
  Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace

 Olomučany 10, 679 03  Olomučany

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Olomučany: 1.9.2017
Školní rok: 2016 / 2017
Ředitel školy: Mgr. Jiří Pukl



ČÁST I.

Základní charakteristika školy

a)      Název školy, adresa:
Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace 
Olomučany 10 
679 03 Olomučany 
 
Zřizovatel školy:
Obec Olomučany 
Olomučany 123
 679 03  Olomučany

Ředitel školy:
Mgr. Jiří Pukl

            Telefon: 516 412 595
            e-mail: zs.olomucany@atlas.cz

      b)  Málotřídní škola:

Školní rok  2016 / 2017
Počet tříd: 3
Počet ročníků: 5
Počet žáků: 52 
Průměrný počet žáků na ročník:  10,4

c)  Celkový počet žáků v 1. ročníku: 14
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 13

d)  Rada školy zřízená dle §17a), odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., v platném znění: ano
       
e)  Zvolený vzdělávací program: ,, Otevřená škola ,,

Všech  pět  ročníků  naší  školy  pracovalo  ve  školním roce  2016/2017  podle  tohoto
Školního  vzdělávacího  programu  Základní  školy  Olomučany,  Olomučany  10,
aktualizovaného k 1.9.2016.

f)   Školní družina, která je součástí základní školy, měla:
Počet oddělení ŠD:  2
Počet dětí ŠD: 45
Počet vychovatelů ŠD:  2 

            Z     činnosti ŠD: 
Činnost  vychází  z dohodnuté  denní  a  týdenní  skladby zaměstnání  dětí.  Ta  stanoví,
v jakém pořádku za sebou následují a střídají se jednotlivé okruhy činností. 
Práce je zaměřena na činnost sportovní, sebeobslužnou, zdravotní osvětu a činnosti
pracovní. V rámci ŠD probíhá také výuka v počítačové učebně.

mailto:zs.olomucany@raz-dva.cz


ČÁST II.

Údaje o pracovnících školy

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků: 6/6 = 100%
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých: 6/6 = 100%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2016 / 2017 nastoupili na školu: 0 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2016 / 2017 nastoupili na školu: 1

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2016 /2017 odešli ze školy: 1

5. Věkové složení učitelů

Věk Muži Ženy
Do 35 0 3
35 – 50 1 1
Nad 50 0 1
Celkem 1 5
Rodičovská dovolená 0 2

6. Údaje  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  včetně  řídících  pracovníků
školy

Typ kurzu Počet osob
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických 
obtíží

2

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 1
Dysgrafie – specifická vývojová porucha učení 3
Stoletý kalendář – podzim 1
Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí 1
Kritéria školní zralosti 1
Dramatická výchova pro osobnostní a sociální rozvoj dětí a 
prevence šikany

1

Legislativní změny a společné vzdělávání - inkluze 2
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ 1
Samostudium 5

7. Rómský asistent: ne



ČÁST III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo bez vyzn. Neprospělo Opakuje
1. 14 14 - - -
2. 16 16 - - -
3. 6 6 - - -
4. 11 9 2 - -
5. 5 5 -

Celkem
za 
1.stupeň

52 50 2 0 0

2. Snížený stupeň z chování neměl žádný žák.

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0

ČÁST IV.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce byla na naší škole provedena kontrola ČŠI v termínu od 2.-4.11.2016,
zaměřená na komplexní činnost. Výsledky byly zveřejněny na portále ČŠI: 
http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=11124

Závěry
Hodnocení vývoje
V roce 2012 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ v jednu příspěvkovou organizaci, byla navýšena
kapacita všech součástí školy. Zvýšil se počet tříd a vzrostl počet dětí, žáků a zaměstnanců
(MŠ se rozšířila o jednu třídu, ZŠ o 5. ročník a o jednu třídu, ŠD o jedno oddělení).

