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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy

Základní škola a Mateřská škola Staré Město,
okres Šumperk

Sídlo

Nádražní 77, 788 32 Staré Město

Ředitel školy

Mgr. Bc. Radovan Šikula

Právní forma

Příspěvková organizace

IČ

65 49 72 79

IZO

102 680 507

RED IZO

600 148 408

Zřizovatel školy

Město Staré Město
náměstí Osvobození 166, 788 32 Staré Město

Datum zápisu do rejstříku škol
a školských zařízení

1. 1. 2005

Součásti školy

Mateřská škola

IZO 107 632 942

Školní družina

IZO 120 300 486

Školní jídelna

IZO102 992 088

Školní jídelna – výdejna

IZO 181 045 800

Školní klub

IZO 172 102 961

Webové stánky

www.zssm.cz

Telefon

583239230

E-mail

skola@zssm.cz

ID datové schránky

kds9nkb
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Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk je právnickou osobou, která v
souladu se zápisem údajů v rejstříku škol a školských zařízení vykonává činnost základní
školy, mateřské školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny a školní jídelny-výdejny.
Činnost školy ve školním roce 2017/2018 probíhala ve třech budovách. Na adrese Nádražní
77 poskytovala základní škola vzdělání žákům 5. – 9. ročníku a probíhala zde činnost
školního klubu. Na adrese náměstí Osvobození 106 probíhalo vzdělávání žáků 1. – 4.
ročníku základní školy a jedné třídy mateřské školy, dále zde působila školní družina a školní
jídelna. Na adrese Školní 76 působily dvě třídy mateřské školy a školní jídelna – výdejna.
Škola vzdělává žáky z obce Staré Město a nejbližší spádové oblasti. Ve školním roce
2017/2018 navštěvovalo základní školu celkem 167 žáků.
Kolem hlavní budovy (Nádražní 77) se nachází pěstitelský pozemek, zahrada, hřiště
mateřské školy a tělocvična školy, která je spojena s hlavní budovou. V hlavní budově sídlí
ředitelství školy a jsou zde třídy 5. – 9. ročníku. Pro trávení volného času slouží zahrada a
prostory školního klubu. Žákům jsou k dispozici šatní skříně. Hlavní budova disponuje
následujícími odbornými učebnami: přírodopis, cizí jazyky, fyzika a chemie, hudební
výchova, ICT, dílny, kuchyňka, výtvarná výchova, zeměpis. Škola rovněž poskytuje žákům
možnost pro připojení k internetu s využitím 20 pracovních stanic v počítačové učebně.
Učitelé využívají odborné kabinety přírodopisu, českého jazyka, cizích jazyků, fyziky a
chemie, tělesné výchovy, matematiky. V druhé budově (nám. Osvobození 106) se nacházejí
čtyři třídy 1. – 4. ročníku, sborovna 1. stupně, dvě oddělení školní družiny, kterou
navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 60 dětí a byla zde jedna třída mateřské školy.
Jedná se o památkově chráněný objekt, jehož součástí je i školní jídelna. Tato budova je
vzdálena od hlavní budovy přibližně 150 m po chodníku. Součástí školy je i budova mateřské
školy (Školní 76) se dvěma třídami a školní výdejnou, umístěná mezi hlavní budovou a
budovou na náměstí.
Škola každoročně organizuje lyžařský a snowboardový kurz pro 5. - 9. ročník, jehož se
zúčastnilo 42 žáků a plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník, kterého se zúčastnilo 35 žáků. Ve
škole jsou vytvářeny příznivé podmínky pro práci v zájmových kroužcích. Škola poskytuje
pestrou nabídku aktivit pro žáky ve školním klubu. Naše škola každoročně pravidelně
organizuje sportovní, kulturní a společenské akce.
Vzdělávací činnost základní školy je vhodně doplňována aktivitami zájmového vzdělávání
realizovaného v rámci školní družiny a školního klubu. Školní vzdělávací program pro
zájmové vzdělávání navazuje svou činností na Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání. Nabízí žákům rozmanitou činnost a vede je ke smysluplnému využívání volného
času.
Materiální zázemí školy je každoročně modernizováno a zkvalitňováno. Postupně je
obměňován školní nábytek ve třídách a některých kabinetech, dochází k opravám podlah,
obkladů, osvětlení, a doplňovány jsou i nové didaktické pomůcky do výuky. Třídy jsou
vybaveny interaktivními tabulemi nebo SMART televizemi. Ve výuce učitelé pracují s tablety,
využívají výukové programy, multimediální učebnice, počítače a internet.
Naše škola usiluje o vytváření takových podmínek, které rozvíjejí tvořivost a současně
zohledňují možnosti vybavit každého žáka všemi potřebnými kompetencemi pro úspěšný
život. Společným zájmem zaměstnanců školy je, aby žáci chodili do školy rádi a byli kvalitně
připravováni ke studiu na střední škole, aby jim byly vytvořeny odpovídající podmínky a
příznivé prostředí pro vzdělávání a výchovu, a aby škola co nejlépe prosperovala.
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Údaje o školské radě

Do 11. 10. 2017
Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem
R. Nožička, J. Tříletá
Členové rady školy zvolení z řad rodičů
Y. Irimičuková, M. Doné
Členové školské rady zvolení z řad učitelů
Mgr. I. Matkovská, Mgr. M. Novotná

Předsedkyně ŠR: M. Doné

Od 12. 10.2017
Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem
Z. Řezníček, Mgr. B. Zelená
Členové rady školy zvolení z řad rodičů
Š. Foltýnová, G. Rezdovič
Členové školské rady zvolení z řad učitelů
Ing. H. Suchomelová, Mgr. M. Švecová

Předsedkyně ŠR: Ing. H. Suchomelová
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE
V SOULADU SE ZÁPISEM V ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU
Vzdělávání v Základní škole Staré Město probíhalo podle Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání s názvem „Horská škola, č. j. 280/16“. Tento školní vzdělávací
program zohledňuje všechny změny provedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání. Prvořadý cílem našeho vzdělávání je připravit žáky ke studiu na
středních školách, a to po stránce obsahu vzdělávacích oborů i jazykových kompetencí.
Důraz je kladen na podporu všeobecného rozvoje osobnosti každého žáka, na zdravý životní
styl v úzkém propojení s environmentální výchovou a na využívání moderních informačních
technologií. Učební plán je sestaven v návaznosti na tyto vzdělávací priority. Vzdělávací
nabídku školy doplňují výlety, exkurze, projektové dny, výchovně vzdělávací pořady a účast
žáků v soutěžích. Našimi výchovně vzdělávacími strategiemi jsou motivace žáků pro
celoživotní učení, podněcování k logickému uvažování, k tvořivému a kritickému myšlení,
kompetence k řešení problémů, komunikativní dovednosti, zdatnost sociální a kooperativní,
respektování práv a povinností, správné pracovní návyky.

Učební plán ve školním roce 2017/2018
Vzdělávací
oblast

Předmět

Český jazyk

1.
Dotace 1. stupeň
stupeň

2. stupeň

1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
7+2

7+3

Anglický
Jazyk a
jazyk
jazyková
komunikace Anglická
konverzace

6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník

7+2

7+1

7

35+8 3+1

4

4

4

15+1

3

3

3

9

3

3

3

12

0+1

0+1

0+2

3

3

6

4+1

4

15+2

0+1

0+1

3

Německý
jazyk
Matematika Matematika
a její
Finanční
aplikace
nauka
Informační a
komunikační Informatika
technologie

Člověk a
společnost

Člověk a
příroda

4+1

4+1

4+1

4+1

1

20+4 3+1

1

4

1+1

1

0+1

Dějepis

2

2

2

1+1

7+1

Výchova k
občanství

1

1

1

1

4

Fyzika

1+1

1+1

2

2

6+2

2

2

4

2

2

6+2

Prvouka
Člověk a
jeho svět

4

Dotace 2. stupeň

2

2

6

2

Přírodověda

2

1+1

3+1

Vlastivěda

2

1+1

3+1

Chemie
Přírodopis

1+1

1+1

6

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Staré Město | 2017/2018

Vzdělávací
oblast

Předmět

1.
Dotace 1. stupeň
stupeň

2. stupeň

1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník

6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník

Zeměpis
Umění a
kultura

Člověk a
zdraví

Člověk a
svět práce

Dotace 2. stupeň

1+1

1+1

1+1

2

5+3

Hudební
výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

Výtvarná
výchova

1

1

1

2

2

7

2

2

1

1

6

Tělesná
výchova

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

8

1

1

2

1+1

2

3+1

Výchova ke
zdraví
Pracovní
činnosti

1

1

1

1

5

1

Svět práce

Celkem
hodin

20

22

24

26

26

104+
29
14

29

0+1

0+1

32

32

0+2
104+18

Poznámky k učebnímu plánu
I. stupeň
Na I. stupni je 14 hodin dotace použito k navýšení časové dotace povinných předmětů.
Vyučovací předmět

Disponibilní dotace

Český jazyk a literatura

8 hodin

Matematika

4 hodiny

Člověk a jeho svět

2 hodiny

Celkem

14 hodin

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je naplněna ve vyučovacím
předmětu Český jazyk. Je navýšen o 8 hodin z disponibilní dotace. Člení se do specifických
složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. O časové
dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující.
Výuka cizího jazyka se realizuje prostřednictvím předmětu Anglický jazyk a je povinně
vyučována od 3. ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována prostřednictvím
předmětu Matematika a předmět je navýšen o 4 hodiny z disponibilní dotace.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět se realizuje prostřednictvím předmětu Prvouka v 1.
- 3. ročníku, ve 4. - 5. ročníku v předmětech Přírodověda a Vlastivěda. Vzdělávací oblast
je posílena o 2 hodiny z disponibilní dotace.
Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů je realizován formou vyučovacích hodin,
projektových hodin, dnů.
7
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II. stupeň
Na II. stupni je 22 hodin disponibilní dotace použito k navýšení časové dotace povinných
vyučovacích předmětů a 2 hodiny jsou určeny pro volitelné předměty.
Vyučovací předmět

Disponibilní dotace

Matematika
Dějepis

2 hodiny
1 hodina

Informatika

1 hodiny

Fyzika

2 hodiny

Přírodopis

2 hodiny

Zeměpis

3 hodiny

Další cizí jazyk (německý)

6 hodin

Český jazyk

1 hodina

Pracovní činnosti

1 hodina

Svět práce

2 hodiny

Anglická konverzace

2 hodiny

Finanční nauka

1 hodina

Celkem za II. stupeň

24 hodin

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je naplněna ve vyučovacím
předmětu Český jazyk a je navýšen o 1 disponibilní hodinu. Člení se do specifických
složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. O časové
dotaci jednotlivých složek rozhoduje vyučující.
Výuka cizího jazyka se realizuje prostřednictvím předmětů Anglický jazyk, Německý jazyk
a Anglická konverzace. Německý jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 6
hodin z disponibilní dotace. Anglická konverzace je vyučována v 8. a 9. ročníku v časové
dotaci 2 disponibilní hodiny.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je realizována prostřednictvím
předmětu Informatika, který je vyučován samostatně v 6. a 7. ročníku a je navýšen o 1
disponibilní hodinu.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována
předmětu Matematika a předmět je navýšen o 2 disponibilní hodiny.

prostřednictvím

Vzdělávací
oblast
Člověk
a
společnost
je
realizována
prostřednictvím
předmětů Dějepis a Výchova k občanství. Vzdělávací oblast je navýšena o 1
disponibilní hodinu.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda se realizuje prostřednictvím předmětů Fyzika,
Chemie, Přírodopis a Zeměpis. Vzdělávací oblast je navýšena o 7 disponibilních hodin.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím předmětu Pracovní
činnosti v 6. a 7. ročníku a prostřednictvím předmětu Svět práce v 8. a 9. ročníku.
Vzdělávací oblast je navýšena o 3 disponibilní hodiny.
8
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Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována prostřednictvím předmětu Tělesná
výchova a Výchova ke zdraví. Výchova ke zdraví je vyučována v samostatném předmětu
v 6. a 7. ročníku s časovou dotací 2 hodiny.
Finanční nauka je vyučován v 9. ročníku s časovou dotací 1 hodina z disponibilní časové
dotace.
Výuka plavání je realizována v rozsahu 30 hodin ve dvou ročnících (II. a III. třída) povinně.
Lyžařský výcvik a sportovně turistický kurz je realizován v rozsahu 1 týdne pro žáky 5.
- 9. ročníku vždy v zimním období s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám. Pro žáky 1. 4. tříd bude organizován lyžařský výcvik v závislosti na organizačních podmínkách školy.
Branně sportovně turistický kurz pro žáky 1. - 9. ročníku je realizován v časové dotaci 2 5 dnů: pro žáky 1. - 4. ročníku a v časové dotaci 2 - 5 dnů pro žáky 5. - 9. ročníku, s
přihlédnutím k povětrnostním podmínkám a k organizačním podmínkám školy.

