstraněny. V řešení 
výměna kování některých únikových dveří – modernější tzv. „panic systém“. 
Prověrka BOZP: 
Výsledek: bez závažných připomínek. Zjištěné drobné nedostatky odstraněny. 
 
 

 

Kontrola účetnictví – 25.8.2017 
 
Dne 25.8.2017 byla provedena kontrola auditorem ing. Karlem Ondráškem z pověření 
Městyse Nezamyslice. 
Výsledek: bez závažných připomínek. 
 
 
 

 
Foto: Bruslení v Nezamyslicích 
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10 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 

Projekt „Ovoce do škol“ – podpůrná opatření  

(realizace: projekt úspěšně každoročně realizován) 
 

Naše škola je zapojena do projektu na podporu zdravé výživy žáků. Podpořeni jsou žáci 
1. stupně, kteří dostávají 1 x za 14 dní balíček ovoce a zeleniny zdarma díky dotaci z ESF a 
SZIF. V rámci projektu je podporován zdravý životní styl a vyvážená strava.  Souběžně s tímto 
projektem probíhá dlouhodobě i projekt „Mléko do škol“ (rovněž pro žáky 1. stupně), kdy žáci 
mohou získávat za zvýhodněnou cenu mléčné výrobky z mlékomatu umístěného na chodbě 
školy. Škola obdržela na jaře 2016 malé sazeničky rajčat pro žáky. Žáci se snažili v rámci 
předmětu Člověk a svět práce pochopit základní principy zemědělské výroby a zahradnictví. 
Díky zahradní učebně a zahradního nářadí získané již dříve z jiných projektů je možné žáky 
systematicky vychovávat v rámci environmentálního vzdělávání. 

Projekt – rozvojový program „Kompenzační pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením v roce 2016“  

(realizace: projekt úspěšně ukončen 31.12.2016) 
 
V rámci programu bylo schváleno pořízení pomůcky pro středně těžce zrakově 

postiženou žákyně z dotací MŠMT (prostřednictvím Olomouckého kraje) 
 
Celkové náklady na pořízení speciální digitální lupy ve výši 40.000 Kč.  
 
Hlavním přínosem je zapojení zrakově postižené dívky do vyučování a výuky v běžné 

třídě za pomoci asistenta pedagoga. Bez těchto pomůcek by to bylo obtížnější. 
 

Projekt „Rozšíření a rekonstrukce základní školy v Nezamyslicích“  

(realizace: započetí stavby budovy C v říjnu 2016, kolaudace budovy C - 24.8.2017) 
 

Na základě zpracovaného a schváleného projektu byla provedena dostavba a 
rekonstrukce základní školy v hodnotě 45 887 173,- Kč. Z toho 25 000 000,- Kč je již 
schválená dotace z MŠMT na budovu C a zbylá část na náklady zřizovatele. Celkové náklady 
byly ve skutečnosti podstatně nižší díky výběrovému řízení – 35 a půl milionu korun. V roce 
2017 se bude snažit zřizovatel ještě získat finance na rekonstrukci budovy B a částečně i budovy 
A podáním žádosti o dotaci z programu IROP střední Morava ve výši přibližně 21 milionů 
(upřesněno bude dle položkového rozpočtu). 

Časový harmonogram akce: 

8/2016  aktualizace projektové dokumentace 
9/2016 - 10/2016 VŘ na Zhotovitele, TDI, apod.  
10/2016     předání staveniště Zhotoviteli a zahájení výstavby budovy „C“ 

základní školy - přístavba 



 - 36 –  

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice – Výroční zpráva o činnosti základní školy za období školního roku 2016-2017 

7/2017     ukončení stavby budovy „C“ 
6/2018  zahájení rekonstrukce v budovách „A“ a „B“ 
11/2018  ukončení rekonstrukce v budovách „A“ a „B“ 
12/2018  předání objektu uživateli 
 
Tento projekt je stěžejní pro další rozvoj a vůbec zajištění výuky v dalších letech. 
 
 
Foto: Pohled z jižní strany na stavbu budovy C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Foto: Pohled z jižní strany na hotovou budovu C 
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PROJEKT „EDISON“ 
 Education. Drive.Internacionality. Students. Opportunity. Network. 

(realizace: 26.9. - 30.9.2016) 

 Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se 
zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se 
mezikulturní bariéru. 

 Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými 
kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky 
multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o 
studium cizího jazyka mezi žáky a učí je nebát se odlišného.  

  Jak projekt probíhal ? 

 Skupina 7 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijela do České republiky a 
strávila 1 týden na základní i mateřské škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky 
vzdělaní lidé, a proto si velmi dobře připravili prezentace o své zemi, vedli diskuze se studenty 
na různá témata, hráli hry atd. Tímto se snažili představit sociální, ekonomickou, politickou a 

také kulturní situaci své země. Studenti a žáci 
tak měli možnost srovnání zemí s ČR i mezi 
sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu 
přispět ke změně.  