http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy?d=11124


Ve spolupráci se zřizovatelem byla přistavěna šatna a provedena modernizace objektu MŠ,
čímž se zkvalitnily materiální podmínky pro vzdělávání dětí (výměny podlahových krytin,
nábytku v šatnách, ve třídách, výměny oken). Školní zahrada MŠ byla vybavena novými
herními prvky podporujícími rozvoj hrubé motoriky, klidovou zónou a kreslící tabulí. V ZŠ
došlo ke zlepšení materiálních podmínek dovybavením školní jídelny-výdejny a byla
provedena výměna plynových kotlů. Všechny kmenové třídy ZŠ byly vybaveny
interaktivními tabulemi, které byly účelně využívány ve výuce učiteli i žáky.
Došlo k rozsáhlé personální obměně v MŠ i v ZŠ s cílem zajistit kvalitní personální
podmínky pro vzdělávání. S účinností od 1. září 2016 byl vypracován kvalitní ŠVP PV, byla
8
nastavena promyšlená organizace vzdělávání umožňující plynulost a provázanost činností,
avšak přetrvával formální přístup pedagogů k záznamům o rozvoji dítěte v MŠ.
Silné stránky
- vedení školy aktivně vytváří partnerské prostředí rodinného typu s aktivním
zapojením všech zaměstnanců MŠ, ZŠ, ŠD i školní jídelny
- škola má kvalitní materiální podmínky s pozitivním dopadem na vzdělávání dětí
v MŠ a žáků v ZŠ
- učitelé a žáci ve výuce efektivně využívají interaktivní a didaktickou techniku
- škola identifikuje individuální vzdělávací potřeby žáků a následně zpracovává IVP
či plány pedagogické podpory a realizuje podpůrná opatření
- činnost školy je provázána s děním v obci s pozitivním dopadem na kvalitu
vzdělávání
Slabé stránky
- učitelky MŠ se dostatečně nezabývaly problematikou vyhodnocování
individuálních výsledků dětí a využitím poznatků z pedagogické diagnostiky při
přípravě vzdělávací nabídky dle individuálních potřeb dětí
- DVPP nebylo zaměřeno na zajištění specializovaných činností (výchovný poradce,
metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT)
- evaluace výsledků vzdělávání byla prováděna na základní úrovni, škola pracovala
pouze s interními nástroji
- efektivita některých vyučovacích hodin ve třídách se spojenými ročníky byla
vzhledem ke zvolenému způsobu organizace nižší
- škola neprováděla závěrečné zhodnocení práce žáků v hodině, nevedla žáky
k účinnému sebehodnocení a vzájemnému hodnocení
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
- nastavit úroveň řízení v oblasti kontrolní činnosti a odborného a metodického vedení
pedagogů tak, aby vedlo k dalšímu zkvalitňování pedagogického procesu
- důsledněji zaměřit kontrolní činnost na sledování osobnostního rozvoje dětí v MŠ,
zjištění o dětech důsledně propojovat s třídním plánováním a přípravou
individualizované vzdělávací nabídky
- seznamování dětí s cizím jazykem zařazovat v průběhu celého dne
- vést žáky k účinnému sebehodnocení a vzájemnému hodnocení včetně
zdůvodňování postojů, hodnotit práci žáků na konci vyučovací hodiny
- rozšířit nástroje pro hodnocení – srovnávání učebního pokroku žáků ve vzdělávání
- více zapojit pedagogy do výkonu specializovaných nebo metodických činností
a zajistit kvalifikovanost pro jejich výkon
- efektivně využívat přítomnost asistentky pedagoga ve výuce
- v zájmu podpory propagace vzdělávací nabídky a pestré činnosti školy zkvalitnit webovou
prezentaci školy, vytvořit vlastní web společný pro ZŠ, MŠ a školská zařízení (ŠD a ŠJ)



Kroky vedení školy podniknuté k odstranění zjištěných nedostatků při šetření ČŠI:
 Byla  jasně  zřetelněji  nastavena  úroveň  řízení   v  oblasti  vedení  při  kontrole

vzdělávacího procesu v ZŠ i MŠ s jasnou kompetencí ředitele školy a vedoucí učitelky
MŠ.

 Vzdělávací  proces  v  MŠ  je  u  žáků  ohrožených  školním  neúspěchem   konkrétně
zaměřován  na  individualitu  jednotlivých  žáků  s  konkrétním  vymezením  jejich
vzdělávacích  předpokladů,  nedostatků  plynoucích  z  hodnocení  jejich  práce  s
obohacením  „nabídky  vzdělávacích  aktivit“.  Je  častěji  vyhodnocována  kontrola
dosahovaných výsledků v činnostech žáků MŠ  s cíleným postupem dalšího rozvoje
žáků MŠ.