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
Ve školním roce 2017/2018 na základní škole působilo celkem 13 učitelů včetně ředitele
školy a jeho zástupce, dvě vychovatelky školní družiny a pět asistentů pedagoga.
Pozice

Jméno

Ředitel školy

Mgr. Bc. R. Šikula

Zástupce ředitele

Mgr. M. Zálešáková

Výchovný poradce

Mgr. M. Zálešáková

Metodik prevence

Bc. N. Bechrová

Koordinátor ŠVP

Mgr. Bc. R. Šikula

Koordinátor ICT

Mgr. Bc. R. Šikula

Oblast BOZP

Mgr. Bc. R. Šikula

Zdravotník školy

M. Moravanská

Třídní učitelé
I.

Mgr. J. Podhorová

II.

Mgr. K. Matějová

III.

Mgr. I. Matkovská

IV.

Mgr. M. Švecová
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V.

Bc. N. Bechrová

VI.

Mgr. P. Lipka

VII.

Mgr. K. Eichlerová

VIII.

Ing. H. Suchomelová

IX.

Mgr. M. Novotná

Netřídní učitelé
Ing. J. Křiváková
Mgr. L. Jílková
Vychovatelky školní družiny
M. Látalová
J. Šmůlová
Asistentky pedagoga
J. Aspru
V. Mišková, od 1. 10. 2017
E. Moravanská, od 1. 10. 2017
M. Moravanská
R. Malachovská, od 1. 2. 2018
Správní zaměstnanci
Ekonomka

E. Korešová

Vedoucí školní jídelny

J. Siklenková
M. Hluchá

Kuchařky

P. Chromcová
M. Široká

Školník

K. Fatura
T. Kišová

Uklízečky

V. Juríčková
K. Doné
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Školní asistent

R. Malachovská

Pracovník provozu

N. Gáblerová, do 30. 10. 2017

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A
NÁSLEDNÉMU PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Zápis do 1. třídy - 11. 4. 2018
Dostavilo se k zápisu

z toho odklady

zamítnutí žádosti

zapsáno dětí

17

4

0

13

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ
STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A
PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ
Prospěch tříd za sledovaná období školního roku 2017/2018
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Přehled absence tříd za sledovaná období školního roku 2017/2018

Výchovná opatření za sledovaná období školního roku 2017/2018
1. pololetí školního roku 2017/2018
Třída

Pochvala
TU

Napomenutí
TU

Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

I.

4

0

0

0

0

0

II.

8

3

0

0

0

0

III.

13

0

0

0

0

0

IV.

13

2

4

1

0

0

V.

2

5

2

0

0

0

VI.

0

0

0

4

0

0

VII.

0

1

2

0

0

0

VIII.

8

7

9

1

0

0

IX.

0

0

1

0

0

0

48

18

18

6

0

0

Celkem
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2. pololetí školního roku 2017/2018
Třída

Pochvala
TU

Napomenutí
TU

Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

2. stupeň
z chování

3. stupeň
z chování

I.

7

0

0

0

0

0

II.

11

2

1

0

0

0

III.

14

1

1

0

0

0

IV.

11

4

7

2

0

0

V.

8

2

2

0

0

0

VI.

0

2

5

2

1

0

VII.

2

0

0

2

0

0

VIII.

8

3

7

1

1

1

IX.

7

0

3

1

0

0

68

14

26

8

2

1

Celkem

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce
2017/2018
Škola poskytuje péči také žákům s rizikem školního neúspěchu, zejména žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků ze sociálně méně podnětného prostředí,
kteří jsou integrováni do běžných tříd. Zařazuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
do kmenových tříd, kde je jim poskytována náležitá péče zahrnující i zpracování
individuálních vzdělávacích plánů a podporu asistentů pedagoga. Současně škola velmi
úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními. Nadaní žáci reprezentují školu v
rámci okresu i kraje, zapojují se do naukových i talentových soutěží a olympiád, zúčastňují
se sportovních soutěží a turnajů. V naší škole jsou vytvářeny vhodné podmínky pro účinnou,
promyšlenou a kvalitní kooperaci pedagogů, kteří spolupracují v rámci metodického sdružení
na 1. stupni a předmětových komisí na 2. stupni.
Prioritou staroměstského školního poradenského pracoviště ve školním roce 2017/2018 byla
podpora pozitivního klimatu ve škole, který respektuje individualitu žáka a všestranný rozvoj
osobnosti - emoční a sociální inteligenci, komunikaci, spolupráci, kooperaci a toleranci se
zaměřením na úctu a sebeúctu. Dále jsme se snažili vést žáky k využití aktivního sociálního
učení, kritického myšlení, reflexe a sebereflexe. Spolupracovali jsme se žáky, třídními
kolektivy, rodiči, zákonnými zástupci, výchovným poradcem a metodikem prevence, třídními
učiteli, vedením školy, odbornými institucemi. Nastavenými mimoškolními aktivitami jsme
vytvářeli a podporovali podmínky pro smysluplné využití volného času dětí.
Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsme spolupracovali s pedagogickopsychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče. Vedli
jsme individuální pohovory se žáky, rodiči či zákonnými zástupci. Rodičům i pedagogům
jsme poskytovali konzultace a odborné informace. Věnovali jsme se také problematice a
metodické podpoře při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod
vedením výchovného poradce učitelé kooperativně vytvářeli individuální vzdělávací plány a
plány pedagogické podpory pro poskytování podpůrných opatření daného stupně pro ty
žáky, kteří potřebovali pomoc při výuce, a všechny tyto plány následně v měsíci dubnu
vyhodnocovali. Veškerá nastavená opatření učitelé konzultovali s rodiči a současně volili
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další postupy ve vzdělávání v součinnosti s ostatními kolegy, asistenty pedagoga ve třídách
a v kooperaci s výchovným poradcem. Podle potřeby byli žáci také doporučování k vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogických centrech, ať už se jednalo
o prvotní či kontrolní vyšetření. Žáci byli zařazeni do hodin pedagogické intervence, ve
kterých pracovali pod vedením učitele ve skupinách maximálně po šesti, většinou v dotaci
jedné hodiny za týden. Výchovný poradce vedl databázi žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, zajišťoval kontrolní vyšetření a odborné posudky, soustřeďoval odborné zprávy o
klientech a komunikoval s institucemi. Byl koordinátorem veškerých činností týkajících se
podpůrných opatření žáků naší školy.
Naše škola úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku,
Speciálně pedagogickými centry v Mohelnici, Olomouci a Šumperku a Střediskem výchovné
péče Dobrá Vyhlídka v Šumperku. Pracovníci těchto institucí poskytovali podle potřeby
pedagogům konzultace a také naši školu navštěvovali a u některých žáků také provedli
kontrolní vyšetření.
Podpora byla věnována rovněž žákům talentovaným a nadaným. Žáci měli možnosti zapojit
se do různých soutěží a olympiád, jak naukových, tak sportovních i uměleckých. Vyučující
sledovali ve svých předmětech a zájmových aktivitách nadané žáky a podněcovali jejich
dovednosti a tvořivost v rámci vyučováni i v rámci kroužků.

Celkový přehled počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve
školním roce 2017/2018
Počty žáků vyšetřených v ŠPZ před 1. 9. 2016
Druh postižení

Počet žáků

IVP

Slovní hodnocení

S vývojovými poruchami chování

1

1

0

S vývojovými poruchami učení

8

8

4

Celkem

9

9

4

IVP

Slovní hodnocení

Počty žáků vyšetřených v ŠPZ po 1. 9. 2016
Podpůrná opatření

Počet žáků

1. stupně

3

0

0

2. stupně

17

0

3

3. stupně

8

6

2

Celkem

28

6

5

14

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Staré Město | 2017/2018

Pedagogická intervence 2017/2018
Určeno pro žáky

Vyučující

1. stupně

Mgr. J. Podhorová

1. a 2. stupně

Mgr. I. Matkovská

1. a 2. stupně

Mgr. K. Matějová

2. stupně

Bc. N. Bechrová

Profesní orientace, kariérové poradenství 2017/2018
V letošním školním roce ukončilo devátý ročník 19 žáků a současně 2 chlapci odešli
z osmého ročníku po ukončení povinné školní docházky. Po absolvování jednotných
přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky bylo všech 16 přihlášených žáků přijato
na maturitní obory. Z tohoto počtu se jedna žákyně přihlásila na uměleckou školu, úspěšně
vykonala talentovou zkoušku a byla přijata ke studiu. Dalších 5 žáků si zvolilo učební obor.
Během roku byly pro vycházející žáky pořádány besedy, prezentace středních škol,
přehlídky středních škol a burzy práce. Žáci využívali dnů otevřených dveří na jednotlivých
středních školách a prezentací středních škol a učilišť přímo v naší škole. Byli systematicky
připravováni na vhodný výběr střední školy v předmětu Svět práce a vyučujícími českého
jazyka a matematiky na přijímací zkoušky z těchto předmětů.

Přijímání žáků do středních škol
Žáci 9. ročníku
Střední školy s maturitou
Střední zdravotnická škola Šumperk - zdravotnický asistent

2

Střední zdravotnická škola a VOŠ Olomouc - zdravotnický asistent

1

VOŠ a SPŠ Šumperk - informační technologie

2

VOŠ a SPŠ Šumperk - průmyslový design

1

Obchodní akademie Olomouc - obchodní akademie

1

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh - sociální činnost / sociálně
správní činnost

1

SŠ gastronomie a služeb Přerov - hotelnictví

2

SOŠ veterinární Hradec Králové - veterinářství / veterinární technik

1
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SOŠ a SOU Jeseník - stavebnictví

1

SPŠ elektrotechnická a VOŠ Pardubice - průmyslová automatizace

1

Střední lesnická škola Hranice - lesnictví

1

Střední odborná škola Šumperk - ekologie a životní prostředí

1

Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk - strojírenství,
obsluha CNC strojů

1

Celkem

16

Střední školy s výučním listem
SOU opravárenské Králíky - opravář zemědělských strojů

1

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh - kuchař - číšník

1

OU a praktická škola Mohelnice - pečovatelské služby

1

Celkem

3

Žáci 8. ročníku
Střední školy s výučním listem
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - obráběč
kovů

1

OU a Praktická škola Lipová-lázně - malířské a natěračské práce

1

Celkem

2

Prezentace středních škol
Datum

Název akce

Organizátor

Účast

05. 10.

BURZA PRÁCE A
VZDĚLÁMÍ V OL. KRAJI

Úřad práce Šumperk

Žáci 8. a 9.
ročníku s
rodiči

31. 10.

Prezentace školy

Střední škola technická
zemědělská Mohelnice

9. ročník

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH
ŠKOL SCHOLARIS

Gymnázium Šumperk

Žáci 8. a 9.
ročníku s
rodiči

07. 11.
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Střední škola železniční,
technická a sužeb Šumperk
OU a praktická škola Lipová lázně
SOŠ a SOU strojírenské a
stavební Jeseník

13. 11.

Prezentace školy

9. ročník

20. 11.

Prezentace školy

20. 11.

Prezentace školy

22. 11.

Prezentace školy

Střední odborná škola lesnická
a strojní Šternberk

9. ročník

23. 11.

Prezentace školy

Průmyslová škola Letohrad

9. ročník

30. 11.

Prezentace školy

Střední škola obchodu, řemesel
a služeb Žamberk

9. ročník

03. 12.

Prezentace školy

Soukromá střední odborná
škola PRIMA Rýmařov

9. ročník

8., 9. ročník
9. ročník

(MZ)

6. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH JEVŮ
Prevence rizikového chování je vždy záležitostí dlouhodobou, její efektivnost nelze zhodnotit
v krátkodobém časovém horizontu. Proto zásadní podmínkou pro realizaci je nastavení
dlouhodobých cílů, které utvářejí směr dílčích krátkodobých aktivit.
Mezi podstatné dlouhodobé cíle řadíme:


Vytváření pozitivní atmosféry ve škole – nastartování procesů tvorby bezpečného
prostředí ve škole – vzájemná komunikace a informovanost mezi pedagogy – při
pravidelných poradách se informovat o tom, čeho si kdo všiml, na koho je třeba dávat
pozor atd.



