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

 Olomučany 10, 679 03  Olomučany

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Olomučany: 1.9.2019
Školní rok: 2018 / 2019
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  2018 / 2019
Počet tříd: 3
Počet ročníků: 5
Počet žáků: 60 + 1 žák vzdělávan v zahraniční škole 
Průměrný počet žáků na ročník:  12

c)  Celkový počet žáků v 1. ročníku: 14
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 15

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  2018/2019  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: 57
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 ZŠ + 4 MŠ/10 = 100%
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých: 6 ZŠ + 4 MŠ/10 = 100%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2018 / 2019 nastoupili na školu: 0 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2018 / 2019 nastoupili na školu: 1

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2018 / 2019 odešli ze školy: 2 /mateřská dovolená/

5. Věkové složení učitelů

Věk Muži Ženy
Do 35 0 6
35 – 50 1 2
Nad 50 0 1
Celkem 1 9
Rodičovská dovolená 0 2

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

V roce 2018 bylo  vzdělávání  zaměřeno výhradně na splnění  výstupů z dotazníkového
šetření potřeb základních škol a mateřských škol v rámci projektu výzvy Šablony pro MŠ
a ZŠ I OP VVV.

Typ kurzu Počet osob
Práce s dětmi méně než tříletými 3
Společné vzdělávání v MŠ 2
Čtenářská pregramotnost 2
Matematická pregramotnost 2
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická 
pregramotnost

2

Aktualizacve a úpravy ŠVP PV 1

7. Rómský asistent: ne
8. Školní asistent pedagoga: ANO (2)



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. 12 12 - - -
3. 13 13 - - -
4. 15 12 3 - -
5. 6 3 3

Celkem
za 
1.stupeň

60 54 6 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 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
Škola  je  zapojena  do  výzvy  MŠMT  -  Podpora  škol  formou  projektů  zjednodušeného
vykazování  –  Šablony  pro  MŠ  a  ZŠ  I  projektem s  názvem „Inkluze  v  ZŠ  Olomučany“
reg.č.“CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_22/0006936“. Dvouletý projekt ukončen 31.8.2019.



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 / ve třech případech/
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 2019 / 2020:  15  žáků

ČÁST VI.

Další údaje o škole:

Akce pro žáky školy a  prezentace na veřejnosti:

Celoroční soutěž ve sběru papíru – žáci nasbírali celkem 6331 kg papíru.
Muzeum Blansko Zámek -  10 x 10 let  republiky na Blanensku (4.+5.ročník)
Hody  Olomučany  –  kulturní  program  žáků  ZŠ  i  MŠ  s  tanečním  vystoupením  žáků
navštěvující kroužek „Kajesánek“
Muzeum Blansko Zámek -  Pravěk Na Blanensku (4.+5.ročník)
Výchovný koncert – Bohemia classic quartet
Záhadná a drsná Namibie – kino Blansko , cestopis manželů Motani
DDH Blansko – žáci 4. ročníku (2 x v roce)
Vítání občánků v obci
Oslavy 100 let výročí republiky – Olomučany – recitace žáků školy
Aranžování adventních věnců / děti + rodiče /
výukovým programem  s názvem „Na kopcu“ ve spolupráci s Mendelovou univerzitou
Brno – Školní a lesní podnik Křtiny(4.+5.ročník)
Mikuláš v MŠ
Rozsvícení vánočního stromu
Prevence - přímo ve škole – Preventivní program – Respektování jiných a jejich názoru
Dopravní výchova – preventivní akce Besip  (1.-3.ročník)
Včelaři Olomučany – setkání s přednáškou
Soutěž Matematický Klokan 2019
Matematická soutěž Pythagoriáda – školní kolo /5. ročník/
Rozmarýnek – Kohoutovická obora
Zápis do 1.ročníku ZŠ
Velikonoční prohlídky na Muzeu Zámek Blansko
McDonalds Cup
Pasování čtenářů v 1.ročníku ZŠ
Olympiáda málotřídních škol – vybíjená, fotbal Ráječko
Návštěva farního úřadu v Blansku – (1.- 3.ročník)



Školní akademie
Školní výlet – archeopark Modrá

Hodnocení Minimálního preventivního programu(2019/2020)

Minimální  preventivní  program (dále  jen  MPP)  měl  v  letošním školním roce  tyto  hlavní
úkoly: zvýšit informovanost žáků v oblastech jako je zdravý životní styl, prevence kouření a
užívání alkoholu, šikana, kyberšikana a závislost na masmédiích (netolismus). Dalším úkolem
bylo  pomáhat  třídním učitelům stmelovat  kolektivy  žáků,  posilovat  přátelství,  vzájemnou
důvěru a spolupráci mezi žáky a předcházet tak šikaně a jiným nežádoucím jevům. Dětem
byla taktéž nabídnuta široká paleta kroužků v odpoledních hodinách (čtenářský klub – v rámci
projektu Šablony I, Věda nás baví, náboženství) a aktivit v rámci školní družiny. MPP byl
realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku byly
získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