 Výuka cizího jazyka angličtiny s cílem seznámit,  je realizována i  postupně během
celého školního dne a prolíná vzdělávací aktivity žáků v MŠ.

 Žáci  jsou  vedeni  k  častějšímu  sebehodnocení  vlastní  práce  v  závěru  vyučovacích
hodin.

 Pedagogové jsou více zapojováni do realizace metodických činností např. Při vedení
začínajících pedagogů za podpory dalšího sebevzdělávání a účastí na akreditovaných
seminářech.

 Byly  vytvořeny  nové  webové  stránky  školy,  které  jsou  průběžně  aktualizovány  s
vkládáním jednotlivých příspěvků z tříd MŠ i ZŠ, nejen vedením školy.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:

V tomto roce se škola opět zapojila do projektu EU a ČR ,,Ovoce do škol ,, 
a do podpůrného ,,Školního programu EU,, pro zemědělství v ČR – dotované 
mléčné výrobky žákům.

ČÁST V.

Rozhodnutí ředitele

Rozhodnutí  ŘŠ dle  § 165 odst.  2  zákona č.  561/2004 Sb.  a  počet  odvolání  proti  tomuto
rozhodnutí : 

- o odkladu povinné školní docházky rozhodl ředitel školy podle § 37 
/na žádost rodičů / v jednom případě/
Nebylo žádné jiné odvolání.

Jiná rozhodnutí podle §165, odst.2 a,e,h,i,j  nebyla provedena.

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2017 / 2018:  13

ČÁST VI.

Další údaje o škole:

Akce pro žáky školy a  prezentace na veřejnosti:



Celoroční soutěž ve sběru papíru – žáci nasbírali celkem 6521 kg papíru.
Sběr pomerančové kůry - žáci nasbírali celkem 36,728 kg pomerančové kůry.

Hody  Olomučany  –  kulturní  program  žáků  ZŠ  i  MŠ  s  tanečním  vystoupením  žáků
navštěvující kroužek „Kajesánek“
Dům přírody v Moravském krasu      1.+ 2. třída - Jak se staví jeskyně? 3. + 5. třída -
Výprava za vznikem Moravského krasu
Taje Thajska – kino Blansko , cestopis manželů Motani
DDH Blansko – žáci 4. ročníku
Vítání občánků v obci
Aranžování adventních věnců / děti + rodiče /
Putování  za  pohádkou aneb jak  vzniká  kniha  –  beseda  s  překladatelkou  Mgr.  Klárou
Kučerovou
Lipka - „V zimním kožichu“ (3. - 5.tř.) , „Dřevěný svět“ (1. - 2.tř.)
Halloweenský karneval
Čerti, Mikuláš, Anděl v ZŠ
Předvánoční vystoupení pro seniory v obci

Zlatovláska – divadlo – návštěva Mahenova divadla v Brně
Beseda s panem Farářem Kaňou na tema Vánoce –  Římskokatolická farnost Blansko
Návštěva blanenské knihovny – Jak to funguje v knihovně + tema Advent
Vánoční dílnička  s  paní Libuší Jarošovou -  vedoucí střediska Husitské diakonie Jordán,
jáhenka CČSH
Rozsvěcování vánočního stromu v obci
Prevence - přímo ve škole – společnost Podané ruce Brno – 1. - 2. ročník - netolismus pro
nejmenší; 3.- 5. ročník - šikana
Návštěva VIDA centra v Brně
Návštěva Hvězdárny a planetária Brno – Kraví hora – Soumrak dinosaurů
Velikonoční dílnička s paní Libuší Jarošovou - vedoucí střediska Husitské diakonie Jordán,
jáhenka CČSH
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017 – 2018
Vynášení Moreny
Lipka - „Ferda mravenec ve vodní říši“ (1. - 2.tř.) ,Doktor sacharin (3. - 5. ročník) 
Pasování čtenářů v 1.ročníku ZŠ
Srdce s láskou darované – celostátní soutěž /4.místo/
Olympiáda málotřídních škol – atletická část Rudice
Olympiáda málotřídních škol – vybíjená, fotbal Ráječko
Hodina s blanenskými záchranáři – přednáška + praktická ukázka a nácvik 1.pomoci
Školní akademie
Školní výlet – státní hrad Bouzov, Javořičské jeskyně