Zvýšení vnímavosti vůči změnám v žákovských kolektivech



Průběžně – jakmile si někdo z pedagogů všimne nezdravého chování, příznaků
nezdravých vztahů a nevhodného chování vůči některému z žáků, neprodleně to
nahlásí třídnímu učiteli a vedení školy



Nastavení vstřícných vztahů mezi žáky a učiteli, žáky navzájem a mezi učiteli
navzájem



Dlouhodobé vzdělávání celého učitelského sboru



Zahrnovat témata rizikového chování do výuky jednotlivých předmětů



Práce s třídními kolektivy (př. komunitní kruhy) – plně v kompetenci třídních učitelů,
kteří si zvolí vhodné a odpovídající organizační formy
17
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Další cíle:


Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování



Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu



Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy



Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností



Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování a
používání vulgarismů mezi žáky



Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence



Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti

V rámci projektu Bezpečné klima proběhlo v přípravném týdnu školního roku 2017/2018
dvoudenní školení pedagogických pracovníků, asistentek pedagoga a vychovatelek.
Tzv. teambuilding byl zaměřen na podporu vzájemných vztahů v pracovním kolektivu.
Teambuilding proběhl bezproblémově, nové kolegyně měly dostatečný prostor pro
seznámení a poznání nových spolupracovníků. Aktivity zacílené na podporu kolektivu byly
efektivní a vhodně podpořily „start“ do nového školního roku. Byly nakoupeny potřebné
materiální pomůcky a knihy týkající se základní teorie i praxe v oblasti primární prevence.
V průběhu školního roku pedagogové absolvovali školení sborovny, včetně praktických
ukázek, jak pracovat v třídnických hodinách. Součástí projektu bylo také metodické vedení
učitelů přímo v jednotlivých třídách. Měli být proškoleni další dva pedagogičtí pracovníci
v oblasti primární prevence, mělo se zrealizovat supervizní setkání a vyhodnotit efektivnost
celého projektu. Bohužel kvůli nefungující komunikaci s realizátorem projektu Bezpečné
klima se již nepodařilo uskutečnit zbylé metodické podpory vč. supervize.
V letošním školním roce jsme realizovali minimálně preventivní plán opět za spolupráce
pedagogů a externích odborníků v rámci projektu KPPŠ Šumperk. Jako každý rok jsme se
soustředili na zkvalitnění vztahů ve třídě, záškoláctví, vulgaritu, projevy rasismu a xenofobie.
Žákům na druhém stupni byly nabídnuty interaktivní besedy na různá témata vedené
zkušenými lektory. Společně s ostatními pedagogy jsme témata prevence průběžně
zařazovali do výuky, jednotlivé problémy se snažíme žákům ukázat na příkladech z praxe a
najít souvislosti. Důležitou součástí jsou diskuze, kdy mají děti prostor se vyjádřit a vyslovit
svůj názor.
Na prvním stupni i v mateřské škole je primární prevence realizována zejména
prostřednictvím třídních učitelek, které jsou v nejužším kontaktu se třídou a se žáky a tudíž je
nejlépe znají. Na podporu žákovských kolektivů a jejich vzájemnému „spolupůsobení“ jsou
18
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pravidelně realizovány komunitní kruhy v jednotlivých třídách, které mají za cíl upevňovat
kamarádské chování a rozvíjet sociální dovednosti. Dále jsou uskutečňovány rozličné
sportovní akce či výlety (př. florbalové turnaje, orientační běh, výšlap na Sněžník), jež jsou
svou podstatou také velmi přínosné v budování kooperativních vztahů mezi vrstevníky.
Při jakýchkoliv projevech rizikového chování nás (tj. školní poradenské pracoviště)
pedagogičtí pracovníci průběžně informují. Vzájemnou spoluprací a nastavenými postupy se
snažíme nevhodnému chování předcházet a eliminovat ho.
V průběhu školního roku bylo řešeno několik výchovných problémů vykazujících dlouhodobý
charakter. Přes snahu zainteresovaných osob (rodiče, pedagogové, externí odborníci)
musela být jedna žákyně umístěna do SVP Dobrá Vyhlídka Šumperk (záškoláctví).

(NB)

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Vzdělávání pedagogických pracovníků je stanoveno plánem „Další vzdělávání
pedagogických pracovníků“. Podle kvalifikace pedagogů a potřeb organizace je jednotlivým
pracovníkům určeno zaměření vzdělávání.


Studium ve vlastním zájmu PdF UP Olomouc, český jazyk a speciální pedagogika,
září 2017 - červen 2018 (NB)



Klima školy pro učitele ZŠ - dvoudenní vzdělávací akce, 31 08. 2017, 01. 09. 2017



Setkání metodiků prevence a výchovných poradců, Šumperk, 5. 10. 2017 (NB)



Matematická gramotnost, 09. 11. 2017 (KE)



Klima školy pro učitele ZŠ, 16. 11. 2017



Setkání výchovných poradců (kariérové poradenství), Olomouc, 29. 11. 2017 (MZ)



Matematická gramotnost, 12. 12. 2017 (KE)



Setkání výchovných poradců (inkluze), Šumperk, 14. 12. 2017 (MZ)



Angličtina pro učitele ZŠ, 17. 4. 2018 (HS)



Činnostní učení v matematice, 15. 5. 2018 (JK)



Činnostní učení v matematice, 11. 6. 2018 (JK)
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8. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Ve školním roce 2017/2018 v rámci celoživotního vzdělávání absolvoval ředitel školy první
rok studia Koordinátor školního vzdělávacího programu.

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
I. Vědomostní a talentové soutěže
Logická olympiáda
7 žáků naší školy se začátkem října zúčastnilo online soutěže Logická olympiáda. Velmi
pěkného výsledku dosáhl F. Sedláček z 8. třídy, který dosáhl v kraji kvantilu 77 %, což
znamená, že byl lepší než ¾ ostatních soutěžících v dané kategorii.

Přírodovědný klokan
Žáci 8. a 9. třídy si letos mohli vyzkoušet také soutěž Přírodovědný klokan,
ve které porovnávali své znalosti z matematiky, fyziky, přírodopisu a
zeměpisu. Třetí místo okresním kole místo obsadil V. Pešek z 9. třídy.

Členky pěveckého sboru Staráček se prozpívaly až do krajského kola
V sobotu 14. dubna 2018 proběhlo v Prostějově krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu
lidových písní pod názvem „O hanáckyho kohóta." Přehlídka v sólovém zpěvu lidových písní
z Hané je určena pěvecky nadaným dětem s dobrou výslovností a intonací ve věku od 3 do
15 let. V krajském kole si ovšem mohou přijet zazpívat jen ti, kteří byli nejlepší a byli porotou
vybráni z předcházejících dvou kol - okrskového a okresního, kde každý účastník zazpíval
dvě lidové písně a capella (bez hudebního doprovodu). Odměnou jim byl pak doprovod
opravdové cimbálové muziky na krajské přehlídce. A právě reprezentovat okres Šumperk a
vyzpívat si „stříbrné pásmo“ každá ve své kategorii se povedlo naší T. Nejedlé z 5. třídy a A.
Kozárové z 9. třídy, kterým za tento velký úspěch gratulujeme.
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Úspěch našich páťáků ve znalostech přírodovědy a vlastivědy
Do okresního kola soutěže v přírodovědě a vlastivědě v Šumperku byli
nominováni dva žáci z 5. třídy - M. Hýžďal a J. Řezníček. Oba
prokázali, že svými znalostmi o přírodě a vlasti patří k těm nejlepším
nejen v páté třídě na naší škole, ale i v našem okrese. J. Řezníček se
umístil na úžasném druhém místě, za což byl odměněn diplomem a
drobnými cenami a M. Hýžďal obsadil výborné třetí místo. Oběma
chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
staroměstské školy.

Ostatní olympiády
Okresního kola olympiády z českého jazyka, které se konalo 5. února 2018, se po
absolvování školního kola zúčastnili dva žáci, z osmé třídy F. Sedláček a z deváté třídy F.
Fister, a mohli si tak v okresní konkurenci vyzkoušet a porovnat své jazykové dovednosti.
Olympiáda z anglického jazyka pro žáky 2. stupně se konala 15. února 2018 v Šumperku.
Naši školu reprezentovali v kategorii I. A v okresním kole F. Kubánek a v kategorii II. A L.
Vařáková. Své komunikační schopnosti tak mohli srovnat se svými vrstevníky.
V okresním kole olympiády z anglického jazyka pro 4. a 5. třídu, které proběhlo 24. května
2018, nás reprezentovali J. Bechr ze 4. třídy a M. Pacal z 5. třídy a oba shodně se umístili ve
středu výsledkové listiny. Předvedli, že jejich znalosti a konverzační schopnosti jsou na velmi
dobré úrovni.
Okresního kola dopravní soutěže, které se konalo 15. května 2018 v Mohelnici, se zúčastnila
dvě družstva. První složené z mladších žáků - K. Konkolová, T.Nejedlá, J. Řezníček a T.
Vařák a druhé, které vytvořili starší žáci - A. Langrová, Š. Nováková, F. Fister, R. Rezdovič.
Absolvováním této soutěže žáci zjistili, že v porovnání s ostatními družstvy je nutné se na
příští závody lépe připravit, jak po stránce technické, tak i teoretické.
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II. Sportovní soutěže a aktivity
Přespolní běh
8. září 2017 se školního kola v přespolním běhu zúčastnili všichni žáci
naší školy od prvního do devátého ročníku. Odtud mladší i starší
družstva děvčat a chlapců postoupila do okrskového kola, které se
konalo v Hanušovicích. Starší hoši v okrskovém kole uspěli a
postoupili tak do okresního kola v Šumperku, kde reprezentovali naši
školu.

Vystoupení kroužku gymnastiky na školním plese
Jako každoročně i na školní ples 2018
si přichystal kroužek gymnastiky pěkné
a hravé vystoupení. Děvčata předvedla
náročné pozice ve dvojicích na
minižíněnce a gymnastickými míči.
Svou svižnou skladbou tak gymnastky
opět přispěly k pestrému programu našeho plesu.

Sportovně taneční den
Mezinárodní den tance připadá každoročně na 29.
dubna. Učitele 1. stupně základní školy tato skutečnost
inspirovala. Jedno školní dopoledne se svými žáky prožili
tancem, pohybovými aktivitami v tělocvičně i venku.
V pondělí ráno 7. května 2018 se všichni sešli ve
sportovním oblečení. Program byl zahájen protažením
celého těla, dynamickým strečinkem. Poté se začalo
nacvičovat několik společných skladeb na písničku
Čokoláda, Ouky kouky a Popeláři. Z poslední uvedené
skladby za chvilku každému zněl v hlavě refrén: „Hej, ty! Já jsem taky popelář. Hej, ty! Kolik
toho dneska máš? Hej, ty! Ještě dvacet popelnic. Hej, ty! Já mám ještě o dvě víc.“ Nechyběl
ani španělský tanec Makarena nebo u dětí velmi oblíbená píseň Jede, jede, mašinka.
Trénovalo se pilně. Nácvik byl proložen chvilkami odpočinku. Nezapomnělo se ani na pitný
režim. Po dvou hodinách byli z mladších školáků skvělí tanečníci, kteří své nově nacvičené
pohybové dovednosti odprezentovali před publikem - žáky 2. stupně a jejich učiteli. Všichni
přítomní vystoupení ohodnotili velkým potleskem. Dopoledne pokračovalo procházkou
do blízkého okolí Starého Města. Děti pozorovaly přírodu, především rostliny i živočichy, a
tak se pedagogům podařilo propojit přírodovědné vědomosti s reálným životem, s pobytem a
pohybem na čerstvém vzduchu.

Florbalový turnaj O POHÁR OSVOBOZENÍ 2018
Základní škola a Mateřská škola Staré Město každoročně
pořádá florbalový turnaj v rámci oslav ukončení druhé světové
války. Letos se konal již 4. ročník. Termín tentokrát
organizátoři zvolili na 11. květen 2018. Vzhledem k příznivým
klimatickým podmínkám se hrálo na venkovním umělém hřišti
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v areálu fotbalového stadionu. Díky zapůjčení florbalových mantinelů z Gymnázia
v Šumperku jsme měli k dispozici regulérní florbalové hřiště. Díky štědrým sponzorům (NETKOVO, KREMO, FARMA POHODA, SKIAREÁL KRALIČÁK, PRO-BIO) se nám podařilo
zajistit pro účastníky turnaje kvalitní ceny i občerstvení. A kdo zvítězil? Tentokrát byli nejlepší
žáci ze Základní školy v Postřelmově, druhé místo získali žáci naší školy. A protože počasí
vyšlo na jedničku, byli spokojeni úplně všichni. Již nyní se těšíme na 5. ročník a doufáme, že
se uskuteční na novém školním hřišti v areálu školy.

Ukázkové cvičení gymnastek
Ve čtvrtek 14. června 2018 v odpoledních hodinách proběhlo
v tělocvičně základní školy ukázkové cvičení malých i
pokročilých dětí z kroužku Gymnastika. Průvodního slova se
ujala trenérka paní Lenka Jílková. Poté návštěvníci zhlédli
společnou taneční skladbu všech vystupujících. Cvičenci
předvedli nově naučené dovednosti především na trampolíně
a na tvrdých i měkkých žíněnkách. Viděli jsme gymnastické
prvky jako je kotoul vpřed, stoj na rukou, rondát, přemet vpřed
a vzad, salto či špicar apod. Publikum ocenilo předvedené
výkony potleskem. V letošním školním roce čtvrteční
tréninkové hodiny navštěvovalo přes 30 zájemců. Věřím, že chuť dětem do tance a sportu
zůstane.

III. Prezentace školy na veřejnosti
Vítání prvňáčků
V pondělí 4. 9. 2017 jsme na radnici ve Starém Městě přivítali
23 nových prvňáčků – 9 holčiček a 14 chlapců. Po
slavnostním zahájení se malí školáci mohli pilně pustit do
práce ve zcela nově vybavené 1. třídě. Děkujeme zřizovateli
a vedení školy za úpravy a nákup moderního vybavení, které
malým školákům zpříjemní jejich první krůčky ve škole.