 Jako podpůrný projekt EDISONu dělá 
AIESEC i projekt zvaný BeHOST, díky 
kterému mohou studenti ubytovat zahraniční 
stážisty přímo u sebe doma a mít tak s nimi 
ještě intenzivnější kontakt.  
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Projekt – „Didaktika – Člověk a příroda A“  

(realizace: přípravné práce na projektu,  zahájení od 2.1.2017 – trvání 36 měsíců) 
 
Hlavním cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV 

Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ 
a odborníků ze Science center.  

Na projektu se podílí 4 univerzity (ZČU v Plzni, UJEP, UPOL a UHK), dvě Science 
Centra (SC) – iQLANDIA (v Liberci) a Svět Techniky (v Ostravě) a 74 základních škol (do 10 % 
víceletých gymnázií). Řízení projektu je umístěno na ZČU v Plzni. 

V projektu pracují čtyři dílčí oborová společenství praxe, organizovaná po jednotlivých 
oborech – biologie, fyzika, geografie a chemie. 

Hlavním cílem projektu je: 
Vytvořit společenství praxe pro vzdělávací oblast Člověk a příroda dle RVP ZV.  

Do společenství se zapojí 4 VŠ (oboroví didaktici), učitelé ZŠ a NNO v neformálním vzdělávání 
(science centra) napříč celou ČR. 

Zpracovat a zatraktivnit výuku 1. části učebního obsahu Člověk a příroda v rámci 
projektu „Didaktika – Člověk a příroda A“ 
 
 

Projekt – „Výuka bez překážek“ – tzv. šablony (pro ZŠ i MŠ) 

(realizace: projekt úspěšně zahájen 1.9.2016, délka trvání 24 měsíců) 
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 
základní školy, podpora extrakurikulárních (mimoškolních) aktivit, spolupráce s rodiči dětí a 
žáků. 

V rámci projektu vybrány následující aktivity: (MŠ – 3 aktivity, ZŠ – 5 aktivit) 
 Chůva - personální podpora MŠ 
 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu  40 hodin 
 Specifika práce pedagoga s dvouletými _štjc v MŠ 
 Školní asistent - personální podpora ZŠ 
 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 Školní psycholog - personální podpora ZŠ 
 CLIL ve výuce na ZŠ 
 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

 

Projekt – „Naučná stezka OKOLO NEZAMYSLIC“ 

(realizace: projekt úspěšně zahájen 1.6.2017, termín ukončení 31.12.2017) 
 
Cílem projektu je aplikovat teoretické znalosti přímo v terénu, umožnit žákům poznat 

okolí školy moderními vyučovacími metodami – samostudiem v přírodě, přímým pozorováním 
krajiny. Prohloubit zájem žáků o přírodu a historii, prohloubit vztahy škola – městys a tím 
napomoci lepšímu začlenění naší školy do života obce.  

V první etapě bychom chtěli pořídit a umístit 3 informační tabule - u školy, v polích a u 
řeky a vytvořit se žáky pracovní listy, které budou součástí každého zastavení. Všechny pracovní 
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listy dostanou žáci na začátku a na základě sdělených informací je budou vyplňovat. Na konci 
pak budou listy zkontrolovány a vyhodnoceny.  Naše naučná stezka by patřila mezi krátké stezky 
do 5 km, nenáročná. Celý návrh této naučné stezky je koncipován tak, aby ji bylo možné doplnit 
o další zastavení s různým zaměřením. 

 

V dalších letech v rámci druhé etapy bychom chtěli pořídit a umístit další informační 
tabule za přispění sponzorů a městyse Nezamyslice. Stezka by pokračovala do místní části 
Nezamyslice (Těšice) k vybudovanému rybníku, kde by žáci získali informace o fauně a floře u 
rybníku a v něm. A také naučnou informační tabuli u kapličky Panny Marie. 
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11 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Škola při plnění úkolů ve vzdělávání  spolupracovala s následujícími partnery:  
 
- Městys Nezamyslice a spádové obce školy 
- Klub přátel školy při ZŠ Nezamyslice 
- Policie ČR – obvodní odd. Němčice nad Hanou 
- OSPOD Prostějov  
- ZŠ a MŠ Tištín, ZŠ Klenovice na Hané, ZŠ Bedihošť, ZŠ Němčice nad Hanou,  
  MŠ Dololazy, MŠ Mořice, MŠ Víceměřice, MŠ Dřevnovice 
- SPC Prostějov  
- PPP Prostějov 
- SVČ Orion Němčice nad Hanou  
- Základní umělecká škola Němčice nad Hanou 
- Středisko výchovné péče Tršice u Olomouce 
- Občanské sdružení Patříme k sobě 
- nezisková organizace Člověk v tísni, SOS vesničky 
- Agrodružstvo Tištín 
- ŽPSV Uherský Ostroh a.s., závod Doloplazy 
- Respono Vyškov, a.s. 
- Alstom, a.s. 
 
Od některých soukromých subjektů a fyzických osob se úspěšně dařilo získávat malé i významné 
sponzorské dary pro jednotlivé třídy či akce, za což jim patří poděkování. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Divadelní představení ZUŠ - Kocourkov - 6. 4. 2017 
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12 Základní údaje o hospodaření školy (základní přehled výdajů) 
  
Účetní rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou uvedeny v příloze dokumentu a také vyvěšeny na 
webu zřizovatele (závěrečný účet) – za rok 2016.  
 