Hodnocení Minimálního preventivního programu:

Minimální  preventivní  program (dále  jen  MPP)  měl  v  letošním školním roce  tyto  hlavní
úkoly:  zvýšit  informovanost  žáků  v  oblastech  jako  jsou  zdravý  životní  styl,  šikana,
kyberšikana a závislost na masmédiích (netolismus). Dalším úkolem bylo pomáhat třídním
učitelům  stmelovat  a  utužovat  kolektivy  žáků,  posilovat  přátelství,  vzájemnou  pomoc  a



spolupráci mezi žáky a předcházet tak šikaně a jiným nežádoucím jevům. Dětem ve školní
družině jsme se snažili nabídnout širokou paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a zajímavě
jejich volný čas. MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu
celého školního roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

Žáci jsou přiměřenou formou informováni o nebezpečí patologických jevů v průběhu celého
školního roku v rámci tematických plánů výuky,  školní družiny i dalších akcí pořádaných
školou. K plnění programu jsou využívána literatura,  videopořady,  DVD a další  materiály
(např.  letáčky,  prospekty).  Informace byly poskytovány přiměřeně  k věku žáků vhodnými
metodami  a  formami,  včetně  osobního  postoje.  Do  výuky  se  snažíme  zahrnout  odborné
přednášky a diskusní  či  zážitkové pořady,  které  pořádají  profesionálové /např.  Společnost
Podané ruce Brno/. Výuka vedla k pochopení nutnosti soudružnosti, vcítění se do druhého,
nutnost  komunikace  mezi  žáky  i  dospělými,  dále  k  posilování  sebevědomí  a  nácvik  k
asertivním dovednostem.  Žáci  jsou  informováni  o  bezplatných  telefonních  číslech  (Linka
bezpečí,  Modrá linka,  Linka pomoci).  Mapovali  jsme také využívání volného času žáků a
snažili se získat co nejvíce dětí pro mimoškolní zájmovou činnost.

V  oblasti  spolupráce  jsme  rodiče  pravidelně  informovali  o  chování  jejich  dětí  na
mimoškolních akcích a na třídních schůzkách jsme jim předávali informace a zkušenosti o
patologických jevech.  Žáci  jsou vždy poučeni  o vhodném chování  během prázdnin a dnů
volna.

Škola  spolupracuje  v  rámci  primární  prevence  s  pracovnicí  PPP  Blansko,  se  společností
Podané ruce a záchranáři města Blanska.

V lednu 2017 byla provedena intervence přímo na škole, kdy nás navštívili lektoři společnosti
Podané ruce. S žáky 1. a 2. třídy se zaměřili na nebezpečí, které přináší závislost na sociálních
médiích,  mobilních  telefonech  a  počítačích.  Se  staršími  žáky,  3.-5.  třídou,  srozumitelně
probrali záležitosti týkající se nebezpečí šikany. Oba programy měly u dětí velký úspěch a
zábavnou formou je seznámily s možnými riziky, které přináší běžný život.

V  červnu  2017  nás  navštívili  záchranáři  z  Blanska,  kteří  děti  poučili  o  základech  první
pomoci, přičemž si děti mohly vyzkoušet resuscitaci a stabilizovanou polohu. Tato možnost je
pro děti velmi důležitá, neboť v období prázdnin hrozí zvýšené riziko úrazů. 

MPP se podařilo z velké části úspěšně naplnit.

ČÁST VII.

Další údaje o škole

 Od 1.9.2015 došlo ke změně struktury ZŠ, která nyní zahrnuje ucelený 1.stupeň ZŠ /tedy 5
ročníků/ s kapacitou 60 žáků. Žáci 1.  ročníku /14 žáků pod vedením třídní  učitelky Mgr.
Aleny Míšenské/se učí v jedné samostatné třídě a v ostatních dvou jsou žáci sloučeni. II. třída
zahrnuje žáky 2. a 3. ročníku s  třídní učitelkou, paní Mgr. Hanou Žáčkovou a asistentkou
pedagoga paní Mgr. Ivetou Piňosovou.  a III. třída je určena pro žáky  4. a 5. ročníku. Jejich



třídním učitelem je ředitel školy, dalším vyučujícím je Mgr. Bc. Ilona Novotná. Celá škola /i
MŠ/ také  relizuje výuku plaveckého výcviku.