Plavání 2017
Každoročně se děti druhé a třetí třídy v rámci tělesné výchovy
účastní plaveckého výcviku, který je povinný, protože je
součástí školního vzdělávacího programu. Až doposud jsme
navštěvovali bazén v Šumperku, který ale nyní prochází
rekonstrukcí. Proto byla výuka plavání přesunuta do Zábřehu
na Moravě. Na děti tam čekalo nejen moderní, ale velmi
příjemné prostředí a také milí instruktoři, kteří si děti rozdělili
do několika skupin. Každé pondělí si sice musíme přivstat,
protože na kurz plavání odjíždíme již v sedm hodin, ale již po první lekci víme, že se nám
v zábřežském areálu bude líbit. Dobrou zprávou pro rodiče je to, že škola získala dotace na
dopravu a celý kurz je tedy pro děti zcela zdarma.
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FILMFEST – 1. ročník: Natáčení s žáky 8. a 9. třídy
V pátek 22. 9. 2017 se šest žáků naší školy vydalo na
natáčení dokumentárního filmu ze života tří našich
občanů o jejich osudech po roce 1945. Režisér
z Olomouce Jan Bartoň a vedoucí KD Alena Windová
oslovili naši školu, abychom si vyzkoušeli tuto
jedinečnou možnost natočit nebo spíše zkusit si
natočit dokument z našeho města z doby, kterou oni
sami sice nemohli prožít, ale mohli si vyzkoušet práci režiséra – reportéra. Byla to pro děti
zcela nová zkušenost, ale podle výsledku můžeme říct, že se jim natáčení velmi povedlo.
Důkazem toho je nejen natočený snímek (což je samozřejmě úspěch vedení pana režiséra a
jeho týmu), ale samotná pochvala pana Bartoně. V této své prvotní roli se velmi zdařile
předvedli naši žáci z osmé třídy - Viktorie Kouřilová, Erik Doné, Filip Sedláček, a také
deváťáci Simona Karabcová, Šárka Nováková a Jiří Gronych.

Vitamínový den
„ZELENINOU A OVOCEM, BRÁNÍME SE NEMOCEM!“
V rámci projektu „Ovoce, zelenina do škol“ a „Mléko do
škol“ proběhl v úterý 26. 9. 2017 na 1. stupni ZŠ
VITAMÍNOVÝ DEN. Obsahem tohoto dne byly praktické
ukázky lisování a mixování ovocných šťáv, banánového
koktejlu s mlékem, 100% jablečného moštu – vše spojeno
s ochutnávkou. Děti si také vyzkoušely zdravé mlsání –
z rozdrcených slunečnicových semínek a rozinek si
připravily chutné a zdravé cukroví. Díky firmě MK Fruit s.
r. o. jsme všichni prožili zajímavé a hlavně zdravé dopoledne.

Halloweenské dovádění
Některé zvyky Halloweenu se postupně dostávají i do
našich zemí, a dají pěkně využít ke společnému
dovádění s dětmi. Na prvním stupni jsme si tedy s
kolegyněmi dohodly, že dětem připravíme dvouhodinu
plnou her a soutěží. Sešli se tedy druháci se čtvrťáky a
prvňáci se třeťáky. První skupina pojala Halloween
poznáváním tohoto svátku, a společně strávila čas
výrobou pavouků a netopýrů. Druhá skupina dováděla při
soutěžích.
Nechybělo posouvání pavoučků pomocí
foukání do brčka, soutěž plná grimas, při které musely děti dostat červíka z horní části
obličeje do pusy bez použití rukou, halloweenský slalom, chůze „s dýní“ na hlavě, společné
pojídaní perníků a další jiné soutěže plné legrace. Věříme, že se děti pobavily a vzájemně se
lépe poznaly a skrze společné aktivity zažily netradiční formu výuky.
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Vánoční koncert Staráčku v kostele sv. Anny
V pátek 22. prosince 2017 se v kostele sv. Anny
konal v pořadí již
třetí vánoční koncert
staroměstského pěveckého sboru Staráček. Malí a
velcí zpěváci opět vystoupili s pásmem vánočních
písní a tradičních koled, dokonce zazpívali i
francouzsky a polsky. I tentokrát se díky početnému
publiku a krásně vyzdobenému kostelu a
předvánoční
sváteční
atmosféře
setkání
v adventním čase velmi vydařilo a na samotný
závěr si všichni s chutí společně zazpívali.

Lyžařský a snowboardový výcvik 2018
Ve dnech 8. 1. – 12. 1. 2018 proběhl zimní
výcvikový kurz sjezdového lyžování a
snowboardingu ve Skiareálu Paprsek.
Navzdory počasí se letošní výcvik obešel
bez úrazů. Máme ve srovnání s ostatními
školami
nadstandardní
podmínky.
Každoročně nám manželé Mikovi poskytují
zázemí pro naše žáky - velmi levné
permanentky na vlek, dopravu zdarma a prostor pro odpočinek na chatě Vindoška. Patří jim
za to obrovské poděkování. Letošního výcviku se zúčastnilo 42 žáků školy z 5. až 9. ročníku.
Podobný počet zůstal ve škole údajně ze zdravotních či finančních důvodů. Je pro nás
velkým zklamáním, že se pohybových aktivit školy neúčastní ti žáci, kteří jsou zdraví a mají
lyžařské vybavení. Vážíme si podpory a spolupráce rodičů, kteří své ratolesti vedou ke
sportu. Máme dokonce účastníky, kteří se výcviku zúčastnili již po čtvrté. Tito žáci i jejich
rodiče si zaslouží velkou pochvalu.

Robotický den ve staroměstské škole
V úterý 16. ledna 2018 se v naší škole
uskutečnil robotický den pod vedením
pana Ing. Miroslava Haltmara s dalšími
třemi žáky ze Střední průmyslové školy
ze Šumperka. Účastnili se žáci 8. a 9.
třídy. Měli jsme za úkol sestavit pojízdné
roboty z lega a s pomocí notebooků je
naprogramovat tak, aby mohli jezdit po
vyznačené dráze. Pracovali jsme ve
dvojicích a s hotovým robotem jsme
soutěžili, kdo dráhu projede nejrychleji. Vítězná dvojice s nejlepším časem byla Daniel
Škrach a Ladislav Ján. Naši školu pojedeme reprezentovat do okresního kola, které
proběhne 6. února 2018 na šumperské průmyslovce.
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Tematické setkání a spolupráce s rodiči dětí z mateřské školy
V úterý 6. února 2018 se uskutečnila beseda s názvem „Specifika
vzdělávání dítěte před nástupem povinné školní docházky“. Rodiče
byli informováni o zralosti či nezralosti dítěte a jeho rozpoznání.
Dozvěděli se, jak jsou důležité konkrétní praktické činnosti při učení
se s předškolákem a rovněž se seznámili s prostředím třídy i
výukouvou technikou. O tomto stále aktuálním a pro rodiče zajímavém
tématu přednášela paní učitelka, elementaristka, Mgr. Jana
Podhorová, které tímto děkujeme za opravdu přínosné informace a za
její cenné profesionální rady.

Zimní pobyt v přírodě aneb běžkování se čtvrťáky
Ve dnech 23. - 24. ledna 2018 žáci 4.
třídy měli dopolední školní výuku
realizovanou formou pobytu v přírodě.
Třída byla rozdělena na dvě poloviny.
Jedna
část
dětí
šla
za dohledu
pedagogických pracovníků školy bobovat,
druhá skupina s třídní učitelkou si
nasadila běžky a hurá do horní části
Starého Města do čerstvě upravené běžkařské stopy. Někteří se rozjeli jako závodníci. Než
se ostatní nadáli, měli několik koleček za sebou. Mezi čtvrťáky se však našli i jedinci, kteří
stáli na běžkách poprvé. Dopoledne se neobešlo ani bez pádů, ale naštěstí se nikomu nic
nestalo. V poledne jsme se příjemně unavení vrátili do školy na oběd. Další den se skupiny
žáků vyměnily - kdo běžkoval, šel bobovat a opačně. Pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu
se nám líbil. Pokud nám sněhové podmínky budou přát, vyrazíme ještě.

Maškarní ples 2018
Letošní maškarní ples byl doslova a do písmene
pekelný…a to nejen kvůli tematické výzdobě, ale i
proto, že se vše vydařilo tak, jak má. Sál se v 16
hodin naplnil nejen čertovskými a kouzelnými
bytostmi, ale ocitli jsme se ve světě fantazie, kde
se může potkat třeba lev s princeznou, drak
s včelkou Májou nebo Indiánka s Červenou
karkulkou. Po promenádě masek se rozjela divoká
zábava plná her, tance a dovádění. Večerem nás
provázel hlavní čert, který si letos přizval na pomoc
dvě čertice. Jména jim vymyslely samotné děti, a nakonec se rozhodli pro Satanici a Bertici.
A že to děvčata uměla pěkně rozparádit!!! Ke všemu pomocnou ruku k dílu přidalo ještě pár
žáků z deváté třídy a v hojném počtu pomáhali učitelé a asistentky, občerstvení měly na
starost děvčata z kuchyně a o muziku se postaral pan Panský. Všem tímto děkujeme. Velice
si vážíme jejich ochoty pomáhat a bavit naše nejmenší. Součástí maškarního plesu bývá
každoroční malá a velká tombola, která by se rovněž nemohla uskutečnit bez přispění
několika firem, podniků i jednotlivců. Jednalo se o firmy Kremo, Úsovsko a Net Kovo,
papírnictví Eva, Obuv paní Evy Machálkové, chatu Profesor, Restaurace Goldek a
Staroměstský šenk, Město Staré Město, Divadelní soubor Šok, paní Irinu Schwanovou,
Magdalénu Urbáškovou, pana Pavla Fraňka, rodinu Panskou a Řezníčkovou. Děti měly
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z vašich dárků určitě velikou radost. I vám patří velký dík! Některé děti možná nevyhrály
v tombole, ale určitě si pochutnaly na Staroměstské trubičce nebo jiné sladkosti a strávily
příjemné odpoledne společně s kamarády, rodiči a známými. Věříme, že i nadále se budeme
scházet v hojném počtu a zažijeme spoustu legrace.

Školní ples
V pátek 16. února 2018 nadešel pro nás tak
dlouho očekávaný den – „NÁŠ PLES“. My
deváťáci jsme se už nemohli dočkat, přesto jsme
byli netrpěliví a dostatečně nervózní. Bylo to pro
nás velké prožívání něčeho nového a
neznámého. I když jsme si to celé nedovedli
představit, těšili jsme se. Byli jsme plni očekávání
něčeho netušeného, ale tato společenská
událost, vlastně první velká v našem životě, nás
moc lákala a na třetí únorový pátek jsme byli
moc a moc natěšení. Nejdříve jsme si v tomto
týdnu hezky vyzdobili sál, naše téma bylo zcela neobvyklé – upíři. Snažili jsme se sál
vyzdobit co nejlépe, aby se líbil našim hostům, hlavně našim rodičům. A ještě jedna věc byla
pro nás velice důležitá, zvládnout náš tanec, hlavní bod večera. Od října až do konce jsme
poctivě trénovali, aby se náš upíří tanec líbil všem! A pak to přišlo! Všichni byli na nás hodně
zvědaví, nejen na naše slavnostní plesové ošacení, ale obzvlášť na ten tanec!! Když jsme
tancovali, cítili jsme, že je sál užaslý a napjatý. Jen co jsme dotancovali, bouřlivý potlesk
ukončil naše napětí a my jsme poznali, že jsme se líbili! Ulevilo se nám a byli jsme šťastní.
Chtěli bychom poděkovat především paní Jiřině Kokešové, že nás ten tanec tak pěkně
naučila. I svým rodičům jsme poděkovali růžičkou za vše, co nás naučili. Krásnou kytici
žlutých tulipánů dostala od nás i naše paní učitelka. Celý večer jsme se příjemně bavili, tedy
až do 22. hodiny. Zůstala nám v srdcích hezká vzpomínka. Doufáme, že i ostatním.