Žáci byli přiměřenou formou informováni o nebezpečí patologických jevů v průběhu celého
školního roku v rámci  tematických plánů výuky,  školní družiny i  dalších akcí  pořádaných
školou. Informace byly poskytnuty přiměřeně k věku žáků vhodnými metodami i za využití
interaktivní techniky – web.stránky: http//jezkovyvoci.info/6-10-let. Do výuky jsme zahrnuli
odborné  přednášky  a  diskusní  či  zážitkové  pořady,  které  pořádají  obecně  prospěšné
společnosti  /např.  Společnost  Zábavné  a  preventivní  soutěže,   http://www.zaps.cz//.
Intervence vedla u dětí k pochopení nutnosti soudružnosti, schopnosti vcítění se do druhého,
efektivní  komunikace  mezi  žáky  i  dospělými,  dále  k posilování  sebevědomí  a  nácviku
asertivních dovedností. Snažili jsme se také získat co nejvíce dětí pro mimoškolní zájmovou
činnost. 

V oblasti spolupráce s veřejností jsme rodiče pravidelně informovali o chování jejich dětí na
mimoškolních akcích. Rodiče byli  pravidelně informováni také na třídních schůzkách, kde
zároveň získali informace o možných patologických jevech a jak jim předcházet. Žáci byli
vždy poučeni o vhodném chování během prázdnin a dnů volna.

Škola spolupracuje v rámci primární prevence s pracovníky PPP Blansko a se společností
Podané ruce. 

V lednu 2019 byla provedena intervence přímo na škole. Navštívil nás lektor Zdeněk Zaoral
ze společnosti Zábavné a preventivnéí soutěže s programem  „Respektování jinýcha jejich
názoru“. 

S žáky  1.  až  3.  třídy  se  v  rámci  prevence  úrazů  zaměřili  na  nebezpečí,  které  přináší
peoblematika BESIP.  Oba programy se dětem líbily a poskytly jim cenné informace. 

MPP se podařilo z velké části úspěšně naplnit.



ČÁST VII.

Další údaje o škole

Struktura ZŠ zahrnuje ucelený 1.stupeň ZŠ /tedy 5 ročníků/  s kapacitou 80 žáků. Žáci  1.
ročníku /13 žáků pod vedením třídní učitelky Mgr. Ivany Vašíčkové 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 Ivanou Opletalovovu  a
III. třída je určena pro žáky  4. a 5. ročníku. Jejich třídním učitelem je ředitel školy. Ve třídě
působí asistentka pedagoga  paní Jana Havlová. Dalším vyučujícím je Mgr. Et Mgr. Ilona
Podolová.  Celá  základní  škola  i  mateřská  škola  v  tomto  školním  roce  relizovala  výuku
plaveckého výcviku v rozsahu 10 hodin pro ZŠ a 10 hodin pro MŠ.

Škola je zapojena do projektů: 
V tomto roce se škola opět zapojila do projektů EU a ČR:
1/ ,,Ovoce do škol ,, 
2/ „Školního programu EU,, pro zemědělství v ČR – dotované mléčné výrobky žákům
3/ „Zdravé zuby“
4/ „Šablony I“ s názvem „Inkluze v ZŠ Olomučany“.

Škola  spolupracuje  s  těmito  subjekty: Obec  Olomučany,  včelařský  spolek  Olomučany,
Myslivecké  sdružení  Olomučany,  Sbor  dobrovolných  hasičů  Olomučany,  KPM  Blansko,
Římskokatolická farnost Blansko,  PPP v Blansku a v Boskovicích a s SPC Blansko .

Péče o zaostávající  žáky: Ve škole  pracovala  asistentka  pedagoga ve II.třídě  paní  Ivana
Opletalová  a  ve  III.třídě  paní  Jana  Havlová.  Všichni  vyučující  věnovali  maximální  péči
žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Účast žáků školy na soutěžích:

1. TV – sout ž McDonald´s Cup  /fotbalová sout ž tým  základních školě ě ů
- okresní kolo – kat. I  - 3.místo
- hlasovací sout ž o nejsympati t jší tým   -ě č ě  2. místo