Pro snadnější orientaci je uveden jen orientační přehled nejvýznamnějších položek v oblasti 
materiálně technického zabezpečení (bez výdajů na energie)   ve školním roce 2016 - 2017  
- z dotace od městyse. 
 

Přehled výdajů ZŠ za školní rok 2016 - 2017 
(významnější položky z rozpočtu zřizovatele) 

Položka Kč 

nová šatní skříň 3 dílná pro žáky (4ks) 28963,00 

oprava - lampy pro int. tabule 6263,00 

oprava kopírky Toshiba 3447,00 

oprava kopírky Canon 11834,00 

oprava nastavení kamer (SW) 1452,00 

servis kopírky Canon 4386,00 

servis kopírky Toshiba 2069,00 

oprava - lampy pro int. tabule (Diamond) 3383,00 

oprava šatní skříně po havárii vod. potrubí (ŠJ) 1920,00 

koupě 2 ks nových dveří po havárii vod. potrubí (ŠJ) 2543,42 

oprava displeje NTB HP 4102,00 

oprava kuchyňského zařízení 3016,00 

profylaxe dataprojektorů - čištění 5 ks 3933,00 

malování 23838,00 

oprava výtahu KONE 768,00 

oprava pojezdové brány přístřešku na kola 3714,00 

oprava výtahu KONE 6808,13 

oprava výtahu KONE 1197,90 

pojezdy na skříně ve třídě 1429,00 

vodní předehřev pro vzduchotechniku ve ŠJ 10890,00 

poradenství - daňové přiznání 9449,30 

čištění lapače tuků ve ŠJ - 2x 8050,00 

kvalifikovaný certifikát do PC (2 ks) 792,00 

konzultace SW - mzdy 6519,48 

deratizace budovy školy 3440,00 

výukový program SW IQ testy 2157,00 

nové židle do ŠJ - 12 ks 17852,10 

koupě záchranářské zdravotní brašny 1295,00 

nová školní katedra - 3 ks 5921,00 

nový radiopřijímač s CD a  MP3 2490,00 
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nový tlačítkový vrátník 14550,87 

nový NTB Acer - 2 ks 32426,00 

nový mikropport - 2ks 9960,00 

nový uklízecí vozík vč.džáku mopu 4077,00 

nová mapa CHKO 3200,00 

nová TV do haly budovy C 14528,00 

oprava dešťového svodu 1110,00 

oprava plynového kotle 2175,00 

čištění kanalizace 3128,00 

servis kopírky Toshiba 4429,00 

oprava kotlů (ohřívač vody) 1549,00 

oprava výtahu 1996,50 

oprava mikroskopů 7550,00 

oprava ventilu (plynové potrubí) 4645,00 

oprava výtahu KONE (kompletní výměna části pohonu) 43497,61 

vyhodnocení projektu - solární ohřev TUV 2904,00 

náklady na projekt EDISON 6000,00 

deratizace budovy školy 3459,00 

Součet položek 345107,31 

 
 

 
Foto: Příprava zápisu do 1. třídy 
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13 Zhodnocení a závěr 

 
Díky kolektivu pedagogů i ostatních zaměstnanců školy se daří úspěšně naplňovat cíle 

školního vzdělávacího programu Naše škola. Základní škola poskytuje podnětné prostředí pro 
všechny žáky, i pro žáky se zdravotním postižením, i pro žáky nadané či mimořádně nadané. 
Napomáhají tomu nejen příznivé personální ale do jisté míry i materiální podmínky, realizace 
projektů, vysoká účast a úspěšnost žáků v soutěžích a velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem.  

Rozmanitost aktivit dokazuje i velký počet realizovaných akcí, projektových dnů, besed  
a preventivních programů. V této činnosti bude škola pokračovat nadále i za pomoci některých 
rodičů, kteří se aktivně do mnoha činností zapojují a pomáhají nám při výchovně-vzdělávací 
činnosti. V této činnosti nám pomáhá Klub přátel školy, za což jim patří poděkování, stejně jako 
členům Školské rady, kteří poskytují cenné návrhy a podněty na zlepšení výchovně-vzdělávacího 
procesu. 

V závěru výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 bych chtěl 
poděkovat Úřadu městyse Nezamyslice, zvláště panu starostovi Ing. Vlastimilu Michlíčkovi  
a také zastupitelům Nezamyslic za péči, kterou věnovali požadavkům na vybavení a modernizaci 
budovy školy – a to hlavně při přípravě projektu a vlastní realizaci dlouho očekávané dostavby 
budovy C. 

 

 

Foto: Loučení s absolventy školy 29.6.2017 
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14 Seznam příloh 
 
 

 Zpráva o výsledcích vzdělávací činnosti v mateřské škole – školní rok 2016-2017 
(zpracovala Hana Gregorová) 

 Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 celé organizace 
 

 
 

 
Foto: Zápis do 1. třídy 