Březen – měsíc knihy a čtenářů
Dnešní doba je plná moderních technologií, které nám
v určitém ohledu ulehčují život. Avšak rozumný jedinec
by měl vnímat i hodnotu tradičních zdrojů poznání,
mezi které řadíme knihy. Ty jsou hmotným dědictvím
našeho národa a provází lidstvo již pěknou řádku let.
V této souvislosti si připomeňme myšlenku Jana
Amose Komenského: „Kdo se chce stát vzdělaným,
musí
si
nad zlato
a
stříbro
vážit
knih.“
S literaturou, předčítáním, knihami, texty či ilustracemi
se setkává člověk od narození. Malé dítě vnímá
sluchem vyprávění příběhů, pohádek od svých
nejbližších, hovoříme o předčtenářském období. Baví ho si prohlížet obrázková leporela.
Zajimavostí je, že ačkoliv dítko ve třech letech ještě nečte, již správně drží knížku. Čtenářské
období přichází se zahájením povinné školní docházky. Žáci se v 1. třídě v hodinách
českého jazyka učí zvládat techniku čtení - číst písmena, slabiky a celá slova. Tato
dovednost je postupně prohlubována. Je snaha, aby děti postupně vnímaly to, o čem čtou.
Porozumět textu, pochopit správný záměr autora není vždy lehké, někteří se v tom
zdokonalují celý život. Březen je považován za měsíc knihy a čtenářů, 2. dubna si
připomínáme narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Pedagogy 1. - 4.
třídy místní ZŠ tato skutečnost inspirovala. Připojili se k propagování a podpoře četby. Jedno
školní dopoledne se zastavili v koloběhu všedních dní a snažili se pohlédnout na dětskou
literaturu z jiného úhlu pohledu. Cílem bylo vzbudit rozmanitými aktivitami v dětech zájem o
četbu, poezii i prózu. Co může učitele potěšit víc, než když ho žákyně po uplynulém
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vyučovacím bloku poprosí, že by si chtěla knížku půjčit a doma přečíst? Akce byla dobrým
krokem, pokud se podařilo malé svěřence nalákat na domácí zájmovou četbu, chození
do knihovny, apod. Informaci o zdařilém čtení ukončeme slovy amerického zpěváka
Michaela Jacksona: „Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Trávím spoustu
času čtením, protože ho velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně ztratit a zapomenout,
kde jsem.“ Popřejme všem malým i velkým čtenářům mnoho pěkných chvil nad stránkami
knížek a časopisů.

Zápis do 1. třídy
Ve středu 11. 4. 2018 se uskutečnil zápis dětí do 1.
třídy, kterého se zúčastnilo 17 dětí spolu se svými
rodiči. Prostředí školy a tříd nebylo pro budoucí
prvňáčky úplně neznámé. Ještě před samotným
zápisem měly všechny děti možnost si prohlédnout a
nanečisto vyzkoušet, jak to v takové 1. třídě chodí a
vypadá. Současní prvňáčci jim propůjčili své lavice,
aby mohli předškoláci s barevnými rybkami a jinými
mořskými tvory hravě proplout jednou hodinou
matematiky. Počítali do 10, porovnávali, pracovali
s interaktivní tabulí, závodili v rychlosti vidění počtu do 5 a na závěr si ve dvojicích zahráli
matematickou hru. Za velký kus práce si zpět do školky odnesli malou odměnu a zážitky
z první hodiny ve škole.

Recitační soutěž
Každoročně probíhá na naší škole recitační soutěž.
Skončilo 1. pololetí a my se chystáme poměřit své síly
v recitaci. Vybereme si nějakou pěknou básničku, ti menší
dostanou nabídku od svých učitelek, my starší si už
dovedeme vybrat sami. Pak v prvním únorovém týdnu
proběhla třídní kola, vybrali se tři nejlepší z nás a ti
postoupili do školního kola. To letos proběhlo ve dvou
termínech: v pondělí 12. 2. soutěžili ti menší spolužáci, a v
úterý 13. 2. jsme soutěžili my, starší. Z obou skupin byli do
okrskového kola v Šumperku vybráni pouze dva nejlepší z
každé kategorie. Tam proběhla soutěž 14. března a i tam
jsme recitovali s plným nasazením. Byli to tito žáci: Vanda
Panochová (1. třída), Tea Suchomelová (1. třída), Sára Suchomelová (3. třída), Adéla
Pacalová (3. třída), Barbora Látalová (4. třída), Adéla Kristenová (8. třída) a Anna Lysáková
(8. třída). Všechna děvčata se snažila ze všech sil podat co nejlepší výkon! I když nikdo z
nás nepostoupil dál do okresního kola, máme za sebou zajímavý zážitek a zkušenost. Snad
to příště vyjde.

Den Země
V pátek 30. dubna 2018 proběhl ve škole Den Země.
Členové Spolku rodičů připravili pro mladší děti šest
stanovišť, na kterých dětem představili různá řemesla.
Našim nejmladším školákům paní Renata Řezníčková
vysvětlila, co je povolání a co jsou řemesla, zazpívali si
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známé písničky a podle rýmovaček pak řemesla hádali. Na stanovišti u Moravčíků se
dozvěděli, z jakých materiálů se dají plést všelijaké košíky a různé jiné nádoby a pod
dohledem paní Michaely Moravčíkové plnili zajímavé úkoly. Ve školní dílně pan Pavel
Janoušek s paní Hanou Bilošovou připravili výstavu i kvízové úkoly, které se týkali řezbářství,
poznávání dřevin a představili dětem i nástroje, které se používají při práci se dřevem. Od
školy se následně děti přesunuly k parku, kde ně čekaly bylinky a zde si pod vedením paní
Jarmily Windové mimo jiné dokonce mohly namíchat vlastní čajové směsi. Paní Šárka
Foltýnová měla stanoviště o zemědělství na bývalé „švestkové“ zahradě v Zemědělské ulici.
Děti určovaly plodiny a poznávaly zemědělské nářadí. Pan farář Piotr Grzybek s paní
Veronikou Souralovou přivítali děti na faře, aby je seznámili s včelařstvím. Všem dospělým,
kteří dětem přichystali zábavné a současně i poučné dopoledne, velmi děkujeme.
Oceňujeme, že ve svém volném čase jsou ochotni spolupracovat se školou a přiblížit tak
našim dětem konkrétní praktické činnosti a dovednosti či předat vlastní zkušenosti. Velmi si
této spolupráce vážíme.

Koncert v kulturním domě
Dne 15. června 2018 se uskutečnil další koncert
pěveckého sboru Staráček. Pod vedením L. Jílkové
zazpívaly děti z pěveckého kroužku společně
s dospělými písně lidové, písně P. Nováka a další
secvičené písně. Sóla zazpívalo několik odvážných
děvčátek. V sále plném rodičů a přátel zpěvu vládla
příjemná předprázdninová atmosféra.

Akce školy
Datum

Název akce

Organizátor / vedoucí akce

Účast

04. 09.

Slavnostní zahájení
školního roku pro prvňáčky
na radnici MěÚ Staré
Město

Vedení školy, starosta města /
J. Podhorová

23 prvňáčků
s rodiči,
žáci 9. třídy

12. 09.

Výstup na Králický Sněžník

CHKO Jeseníky / třídní učitelé

Žáci 8. a 9. třídy

19. 09.

Výlet do Klodzka, českopolský projekt

Polská škola / M. Novotná

Žáci 9. třídy a
polští žáci

19. 09.

Filmové představení

KD Staré Město

Žáci 5., 6. 7. a 8.
třídy

26. 09.

Vitamínový den

MK FRUIT / třídní učitelé

Žáci 1. - 5. třídy

27. 09.

Exkurze do Velkých Losin,
česko-polský projekt

Polská škola / M. Novotná

Žáci 9. třídy a
polští žáci

03. 10.

Zpívánky

Mateřská škola / J. Podhorová

Žáci 1. třídy
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Výlet do Wroclavi, českopolský projekt

ZŠ Staré Město / I. Matkovská,

Žáci 9. třídy a
polští žáci

18. 10.

Art + cooking, česko-polský
projekt

Polská škola / I. Matkovská

Žáci 9. třídy a
polští žáci

20.10.

Přírodovědná vycházka na
Paprsek

ZŠ Staré Město / P. Lipka

Žáci 6. - 9. třídy

23.10.

Schůzka vedení školy se
zástupci OSPOD

OSPOD / vedení školy

Ředitel, zástupce
ředitele

24. 10.

Výtvarný workshop, českopolský projekt

ZŠ Staré Město / J. Šmůlová,
M. Látalová

Žáci 9. třídy a
polští žáci

06. 11.

Vaření a exkurze v PROBIO, česko-polský projekt

ZŠ Staré Město / M.
Zálešáková

Žáci 9. třídy a
polští žáci

Závěrečné setkání ve
Stronie, česko-polský
projekt

Polská škola, ZŠ Staré Město/
I. Matkovská, R. Šikula

Žáci 9. třídy a
polští žáci

Divadelní představení „Jak
si Ježíšek užil Vánoce“

Mateřská škola

Žáci 1. třídy

15. 12.

Předvánoční setkání
zaměstnanců školy –
pěvecké vystoupení

Restaurace Goldek / vedení
školy

Zaměstnanci
školy

22. 12.

Malé vánoční zpívání

KD / L. Jílková

Žáci pěveckého
sboru

22. 12.

Filmové představení Auta

KD - kino / třídní učitelé

Žáci 1. - 4. třídy

22. 12.

Filmové představení
Spider-man

KD - kino / třídní učitelé

Žáci 5. - 9. třídy

21. 12.

Vánoční besídky

ZŠ / třídní učitelé

Žáci 1. - 4. třídy

22. 12.

Vánoční besídky

ŠD / vychovatelky

Žáci 1. stupně

16. 01.

Robotický den ve
staroměstské škole

VOŠ a SPŠ Šumperk / R.
Šikula

Žáci 8. a 9. třídy

25. 01.

Maškarní bál v KD

ZŠ Staré Město / I. Matkovská

MŠ, 1. stupeň,
rodiče, veřejnost

06.0 2.

Robotický den - regionální
kolo

VOŠ a SPŠ Šumperk / R.
Malachovská

2 žáci z 8. třídy
L. Ján, D. Škrach

Beseda „Předškolák a
nástup do 1. třídy ZŠ“

MŠ Staré Město / J.
Podhorová

Rodiče
předškolních dětí

08. 02.

Návštěva z PPP Šumperk

PPP / V. Keprtová

Žáci a učitelé 2. a
3. tř., asistenti
pedagoga

16. 02.

Školní ples

ZŠ Staré Město

Žáci 9. tř., učitelé
ZŠ, rodiče,
veřejnost

28. 03.

Oslava Dne učitelů –
radnice, penzion Pod
Javorem

Starosta města, vedení školy

Pedagogičtí
pracovníci MŠ,
ZŠ

05. 10.

29. 11.
13. 12.

06. 02.
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11. 04.

Zápis do 1. třídy

MS 1. stupně / vedení školy

23 dětí s rodiči

30. 04.

Den Země – řemeslné dílny

SRPŠ / R. Řezníčková

Žáci 1. - 4. třídy

23. 05.

Technohrátky

SOU Králíky

Chlapci 7. a 8.
třídy

24. 05.

Koncert „Motýli“ v KD

ZUŠ Šumperk

Žáci 1. - 5. třídy

15. 05.

Výjezd do Polska

Polská škola / N. Bechrová

Žáci 9. třídy

01. 06.

Den dětí – vycházka
k rybníku Úžas

SRPŠ / R. Řezníčková, M.
Zálešáková

Žáci 1. - 9. třídy

07. 06.

Ukázková hodina
gymnastiky pro rodiče

Gymnastický kroužek / L.
Jílková, M. Švecová

Gymnastky 1. - 5.
třídy

08. 06.

Výchovný koncert
„Strašidlo Cantervillské“

KD Hanušovice, ZUŠ
Šumperk taneční obor
Jindřichov

Žáci 1. - 5. třídy

15. 06.

Vystoupení pěveckého
sboru „Staráček“ v KD

Pěvecký sbor / L. Jílková

Žáci z pěveckého
sboru

Setkání zaměstnanců školy
- rozloučení se školním
rokem

Vedení školy / penzion U
profesora

Zaměstnanci
školy

26. 06.

Školní výlety 2. stupně –
Olomouc, Brno, Ostružná

TU 2. stupně

Žáci 5. - 9. třídy

26. 06.

Sportovní den

MS 1. stupně

Žáci 1. - 4. třídy

27. 06.

Školní výlet 1. stupně –
Pevnost poznání Olomouc

MS 1. stupně

Žáci 1. - 4. třídy

27. 06.

Sportovní den

TU 2. stupně

Žáci 5. - 9. třídy

28. 06.

Den třídního učitele

TU

Žáci 1. - 9. třídy

30. 06.

Slavnostní zakončení
školního roku, slavnostní
rozloučení s absolventy na
radnici MěÚ Staré Město

Vedení školy, starosta města /
M. Novotná

Žáci 9. třídy,
rodiče
pedagogové
školy

22. 06.

Sportovní akce
Datum

Název akce

Organizátor / vedoucí akce

Účast

Září červen

Plnění sportovních disciplín
soutěže Sazka olympijský
víceboj

PK tělovýchovná / P. Lipka

Žáci 1. - 9. r.

08. 09.

Přespolní běh - školní kolo

PK tělovýchovná / P. Lipka

Žáci 1. - 9. r.

11. 09. 20. 11.

Plavecký výcvik (10 lekcí)

AQUATOL Šumperk / I.
Matkovská, K. Matějová

2. a 3. r.

27. 09.

Přespolní běh - okrskové
kolo

ZŠ Hanušovice / P. Lipka

Mladší dívky,
hoši, starší
dívky, hoši
31

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Staré Město | 2017/2018

05. 10.

Přespolní běh - okresní kolo

SOŠ zemědělská Šumperk / P.
Lipka

25. 10.

Florbal - okrskové kolo

ZŠ Postřelmov / P. Lipka

16. 11.