2. Olympiáda málot ídních škol okresu Blansko ř
kopaná - 3. místo 
vybíjená – ú ast v sout žič ě

3. Matematická Klokan – kategorie Cvr ek a Klokánek –č  ú ast v sout ži žákč ě ů
2.-3. ro níku a 4.-5. ro níkuč č

4. Matematická sout ž Pythagoriáda – školní kolo -ě  ú ast v sout ži žák  5. č ě ů
ro níkuč



Školní družina

Školní  družina  je  součástí  Základní  a  Mateřské  školy  v Olomučanech.  Od školního  roku
2018/2019 má kapacitu 60 žáků. Na škole jsou otevřena dvě oddělení školní družiny.  Své
vlastní prostory mají v přízemí školy. Během hlavních prázdnin roku 2018 byla obě oddělení
kompletně  zrekonstruována,  vybavena  novým nábytkem  a  dekoracemi.  První  oddělení  je
svým vybavením (lezecká stěna, basketbalový koš, žebříky do zasíťovaných odpočinkových
prostor u stropu, sportovní koberec) zaměřeno na sport. Druhé oddělení představuje historii
naší  obce (pec  na keramiku,  dekorace  na stěnách – olomučanská  keramika).  Třetí,  menší
místnost, slouží druhému oddělení na relaxaci a součastně je úložným prostorem pomůcek pro
obě oddělení školní družiny.
Během školního roku 2018/2019 pracovala školní družina pod vedením vychovatelek Ivany
Čechové a Mgr. Taťány Novotné.
Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena takto:
                     ranní družina           - od 6.30 do 7.45 hodin
                     odpolední družina  - od 11.40 do 15.45 hodin
Úplata za školní družinu činila 500,- Kč na školní rok a byla placena pololetně. Byla použita
na nákup nových her, výtvarných pomůcek, sportovních potřeb a hraček. Na vánoční dárky
pro žáky školní družiny bylo použito 20 000 Kč pro obě oddělení školní družiny.
Od příštího školního roku 2019/2020 bude úplata hrazena jednorázově, a to 500 Kč do konce
října, z důvodu pozdní platby ze strany rodičů.
Školní družina ke svým činnostem využívá nejen místnosti  určené pro družinu, ale i další
prostory školy – tělocvičnu, počítačovou učebnu, třídu s interaktivní  tabulí  a kuchyňku.  K
rekreačním účelům slouží stůl na stolní tenis v tělocvičně školy, dva stolní fotbaly, dva stolní
kulečníky  a  lezecká  stěna  umístěná  v 1.  oddělení  školní  družiny.  Pro  sportovní  účely  je
k dispozici  školní  vydlážděný dvůr,  nově vybudované víceúčelové  hřiště  v obci,  fotbalové
hřiště a nové dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami. 
Školní družina vyplňuje odpolední volný čas žáků a je základním článkem výchovy mimo
vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a
relaxace.  Ve  školním  roce  2018/19  navštěvovalo  družinu  57  dětí,  ve  dvou  odděleních.
Oddělení  jsou složena z dětí  různého věku. 1.  oddělení  navštěvují  žáci  3.  -  5.  ročníku,  2.
oddělení žáci 1. – 2. ročníku. Materiální vybavení je na dostačující úrovni. Činnost školní
družiny je zajišťována kvalifikovanými vychovatelkami. Nabízejí žákům zajímavé a obsahově
bohaté  činnosti,  potřebné  zázemí,  klid  a  bezpečí,  aby  žáci  chodili  do  družiny  rádi.
Vychovatelky podporují a respektují individuální schopnosti a dovednosti žáků. 
Družina  v daném  školním  roce  pracovala  dle  ŠVP  pro  zájmové  vzdělávání  a  dle
vypracovaného ročního plánu a týdenních plánů školní družiny. Výchovně vzdělávací činnost
se skládala z činností odpočinkových a rekreačních, zájmových a z přípravy na vyučování. U
žáků  podporujeme  kladný  vztah  k lidem  a  přírodě,  učíme  je  chránit  své  zdraví,  rozvíjet
dětskou  fantazii  a  vedeme  je  k otevřené  komunikaci.  Rozvíjíme  schopnosti  rozhodování,
hodnocení  a  sebehodnocení  a  schopnost  respektovat  druhé  a  spolupracovat.  Dětem  je
poskytováno dostatek prostoru ke svým zálibám a zájmům. Do činností  vychovatelky děti
nenutí,  pouze  jim  nabídnou  některou  ze  zájmových,  relaxačních,  odpočinkových,  či
sportovních činností. 

Děti i rodiče jsou informováni o plánovaných akcích emailem a na internetových stránkách
školy. Zde si mohou rodiče i široká veřejnost prohlédnout fotografie z jednotlivých akcí.