Škola je zapojena do projektů: Školní mléko, Ovoce do škol, Zdravé zuby

Škola  spolupracuje  s  těmito  subjekty: Obec  Olomučany,  Sbor  dobrovolných  hasičů
Olomučany,  Římskokatolická  farnost  Blansko,  Věda nás  baví  o.p.s,   PPP v  Blansku  a  v
Boskovicích a s SPC Blansko .

Péče o zaostávající žáky: Ve škole pracovala asistentka pedagoga ve II.třídě paní Mgr. Iveta
Piňosová. Všichni vyučující věnovali maximální péči žákům s problémy v učení.

Účast žáků školy na soutěžích:
1. VV - sv. Martin  – Blansko

užší výb r Anna Rekováě
 

2. VV - Mé toulky p írodouř  – Jihomoravské sdružení pro p írodu a myslivostř
o.p.s. a Okresní myslivecký spolek Blansko
9. místo Anežka Musilová

3. VV  -  Voda  kolem  nás –  Lipka  –  školské  za ízení  pro  environmentálníř
vzd láváníě
2. místo Karolína Vintrová
 

4. J - Literární sout ž Voda a životní prost edí - Č ě ř Povodí Moravy, s.p.
Jolana Žá ková – literární sout ž 2. místoč ě
Karolína Vintrová – literární sout ž cena porotyě

5. VV - Škola, do které chodím rád  - MAS Moravský kras, z. s. 
Jolana Žá ková – 2. místoč
Ond ej Sá ka – 4. místoř ň

6. VV - T šíme se na prázdniny - ě DDM Astra Zlín

7. VV - Za draky, erty i vodníky po esku - č Č Slevomat
8. VV- Auta – Mate ídouškař

Jolana Žá ková – cena filmový balí ekč č
Anna Reková – cena filmový balí ekč

9. Olympiáda málot ídních škol okresu Blanskoř
2. místo v kopané
1. místo ve vybíjené
Nikola Srnská – 2. místo v hodu do dálky; vyhlášena jako nejlepší sportovkyně
atletické ásti olympiádyč
Jolana Žá ková – 3.místo v hodu do dálkyč
Tadeáš Vaší ek – 1.místo v hodu do dálkyč
Jakub Ševšík – 5. místo ve vytrvalostním b huě



Školní družina

Do školní  družiny bylo  přihlášeno 45 žáků k pravidelné  docházce,  kteří  byli  rozděleni  do
dvou oddělení ŠD.  Školní družina je školské zařízení, které zabezpečuje náplň volného času
dětem v době před vyučováním a odpoledne před odchodem domů, nebo do jiných zájmových
aktivit.  Hlavním  posláním  školní  družiny  je  zabezpečení  zájmové  činnosti,  odpočinku  a
rekreace dětí, rozvíjení získaných dovedností ve škole vhodně zvolenými aktivitami.
Během školního roku 2016/2017 pracovala školní družina při Základní škole a Mateřské škole
Olomučany pod vedením vychovatelek Ivany Čechové a Mgr. Ivety Piňosové.
Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena takto:
                     ranní družina           - od 6.45 do 7.45 hodin
                     odpolední družina  - od 11.40 do 15.40 hodin
Poplatek za školní družinu činil 500,- Kč za školní rok a byl placen pololetně. Poplatek byl
použit na nákup nových her, výtvarných pomůcek, sportovních potřeb a hraček používaných v
družině, tělocvičně, školním dvorku a hřišti.
Školní družina je umístěna v suterénu školy a ke svým činnostem využívá nejen tento prostor,
ale  i  další  prostory  školy  –  tělocvičnu,  počítačovou  učebnu,  třídu  s  interaktivní  tabulí,
knihovnu a kuchyňku.  Během celého roku plně využívá školní dvorek a ke svým hrám a
vycházkám využívá ve velké míře místní fotbalové hřiště, areál u rybníka a dětské hřiště s
prolézačkami a houpačkami. 
Družina  v  daném  školním  roce  pracovala  dle  ŠVP  pro  zájmové  vzdělávání  a  dle
vypracovaného  ročního  plánu  a  týdenních  plánů  školní  družiny.  Činnost  je  zajišťována
kvalifikovanými  vychovatelkami,  které  se  dle  potřeby  dokážou  doplnit  ve  svých
specializacích.  Výchovně  vzdělávací  činnost  se  skládala  z  činností  odpočinkových  a
rekreačních, zájmových a v neposlední řadě i z přípravy na vyučování.
Aktivity  školní  družiny probíhaly jako v ostatních  letech  nejen v rámci  družiny,  ale  i  ve
spolupráci s Mateřskou školou Olomučany, místní knihovnou, včelaři, TJ Sokol a rodiči. 
Děti  i  rodiče  jsou  informováni  o  plánovaných  akcích  na  nástěnce  ŠD,  emailem  a  na
internetových stránkách školy. Zde si mohou rodiče i široká veřejnost prohlédnout fotografie
z jednotlivých akcí.
Cílem výchovné práce byla snaha vytvořit pro žáky smysluplnou náplň volného času tak, aby
každý žák měl prostor pro seberealizaci. 