Sportovně branný den

ZŠ Staré Město / třídní učitelé

10. 11.

Florbal - okrskové finále

ZŠ Šumperk / P. Lipka

21. 12.

Vánoční turnaj ve florbalu

PK tělovýchovná / P. Lipka

Žáci 5. - 9. r.

08. 01. 12. 01.

Lyžařský / snowboardový
výcvik

ZŠ Staré Město, lyžařský areál
Paprsek / P. Lipka

Žáci 5. - 9. r.

23. 01.

Se čtvrťáky na běžky

M. Švecová

Žáci 4. r.

24. 01.

Se čtvrťáky na běžky

M. Švecová

Žáci 4. r.

22. 03.

Florbal - okrskové kolo

ZŠ Rapotín / P. Lipka

1. - 5. tř.

23. 04.

Florbal

Hanušovice / P. Lipka

Žáci 5. - 9. r.

11. 05.

Turnaj ve florbalu O pohár
Osvobození

PK tělovýchovná / P. Lipka

Mladší žáci 2.
m. starší žáci
2. m.

04. 06.

Turnaj v bowlingu

Bowling klub Staré Město / M.
Maňasová

Smíšená
4členná
družstva 6. - 9.
třídy

14. 06.

Ukázková hodina
gymnastiky pro rodiče

Gymnastický kroužek / L.
Jílková

Gymnastky 1. 5. r., rodiče,
veřejnost

Starší hoši
Mladší hoši

Žáci 1. - 9. r.

Projekty a akce metodického sdružení 1. stupně ZŠ
Datum

Název akce

Organizátor / vedoucí
akce

27. 09.

Podzimní vycházka za
pokladem

MS 1. st. / třídní učitelky
1. - 4. ročníku

Žáci 1. - 4. ročníku

04. 10.

Barevné dny - Žlutý den

MS 1. st. / třídní učitelky
1. - 4. ročníku

Žáci 1. - 4. ročníku

11. 10.

Barevné dny - Červený den

MS 1. st. / třídní učitelky
1. - 4. ročníku

Žáci 1. - 4. ročníku

18. 10.

Barevné dny - Hnědý den

MS 1. st. / třídní učitelky
1. - 4. ročníku

Žáci 1. - 4. ročníku

31. 10.

Halloweenské hry

MS 1. st. / třídní učitelky
1. - 4. ročníku

Žáci 1. - 4. ročníku

16. 11.

Sportovní dopoledne

MS 1. st. / třídní učitelky

Žáci 1. - 4. ročníku

Účast
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Sazka olympijský víceboj

1. - 4. ročníku

S dětmi na běžky

M. Švecová

Žáci 4. ročníku

Návštěva předškolní třídy v 1.
třídě

MS 1. st / J. Podhorová

Děti z 1. třídy,
předškoláci

Březen

Měsíc čtenářů

MS 1. st. / třídní učitelky
1. - 4. ročníku

11. 04.

Zápis do první třídy

MS 1. st. / J. Podhorová

17 předškoláků
s rodiči

07. 05.

Den tance

MS 1. st. / M. Švecová

Žáci 1. - 4. třídy

29. 05.

Dopravní hřiště - průkaz
cyklisty

DH Mohelnice /
M. Švecová

Žáci 4. třídy

Pasování prvňáčků na
čtenáře

KD knihovna / J.
Podhorová

23 žáků
z 1. třídy

Školní výlet Pevnost poznání
Olomouc

MS 1. st. / třídní učitelky
1. - 4. ročníku, AP

Žáci 1. - 4. třídy

Leden
26. 03.

07. 06.
27. 06.

Žáci 1. - 4. ročníku

Soutěže, olympiády, akce předmětové komise přírodovědné
Datum

Název akce

Organizátor / vedoucí akce

Účast/postupuje/umístění

Říjen

Logická olympiáda

K. Eichlerová

7 žáků školy, F. Sedláček

Přírodovědný klokan

K. Eichlerová

3. místo v okresním kole
V. Pešek

09. 04

Pythagoriáda - školní
kolo

K. Eichlerová

Žáci 6. a 8. třídy

15. 05.

Dopravní soutěž okresní kolo

DDM Mohelnice / K.
Eichlerová

Družstvo mladších a
starších žáků

12. 06.

Exkurze do
vlastivědného muzea
výstava Fyzika hrou

K. Eichlerová

15 žáků 5., 6. a 7. třídy

Říjen
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Soutěže, olympiády, akce předmětové komise humanitní
Datum

Název akce

Organizátor / vedoucí akce

Účast/postupuje/umístění

20. 11.

Dějepisná olympiáda školní kolo

PK humanitní / M. Novotná

Žáci 8 a 9. třídy

27. 11.

Olympiáda z českého
jazyka - školní kolo

PK humanitní / N. Bechrová

Žáci 8 a 9. třídy

25. 01.

Konverzační soutěž z AJ
školní kolo

H. Suchomelová

Žáci 6. a 7. třídy

26. 01.

Konverzační soutěž z AJ
školní kolo

H. Suchomelová

Žáci 8 a 9. třídy

Olympiáda z AJ - okresní
kolo

Doris Šumperk / H.
Suchomelová

F. Kubánek, L. Vařáková

05. 02.

Olympiáda z českého
jazyka - okresní kolo

Doris Šumperk / N.
Bechrová

F. Sedláček, F. Fister

05. 02.
09. 02.

Recitační soutěž - třídní
kolo

PK humanitní / vyučující ČJ

Žáci 1. - 9. třídy

12. 02.

Recitační soutěž - školní
kolo 1. stupeň

MS 1. stupně / I. Matkovská

Žáci 1. - 4. třídy

Recitační soutěž - školní
kolo 2. stupeň

PK humanitní / M. Novotná

Žáci 5. - 9. třídy

14. 03.

Okrskové kolo v recitaci

Doris Šumperk/ M. Novotná

11 žáků 1. - 9. třídy

20. 03.

Moravský zvoneček –
okrskové kolo

Vila Doris / L. Jílková

Žákyně z 1. - 9. třídy

29. 03.

Moravský zvoneček –
okresní kolo

Vila Doris / L. Jílková

A. Kozarová, T. Nejedlá
– zlaté pásmo

14. 04.

O hanáckého kohóta –
krajské kolo

Prostějov

A. Kozarová, T. Nejedlá
– stříbrné pásmo

24. 05

Soutěž v anglickém
jazyce pro 4. a 5. třídu –
okresní kolo

Vila Doris / H. Suchomelová,
M. Zálešáková

16. m. J. Bechr
14. - 16. m. M. Pacal

14. 02.

13. 02.
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Akce a projekty školní družiny
První oddělení školní družiny zvolilo ve školním roce
2017/2018 celoroční téma CESTOVÁNÍ S WILLY
FOGEM. Nejprve se děti vydaly na cestu za
barevným listím a následovala cesta do Egypta.
Holky i kluci se učili tanec pro faraona. Potom je
čekal nácvik hry v našitých kostýmech při cestě do
Betléma. V období plesů se vydali na cestu
masopustním průvodem. Když všichni cestovali do
pravěku, vyráběli dinosaury z hlíny a dokonce i
z korálků. Při putování do džungle děti vyzdobily
jeden z boxů v družině, a nyní tam mají palmu, opici i
dvoumetrového hada z papíru.
Na začátku školního roku si holky a kluci vyrobili cestovní deníky, do kterých měli shánět
razítka při cestování s rodiči. Na konci školního roku bylo vyhodnocení. Vyhrála V.
Panochová z první třídy a A. Řezníčková z 3. třídy.
A kromě těchto projektových aktivit stále dokola děti cvičily, tancovaly, hrály divadlo v
kostýmech i s maňásky, které si samy vyrobily. Také malovaly a pomáhaly s maškarním
bálem i školním plesem. Nejvíc se těšily na besídky Mikulášskou i Vánoční nebo
prázdninovou. Na Den dětí se soutěžilo a tancovalo o bonbóny a točilo kolo štěstí, hrála se
vědomostní hra, „Chcete být milionářem?" A dokonce se modelovalo nejen z keramické
hlíny, nýbrž i ze slaného těsta.
(JŠ)
Ve školním roce 2017/2018 druhé oddělení školní
družiny plnilo téma PUTOVÁNÍ ČASEM. Během
školního roku děti navštívily Pravěk, Starověk,
Středověk, Novověk a s mořeplavci objevily
Ameriku, Velikonoční ostrov, vrátily se do časů
čarodějnic a s vynálezci objevily novověké
vynálezy - telefon, televizi a plast, navštívily
stavitele Eiffelovy věže a Sochy svobody.
V předvánočním čase začalo putování do
Betléma a společně s rodiči děti tvořily z keramické hlíny výrobky, které rodiče prodávali
společně s punčem od pana Kubíčka ve stánku na Vánočních trzích. Z výdělku pak mohla
být doplněna herna novými hračkami a pomůckami.
Na jaře proběhla v družině akce pro veřejnost „Ozdob si svůj květináč“. Ve spolupráci s paní
učitelkou Suchomelovou rodiče s dětmi tvořili kachličkovou mozaiku na keramické květináče.
Děti v družině prožily Mikulášování, na kterém obdržely Mikulášské balíčky, zakoupené z
příspěvků SRPŠ, oslavily Vánoce rozbalováním nových hraček od školy, velkým dárkem byl
fotbalový stůl a nový počítač.
Na konci roku došlo na loučení se čtvrťáky, kteří obdrželi drobné dárečky zakoupené také z
příspěvků SRPŠ, hráli různé hry a pochutnali si na zakoupených i přinesených pochutinách.
I tento rok se družina podílela na výzdobě maškarního plesu. Děti se zapojily do výtvarné
soutěže, pořádané ke Dni Země, s tématem Řemesla.
(ML)
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Školní klub, zájmové útvary
Název kroužku

Vedoucí kroužku

Anglický jazyk

Ing. H. Suchomelová

Francouzský jazyk

Ing. H. Suchomelová

Florbal mladší žáci

L. Bubela

Florbal starší žáci

L. Bubela

Florbal starší žáci

Mgr. P. Lipka

Gymnastika

Mgr. L. Jílková

Gymnastika - přípravka

Mgr. M. Švecová

Literární

Mgr. M. Novotná

Pěvecký

Mgr. L. Jílková

Školní klub

J. Aspru

Tenis

V. Sitta

10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ A
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Ovoce a zelenina do škol
Naše škola se účastní projektu Ovoce a zelenina do škol.
Cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň
bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci
prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma
dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové
šťávy. Děti i ve školním roce 2017/2018 vždy s nadšením vítaly,
když se ve škole objevily bedýnky plné zdravých svačinek. Ještě
větší radost však měly, když naši školu navštívily pracovnice firmy, která tyto svačinky
zajišťuje. Pro každou třídu byla připravena zajímavá prezentace spojená s ochutnávkou.
Paní vyráběly džusy a koktejly z různých druhů ovoce i zeleniny, děti si vyslechly zajímavosti
o pěstování cizokrajného ovoce a vyrobily si a také zkonzumovaly báječné ovocné a
zeleninové špízy. Všem se prezentace moc líbila a po této akci už určitě nikdo z nich
nezapomene pravidelně zařazovat ovoce a zeleninu do svého jídelníčku!
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Mléko do škol
Naše škola se účastní projektu Mléko do škol. Cílem projektu Mléko do škol je
podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento
projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol
nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Obědy pro děti
Naše škola se účastní projektu Obědy pro děti
Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že
jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních
jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo
prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy
tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to
ještě více situaci rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Díky
tomuto projektu se ve školním roce 2017/2018 mohlo 11 dětí,
převážně mladších z 1. stupně naší školy, stravovat s ostatními
spolužáky ve školní jídelně.

Sazka olympijský víceboj
Naše škola se již několik let účastní projektu Sazka
olympijský víceboj.
Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita
Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na
podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je
určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů
šestiletých nebo osmiletých gymnázií. Cílem je přivést ke
sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a
přirozený životní styl.
Ve školním roce 2017/2018 již počtvrté žáci naší školy plnili
disciplíny víceboje. Učitelé tělesné výchovy měřili žákům
výkony v 8 disciplínách a za jejich splnění pak chlapci a
děvčata obdrželi na konci školního roku Olympijský diplom s
přehledem svých výsledků a doporučené sporty, které by je
na základě jejich nejsilnějších schopností mohly bavit a mají pro ně vlohy. Za školu jsme
obdrželi stříbrný diplom.
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Poznání skrze vzájemné aktivity - Poznanie przez wspólne działanie
Naše škola v tomto školním roce dokončila realizaci projektu „Poznání skrze společné
aktivity“, v rámci programu EU česko - polské spolupráce - Euroregion Glacensis mezi žáky
škol ve Starém Městě a Stronie Slaskie.
V předchozím školním roce poběhly tyto akce: výjezd do Polska - Stara Morawa - 15.5.2017,
sportovní den ve Starém Městě - 26.5.2017, výjezd do Olomouce - 6.6.2017, výjezd do
Polska - Kletno 14.6.2017. Další společné aktivity proběhly ve školním roce 2017/2018.