Hlavní akce ŠD:
Září:

 Slavnostní otevření nových prostor školní družiny
 100. výročí založení včelařské organizace v obci – návštěva výstavy
 Den otevřených dveří ŠD pro veřejnost
 Bramboriáda – soutěže, pokusy, tvoření, recepty  
 Dopravní výchova           

  Říjen:
 Beseda se spisovatelem H. Klimkem (spolupráce s místní knihovnou)
 Dýňobraní – dlabání, aranžování
 Halloweenké sportovní odpoledne
 Halloweenský karneval
 100. výročí vzniku Československa, beseda
 Literárně – výtvarná soutěž „Jižní Morava čte 2018“ na téma „Moje obec-moje město-

můj kraj za 100 let (spolupráce s místní knihovnou)        
Listopad:

 Exkurze na výstavu olomučanské keramiky
 Uspávání broučků
 Paralympiáda – V. ročník (soutěžíme, seznamujeme se s netradičními sporty, 

hendikepovanými sportovci)
 Africký týden – výtvarná soutěž, vyrábění, hra na tělo, poslech, tanec, africké 

pohybové hry, beseda
 Barevný den
 Kloboukový den
 Podzimní jablíčkový den
 Zamykáme les (environmentální výchova, třídění odpadu, práce s přírodninami)
 Adventní dílničky pro žáky a rodiče, výroba adventních věnců

Prosinec:
 Turnaj v Boccie s Kamilem Vašíčkem (šestinásobný mistr ČR v Boccie, účastník 

paralympiády v Riu)
 Čertí rej v tělocvičně (soutěže tanec, nadílka)
  Vánoční přání (výroba, text)  
  Vánoční zvyky a tradice (vyrábíme, čteme, vystavujeme, zdobíme prostory školy)
  Pečeme vánoční cukroví
 Vánoční nadílka ve školní družině

Leden:
 Zvěř v zimě, exkurze do obory (přikrmování)
 Plesová sezóna v Olomučanech (výtvarné ztvárnění) – práce byly použity na výzdobu 

sálu na plese OÚ
 Zimní sporty (bobování, sáňkování, bruslení)
 Les v zimním kabátku (vycházky do zimní přírody, hry, environmentální výchova) 
 Vyhodnocení soutěže „Jižní Morava čte 2018“, předání cen a diplomů (pí Vašíčková)
 Návštěva sálu U Kellnerů – výstava výtvarných prací ZŠ a MŠ 
 Výtvarná soutěž „Mé toulky přírodou“ (Okresní myslivecký spolek)

             



Únor:
 Zima jako od Lady (zimní radovánky na sněhu)
 Olomučanská zimní olympiáda
 Masopust (beseda, výrobky z papíru, malba)
 Zdraví životní styl, hygiena, otužování
 Vlastnictví – soukromé, veřejné           

Březen:
 Historie videoher, 57 let od první videohry – beseda
 Březen – měsíc knihy a čtenářů (předčítání z knih)
 Olomučanské pověsti
 Beseda se spisovatelkou Olgou Černou (ve spolupráci s místní knihovnou)
 První jarní den, les – srdce přírody, znaky jara (hry, vyrábění, vyprávění, malování)
 Probouzení broučků

              
Duben:

 Vynášení Smrtky ze vsi
 Výroba dárků k zápisu do 1. třídy
 Nové víceúčelové hřiště v obci (vybíjená, přehazovaná, líný tenis, fotbálek)
 Velikonoční zvyky a tradice 
  Dopravní výchova
  Den Země (beseda, hry a kvízy, výsadba zeleně před školou, tvoření)

Květen:
 Pálení čarodějnic, zábavné odpoledne 
 Nejsme všichni stejní, multikulturní výchova 
 Zázraky a tajemství v přírodě (průběžně se seznamujeme, čteme, besedujeme)
 Vycházky – pátráme po geodách, poznáváme okolí naší obce
 Svátek matek – výroba přáníček
 Výtvarná soutěž „Bezpečnostní pás v automobilu“
 Výtvarná soutěž „Auťáci“
 Olympiáda zvířat (soutěže), beseda (nejrychlejší, nejsilnější, nejlepší skokan…- svět 

zvířat), světoví rekordmani (lidé) 
 Víceúčelové hřiště (tréninky na turnaj ve vybíjené)
 Fotbalové hřiště (tréninky na turnaj ve fotbale)  

Červen:
 Den dětí (hry a soutěže na Bahňáku, opékání špekáčků)
  Školní výlet – KOVOZOO Staré město, archeoskanzen Modrá
 „Obec roku“ – malba, kresba, výzdoba prostor školy
 První pomoc
 Závody ve vybíjené a fotbale v Ráječku
 Školní akademie             

                          
 Školní družina pracovala v tomto školním roce úspěšně a její program byl různorodý.             

                                                                   

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 24.10.2019

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

Mgr. Jana Košťálová, vychovatelka    .....................................................
   

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

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti základní školy

dne  25.10.2019

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

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

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

Kopie výroční zprávy předána zřizovateli dne: 25.10.2019
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