Hlavní akce ŠD:
Září                 Dopravní výchova
                        Bramboriáda
                        Sebeobsluha a zdravá výživa
                        Práce s přírodninami
Říjen               Jablíčkový týden
                        Pošta očima dětí – výstava prací na hl. poště Brno
                        Uspávání broučků
                        Drakiáda
Listopad          Po žluté  stopě za historií obce
                        Dýňobraní
                        Halloweenský karneval
                        Adventní dílnička pro rodiče a děti
                        Paralympiáda (3. ročník)
Prosinec          Soutěž Srdce s láskou darované (4. místo)
                        Beseda s paralympionikem Kamilem Vašíčkem



                        Vánoční dílničky
                        Vánoční besídka pro rodiče
Leden              Zimní sporty
                        Věda nás baví – ukázková hodina
                        Zvířátka v zimě – přikrmování
Únor                Týden pokusů
                         Výlet do obory
                         Karneval
Březen             Výtvarná dílna
                         Březen - měsíc knihy – výstava výtvarných děts. prací v knihovně
                         Světový den vody
                         Probouzení broučků
Duben              Velikonoční tvoření
                         Vynášení Morény
                         Den Země
                         Jarní tvoření
Květen             Pálení čarodějnic
                         Exkurze na babiččin dvoreček
                         SOS – první pomoc
                         Miniolympiáda
Červen              Den dětí
                         Atletická olympiáda v Rudici
                         Olympiáda v Ráječku
                         Turnaj ve sportu boccia s paralympionikem Kamilem Vašíčkem
                         Soutěž Srdce s láskou darované – návštěva zástupce firmy Optis, předání cen  

dětem
                         Školní akademie
                         Školní výlet
                        
Konzultace se zřizovatelem probíhaly dle potřeby.
Za  pomoc,  vstřícnost  a  ochotu  děkuji  hlavně  panu  starostovi   Josefu  Smíškovi  a
místostarostovi panu Miroslavu Žáčkovi.

Vážím si spolupráce s obcí, školskou radou, s rodiči dětí,  místní knihovnou. Děkujeme za
materiální podporu ze strany rodičů. 
Poděkovat za práci chci  především svým kolegyním, zaměstnankyním naší školy, které často
pracovaly nad rámec svých pracovních povinností i  volného času a vytvářely radostnou a
podnětně tvůrčí náladu po celý školní rok. 

Mgr. Jiří Pukl,
ředitel školy



Pracovníci školy budou seznámeni s touto výroční zprávou  na pracovní poradě

 dne 13.10.2017

Na vědomí:
Ivana Čechová, vychovatelka               …………………………………..

Mgr. Taťána Novotná, vychovatelka    .....................................................
   

Zdenka Kyzlinková, školnice                .....................................................

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti základní školy

dne  16.10.2017

Miroslav Žáček …...............................................................................

Jiří Baštář …...............................................................................

Ivana Čechová …...............................................................................

Kopie výroční zprávy předána zřizovateli dne: 25.10.2017
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