Česko-polský projekt: Návštěva KLODZKA a jeho okolí
V úterý 19. 9. 2017 strávili zajímavý den žáci naší školy z 9. třídy společně s žáky partnerské
školy ve Stronie Slaskie. Tentokrát jsme odjížděli před 8. hodinou směr Polsko, zde jsme
měli za úkol prohlédnout si dvě zajímavosti na jejich straně. Nejprve jsme se vydali na
dlouhou – téměř 2 hodinovou cestu k hoře Stěnava, kterou jsme po půlhodinovém výšlapu
705 schodů statečně a hrdě zdolali, abychom pak na jejím vrcholu zhlédli krásné okolí.
Potom opět po dvou hodinách a později po vydatném obědě v Klodzku jsme strávili ještě
příjemné tři hodiny na Klodzké tvrzi. Zde jsme si společně zahráli dobové vojenské hry jako
v době z poloviny 18. století, kdy tato tvrz prožívala své nejlepší období. Domů jsme se
vraceli kolem půl šesté obohaceni o historii a zeměpisné zkušenosti. Byla to velice zajímavá
výprava.

Česko-polský projekt: Na návštěvě ve Velkých Losinách
Druhý zářijový výlet 9. třídy spolu s žáky ze
Stronie Slaskie tentokrát probíhal na naší
straně. I my jsme svým polským kamarádům
chtěli ukázat, že i naše historie je rovněž
bohatá a zajímavá. A právě proto jsme je
pozvali do Velkých Losin, kam jsme zajeli ve
středu 27. 9. 2017. Nejdříve jsme navštívili
losinskou papírnu, jejíž bohatá historie
výroby papíru zaujala všechny, zvláště ve
chvíli, kdy jsme si všichni mohli vyzkoušet
jeho výrobu a po krátké historické přednášce
o historii vzniku a rozkvětu výroby této
papírny jsme si pak téměř hodinu zkoušeli sami, co se všechno dá vytvářet s papírem.
Všechny tyto práce ruční výroby nás bavily a nadchly. Po chutném obědě v areálu papírny
jsme se vydali na prohlídku zámku, jehož historie byla pro nás rovněž neméně poutavá a
zajímavá, obzvláště historie období čarodějnických procesů ze 17. století, kterou známe
velmi dobře i z úspěšné filmové podoby. Prohlídka zámku krásné renesanční památky v nás
zanechala na dlouhou dobu velmi silný zážitek! I dnes jsme vraceli domů bohatí o nové
poznatky! Těšíme se na další společné setkání.
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Česko-polský projekt: Wroclaw 5. 10. 2017
V rámci projektu mezi českou a polskou
stranou tentokrát zavítala naše základní
škola do polského města Wroclaw. Výlet byl
naplánovaný na celý den. Vyjeli jsme brzy
ráno a společně s Poláky dorazili do města,
které je spjaté i s českou historií. Nejprve
jsme však zavítali na místo ryze moderní –
navštívili jsme novodobou zoologickou
zahradu. Většinu času jsme kvůli deštivému
počasí strávili ve vnitřních pavilonech, kde
jsme pozorovali obří akvária a sledovali
podmořský život medúz, žraloků, rejnoků a jiných ryb a mořských živočichů. Viděli jsme
také, jak žijí třeba tučňáci nebo hroši, což by nebylo až tak zvláštní, ale zajímavé bylo, že
jsme mohli vidět, jak tato zvířata fungují na souši a také pod vodou. Jít podzemní chodbou a
spatřit vedle sebe plavajícího hrocha nebo tučňáka, který pod vodou žere rybu, bylo opravdu
zajímavé. Každý z návštěvníků má navíc možnost si vše prohlédnout opravdu detailně a
zblízka. Po „zvířecím“ zážitku jsme se přesunuli do historického centra města – na Rynek,
kde jsme byli pozváni na společný oběd, a žáci pak měli chvíli sami pro sebe. Někteří se jen
tak procházeli a prohlíželi si domy, kašnu a jiné památky, většina ale využila čas
k nakupování. My dospělí jsme domlouvali další společná setkání nad šálkem horké
čokolády ve vyhlášené čokoládovně Wegel. Společně strávený čas uběhl velmi rychle a my
jsme se museli vydat na zpáteční cestu. Než jsme Wroclaw opustili, viděli jsme ještě spoustu
zajímavých míst – nejvyšší budovu, skleněnou věž tyčící se nad městem, most přes řeku
Odru, budovu univerzity nebo zcela novou stavbu autobusového nádraží. Wroclaw je město
plné kontrastů, kde se stýká nové se starým, město čisté, plné života. Určitě stojí za to se
tam podívat. Cesta domů byla dlouhá a náročná. Nepřející počasí, kolony aut a dopravní
omezení nás upoutalo do sedaček autobusu na dlouho, ale i tam jsme se zabavili. Pan
ředitel Šikula si připravil bezva hru, kdy spolu museli žáci komunikovat a vzájemně se
poznávat. Cestu zpět pak využili ke společnému poslechu muziky, zpívání a povídání. Do
Starého Města jsme dorazili až o půl osmé večer, sice unavení, ale plní pěkných zážitků.

Česko-polský projekt: Biovaření, exkurze ve firmě PRO-BIO
V pondělí 6. listopadu jsme se vydali s polskými
kamarády na prohlídku PRO-BIA. Dostali jsme
„hábity Harryho Pottera“ kvůli prohlídce v čisté
zóně, ve kterých jsme vypadali docela exoticky.
Proslov paní Doné přerušil výpadek elektrického
proudu a my jsme si užívali tajemnou prohlídku
potemnělým PRO-BIEM. Po této výpravě jsme se
vydali zpět do školy, kde jsme se vyměnili
s druhou skupinou a zdokonalovali jsme své znalosti polštiny a polští kamarádi zase češtiny.
I v kuchyňce měli vzrůšo. Protože jim také vypnuli proud a muselo se improvizovat.
Vynikající biopalačinky paní Kukumbergové se tak nemohly péct na obrovské elektrické
pánvi, ale musel posloužit starý plynový sporák. To však celému občerstvení neubralo na
výborné chuti a nám na dobré náladě. Druhou výpravu v PRO-BIU doprovázela paní Panská,
která poskytla i polský výklad, a díky vlastnímu firemnímu zdroji elektřiny už prohlídka nebyla
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potmě. S polskými dětmi jsme se více sblížili a užili si prima zábavu. Pak už nastalo loučení,
předali jsme si kontakty a s polskými dětmi si dodnes vzájemně píšeme.

Roční projekt za námi…
„Poznání přes společné aktivity. Spolupráce žáků ze Stronia Slaskiego a Starého Města“.
Tak zněl název více než ročního projektu realizovaného mezi českou a polskou stranou, při
kterém se měly děti vzájemně poznávat a seznamovat se se zajímavými místy na obou
stranách česko-polské hranice. A jak bylo naplánováno, tak se i stalo…myslím, že
především společné aktivity mohou za to, že žáci na obou stranách spolu dokáží
komunikovat a nebojí se jeden s druhým mluvit. A je úplně jedno, zda byla aktivita umělecká
v podobě nějakého workshopu anebo kulinářská nebo sportovní. Je jedno, zda se aktivita
konala v Polsku anebo v Česku a je jedno, jestli to bylo na luxusním nebo obyčejném místě,
důležité je, že vzniklý projekt byl o lidech a pro lidi. My učitelé jsme někdy měli pocit, že se ty
naše děti snad nikdy spolu bavit nebudou…a najednou jsme postřehli rozloučení, vítání,
objímání, dopisy, facebook, společný poslech hudby a vše ostatní, co dnes mladé lidi
spojuje. Možná spolu nedokázali mluvit hned, jazyková bariéra pro ně byla zprvu
nepřekonatelná, ale poradili si…když to nešlo česky anebo polsky, využili angličtinu, občas
taky ruce a nohy nebo zdatnějšího kamaráda. Nakonec to ale šlo a mezi mladými lidmi
vznikla nová přátelství.O jednotlivých akcích projektu jsme vás průběžně informovali během
celého roku ve Zlatém rohu a naše setkání a zážitky zachycovali na fotografiích, které jsou
k dispozici na webových stránkách školy. Je tedy na místě seznámit vás i s posledním
setkáním, které se uskutečnilo 29. 11. 2017 v kulturním domě na polské straně. Toto setkání
bylo završením celého projektu. Přivítali jsme vzácné hosty, např. starostu Stronie pana
Zbigniewa Lopusiewicze i starostu Starého Města pana Jiřího Kampa, nechyběl například i
čestný konzul České Republiky pan Arkadiusz Ignasiak. Po společném připomenutí všech
akcí následovalo malé divadelní představení v česko-polské verzi s názvem Ptačí rozhlas,
které zahráli čeští i polští žáci společně. Následovala prezentace fotografií s vtipnými
komentáři, která ukázala všechna naše setkání. Poté nás čekalo občerstvení a možnost si
vzájemně popovídat.A jak to vidí naši žáci? Zde je několik citací, které celý projekt
komentují.„Poté se mi nejvíc líbily Velké Losiny, kde jsem se velmi skamarádila s paní
učitelkou Agnieszkou z Polska. Mám ji hodně ráda a ona má také ráda mě (…) Byla to
opravdu zábava. Doufáme, že se opět s našimi polskými kamarády setkáme a bude zase
veliká sranda. Tento projekt nám velmi mnoho dal. Ať už jen poznání cizí země nebo i
získání nových přátel.“ „V průběhu celého projektu jsme se poznávali s lidmi, stali se z nás
kamarádi, na které nikdy nezapomeneme.“ „Lidé tam byli skvělí a kolektiv také. U různých
aktivit jsme se časem seznamovali a bylo to super. A smutný je, že to uteklo jak voda a nic
takového se už v životě nemusí opakovat.“„Mně osobně se to líbilo moc. A nemuseli jsme se
učit. A zaujaly mě dvě holky … Viktoria a Karolina.“ Projekt byl dlouhý a náročný a stojí za
ním mnoho usilí, práce a ochoty. Je potřeba si uvědomit, že je to všechno výsledek práce
konkrétních lidí, kteří projektu věnovali nejen něco „povinného“, ale také něco
ze sebe sama. A těmto lidem patří velké díky, ať už to jsou starostové, ředitelé anebo
kantoři. A jak bylo řečeno při našem posledním setkání… Jsme přesvědčeni, že konec
projektu není koncem polsko-české spolupráce, ale že je před námi mnoho dalších
společných chvil a dalších setkání.
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11. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ











Projekt „Obědy pro děti“ - nadace Obědy pro děti o.p.s
Projekt Bezpečné klima – 69.000,- Kč
Dotace – doprava na plavání – 35.000,- Kč
OP VVV – Šablony – 129.065,- Kč
Projekt přeshraniční spolupráce škol – Poznání skrze společné aktivity- 168.075, Kč
Dotace z UP ČR – 96.496,- Kč
Dotace z UP ČR – 60.245,- Kč
Ve spolupráci s městem: dokončení rekonstrukce MŠ
Ve spolupráci s městem: Stavba víceúčelového hřiště
IROP - projekt Multimédia v zájmovém vzdělávání 1.243.343,- Kč

12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ
ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráce školy a zřizovatele je na velmi dobré úrovni. Škola má významnou podporu
zastupitelů, kteří považují školu za důležitou součást života Starého Města. I ve školním roce
2017/2018 došlo k několika významným počinům v oblasti zkvalitňování podmínek
vzdělávání díky nadstandartní spolupráci vedení města a vedení školy.

Víceúčelové sportovní hřiště
V areálu základní školy pokračuji závratnou rychlostí stavební práce na novém sportovním
hřišti. Dobrou zprávou je, že investor (Město Staré Město) se rozhodl doplnit hřiště večerním
osvětlením a chodníky podél hřiště. Počítá se i se zaledňováním v zimě. Hřiště bude sloužit
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jak škole, tak obyvatelům města, zejména dětem a mládeži. Přibližně v polovině letních
prázdnin by měly utichnout stavební stroje a hřiště bude připraveno pro všechny sportuchtivé
zájemce. Slavnostní otevření hřiště pak proběhne v rámci dne otevřených dveří na
staroměstské škole v září nebo v říjnu. Stavbu lze sledovat na stránkách školy. Na
financování celé stavby se podílí Město Staré Město, Nadace ČEZ (projekt oranžové hřiště)
a Nadace Agrofert.

Spolupráce se Spolkem rodičů a přátel školy
Spolek rodičů a přátel školy i v letošním školním roce
úzce spolupracoval se školou při organizaci a
zajišťování významných akcí. Patřily mezi ně tradičně
maškarní bál pro děti, školní ples a také Den Země,
který byl celý pod záštitou rodičů, kteří jej věnovali
řemeslům a připravili pro děti velmi poučná a
zajímavá řemeslná stanoviště. Rovněž zajištění Dne
dětí pro naše žáky připravilo SRPŠ. Spolupráce
s rodiči si vážíme a jsme rádi, že škole a dětem
pomáhají při přípravě a pořádání dnes již tradičních
společenských, kulturních i vzdělávacích akcí a ve svém volném čase jsou ochotni uspořádat
pro děti zážitkové aktivity.

Spolupráce s Kulturním zařízením Města Staré Město
Každoročně využíváme nabídky kulturních zařízení
města, abychom s našimi žáky navštívili filmové
představení či využili dlouholetou spolupráci s místní
knihovnou, která umožňuje učitelům a žákům
pravidelné návštěvy včetně pasování prvňáčků na
čtenáře. Oceňujeme i takovou formu spolupráce
s kulturním domem, kdy při pořádání školních akcí
můžeme bezplatně užívat sál kulturního domu nebo
kina a připravovat tak pro veřejnost společenské
akce.

Spolupráce s firmami a organizacemi
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Naše škola spolupracuje s firmami PRO-BIO, NET KOVO a s dalšími subjekty, jako např.
Policie ČR, Hasiči, Lesy ČR, CHKO Jeseníky apod. při organizaci školních, mimoškolních či
preventivních akcí (exkurze, cvičný požární poplach, výstup na Králický Sněžník aj.).

13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017
VÝNOSY - transfery a dotace:

Kč

Přímé výdaje a ostatní nein.í výdaje prostřednictvím KÚ ÚZ -33353
Účelová dotace – Bezpečné klima
Účelová dotace – KÚ ÚZ 33073
Účelová dotace – KÚ ÚZ 33052
Účelová dotace - KÚ ÚZ 33457
Účelová dotace- plavání
Účelová dotace z ÚP ČR
Účelová dotace ÚP ČR
Transfer – MÚ Staré Město
Účelová dotace- ŠABLONY
Projekt – Polsko
Celkem

11628910
69000
88895
231104
60384
35000
96496
60245
2616000
129065
168075
15.183.174

VÝNOSY - získané vlastní činností:

Kč

Výnosy – obědy cizí, zaměstnanci, děti, příspěvek na obědy
z FKSP
Výnosy z pronájmů bytů a tělocvičny
Ostatní výnosy z činnosti
Školné
Ostatní výnosy z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Ostatní výnosy -pojištění majetku, vstupné
Úroky z BÚ
Celkem

1572326

NÁKLADY:

Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba neskladných položek+ palivo
Opravy a udržování budov a majetku
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdové náklady včetně náhrady za nemoc
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění
Zákonné sociální náklady – DVPP, FKSP

182550,28
745180
757978,30
125304
17502
980
720189,06
9190774
3016142
37246,32
214727,98

22550
195744
102570
125377
36603
7816
226,63
2.063.212,63
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Ostatní náklady z činnosti
Náklady z drobného hmotného a nehmotného majetku
Odpisy
Celkem

29315,19
532773,93
18920,04
17.229.583,10

14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A JINÉ
Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto kontroly.
Veřejnoprávní kontrola příspěvkové organizace – kontrolní komise města Staré Město
23.10.2017 – bez závad

15. PROTOKOLY O KONTROLÁCH, PŘÍLOHY
..k nahlédnutí v kanceláři školy

VÝSLEDKY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ŠKOLY
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Výsledky testování školy
Výběrové zjišťování výsledků žáků
Školní rok 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk
Termín akce: 13. 11. 2017 – 24. 11. 2017
Termín testování: 22. 11. 2017 – 23. 11. 2017
Datum vyhodnocení: 03. 12. 2017

Vyhodnocení školy
Tato výsledková sestava prezentuje souhrnné základní výsledky za školu v rámci
výběrového zjišťování výsledků žáků provedeného ve školním roce 2017/2018 a
zaměřeného na sledování úrovně dosažené žáky 9. ročníku ZŠ a 2. ročníku SŠ ve
čtenářské, matematické a sociální gramotnosti a v tématech mediální výchovy.
Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy –
výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák naplňuje očekávání
odvozená od minimálních požadavků rámcových vzdělávacích programů ve vybraných
aspektech sledovaných oblastí. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na
zprůměrované výsledky za třídy a za školu.
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Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny:

• Každý žák řešil jeden test z oblasti určené škole ze strany ČŠI. Testy obsahovaly
různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku. Na řešení testu
byl vyhrazen čas v rozsahu 60 až 75 minut, v součtu s dotazníkem pro žáka
nepřesáhl čas nutný pro řešení 90 minut.

• Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo
vynechanou otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém
testu a součtu bodových hodnot otázek v celém testu udává průměrnou úspěšnost v
testu.

• Úlohy v testu vztahujícím se k tématům mediální výchovy byly rozděleny do užších
tematických částí – to umožňuje cílenější posouzení toho, co šlo žákům v daném
testu lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla spočtena úspěšnost v
jednotlivých částech).

• V testech čtenářské a matematické gramotnosti se po vyhodnocení odpovědí první
části úloh (10 u testu matematické gramotnosti, 16 u testu čtenářské gramotnosti)
žákovi zobrazily další úlohy v závislosti na jeho úspěšnosti v první části. Obě možná
pokračování se lišila pouze počtem úloh – delší pokračování je ve výsledcích
označeno jako část testu o obtížnosti 2, úlohy úvodní, společné části a úlohy kratšího
pokračování za rozvětvením jsou označeny jako úlohy obtížnosti 1. U testu sociální
gramotnosti a testu vztahujícího se k tématům mediální výchovy byly všechny úlohy
označeny jako úlohy obtížnosti 1.

• Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem
„SVP“ a přidělila jim šablonu s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem
úloh – protože obecně jde u žáků o různé typy a stupně SVP, nebyly výsledky těchto
žáků do průměrů za školy a třídy s ohledem na interpretovatelnost výsledků škol a
tříd zařazeny.
Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu. První výsečový graf
umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků.
Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli ve
všem společné části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků
získala v testu jednu pětinu možných bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–
100 %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez
SVP), v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je
záměrně konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu
odvodit hodnoty průměrných úspěšností ostatních tříd nebo škol ani počty tříd a škol v
jednotlivých skupinách.
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Druhý výsečový graf ukazuje, jaká část žáků školy řešila po rozvětvení kratší (Obtížnost 1) a
delší (Obtížnost 2) pokračování testu, pokud byl test rozdělen větvením na dvě části (jen
čtenářská a matematická gramotnost).
Tabulka pod grafy souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, žáků školy a
všech testovaných žáků v testu, případně v jeho jednotlivých tematických částech, pokud do
nich byly úlohy v testu rozděleny.

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy v
testech nemohly zákonitě reprezentovat jednotlivé oblasti v jejich celé šíři, testy měly
omezenou délku a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně rozvoj sledovaných oblastí
usiluje. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u
jednotlivých žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané
hodnoty nebo od průměru za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro
hledání možných příčin.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk,
příspěvková organizace

Adresa:

Nádražní 77, Staré Město pod Sněžníkem, 788 32

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Radovan šikula

Vedoucí učitelka MŠ:

Sylva Miklasová

Webové stránky:

www.zssm.cz/ms

E-mail:

skola@zssm.cz

Datová schránka:

kds9nkb

Název zřizovatele:

Město Staré Město

Adresa zřizovatele:

náměstí Osvobození 166

Charakteristika
Mateřská škola se nachází v centru města. Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka ve
dvou budovách - Školní 76 a náměstí Osvobození 106. Provoz mateřské školy byl celodenní.
V tomto školním roce probíhala rekonstrukce nevyužitých prostor budovy Školní 76. Byla zde
vybudována nová třída. V areálu mateřské školy se nachází venkovní hřiště pro děti a
v těsném sousedství budovy 76 mateřské školy se během školního roku 2017/2018 stavělo
multifunkční hřiště pro školu a veřejnost. Provoz mateřské školy byl od pondělí do pátku
v době od 6.15 do 16.00 hodin. O hlavních prázdninách byla mateřská škola z důvodu
čerpání dovolené uzavřena dva týdny od 23. července do 3. srpna, po ostatní dobu prázdnin
byl zajištěn celodenní provoz.
Údaje o mateřské škole a zaměstnancích
V MŠ pracovaly čtyři pedagogické pracovnice, které jsou plně kvalifikované a během
průběhu školního roku se účastnily seminářů na rozvoj logopedie a první pomoci (UP
Olomouc, SZŠ Šumperk). Dále zde pracovala chůva, která jako personální podpora mateřské
škole v rámci svého působení pomáhala pedagogům s péčí o děti od dvou let věku. Úklid a
výdej stravy zajišťovala jedna pracovnice.
Údaj

Počet

Třídy

3

Děti

54 (z toho 3 individuální vzdělávání)

Pedagogičtí zaměstnanci

4 (úvazek 1,0) + chůva (úvazek 0,5)

Provozní zaměstnanci

2 (úvazek 1,0 + 0,3)
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Třída

Motivační
název

Třídní učitelka

Učitelka

Chůva

1.

Broučci

S. Miklasová

S. Manová

A. Ridošková - chůva do 31. 01. 2018
M. Maňasová - chůva od 01. 02. 2018

2.

Šnečci

L. Šimová

3.

Ptáčci

A. Baniová

Provozní zaměstnanci
J. Bártková

Úklid a výdej stravy

P. Chromcová

Školní jídelna - výdejna

Výchovně vzdělávací plán
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
„Každý může být šťastný“.
Každá třída si vypracovává své vlastní třídní programy, ve kterých vychází ze ŠVP MŠ,
přihlíží k potřebám a zájmům třídy, ročnímu období a také dění v obci. Témata a cíle jsou
voleny podle věku dětí, případně skupiny.
Zápis do MŠ
Zápis dětí do MŠ proběhl dne 9. 5. 2018. Celkem bylo předloženo 11 žádostí. Kladně bylo
vyhověno deseti žádostem. Jedna žádost byla nepřijata. Školní docházka byla odložena 4
dětem a do první třídy z mateřské školy bylo přijato 13 dětí (z toho 3 se vzdělávaly
individuálně)

Kulturně výchovné, vzdělávací a sportovní programy, akce s rodiči a pro rodiče ve
školním roce 2017/2018
Datum

Akce

06. 09., 13. 09.,
14. 09.

Setkání rodičů s učitelkami v jednotlivých třídách - třídní schůzky

03. 10.

Zpívánky v MŠ v „Ladovském stylu“

24. 10.

Fotografování v MŠ „Zasněžené Vánoce“

23. 10., 24. 10.,
25. 10.

Podzimní tvoření dětí a rodičů v jednotlivých třídách
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27. 11., 06. 12.,
14.12.

Zimní tvoření dětí a rodičů v jednotlivých třídách

23.11.

Odpolední přednáška pro rodiče dětí z MŠ „Logopedie v předškolním
věku dítěte“ - J. Kříž

01. 12.

Pěvecké vystoupení dětí z MŠ při rozsvěcování „Vánočního stromu“
na náměstí, prodejní stánek MŠ (výrobky rodičů a dětí z MŠ)

05. 12.

Mikuláš v MŠ - děti dostávaly sladké balíčky, které byly nakoupeny
z příspěvků SRPŠ, spolupráce s dětmi ze ZŠ

07. 12

Logopedické vyšetření dětí v dopoledním čase odborníkem panem J.
Křížem

13. 12.

Divadelní představení v MŠ „Jak si Ježíšek užil české Vánoce“

18. 12.

Odpolední vánoční posezení s rodiči, předávání dárků, malé
vystoupení dětí z 2. tř.

20. 12., 21. 12.

Dopolední vystoupení dětí pro rodiče, posezení u stromečku
s rozbalováním dárečků, zpívání koled dětí z 1. a 2. tř.

22.12.

Filmové představení pro děti z MŠ v místním kině „Auta“

06. 02.

Beseda pro rodiče v MŠ „Předškolák a první třída“ s J. Podhorovou

07. 02

Divadelní představení „Zdravověda ze Šárkou a Radkem“

13.03, 15.03,
16.03.

Lyžařský výcvik nejstarších dětí MŠ

19. 03, 21. 03,
26.03

Jarní tvořivé dílničky pro rodiče a děti

03. 04

Fotografování v MŠ s jarní tématikou

05. 04

Divadelní představení pro děti v MŠ „Kouzlení s klaunem“

13. 04.

Exkurze na policejní stanici v Hanušovicích pro starší děti z MŠ

09. 05.

Zápis dětí do MŠ na nový školní rok 2018/2019

10. 05.

Besídka v KD ke Dni matek, 2 a 3 třída

28. 05

Besídka v KD ke Dni matek, 1 třída

29. 05

Celodenní výlet MŠ „Westernové městečko“ Boskovice

31. 05

Divadelní maňáskové představení v MŠ „Lidové pohádky“

01. 06.

Sportovní dopoledne na zahradě MŠ ke Dni dětí

04. 06

Výstava dravců v Hanušovicích na hřišti
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06. 06.

Fotografování tříd ke konci školního roku

13. 06.

Přednáška pro rodiče „Zdravá výživa,“ s firmou PRO-BIO

27. 06.

Zdravověda pro děti a rodiče v MŠ s M. Kelerovou

28. 06

Rozloučení s předškoláky s diskotékou
(SM)
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