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

 Olomučany 10, 679 03  Olomučany

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Olomučany: 1.9.2022
Školní rok: 2021 / 2022
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  2021 / 2022
Počet tříd: 3
Počet ročníků: 5
Počet žáků: 64 + 1 žák vzděláván v zahraniční škole 
Pozn.: 31.1.2022 přestup  1 žákyně na ZŠ Erbenova, Blansko
1.2.2022 přestup 1 žák na ZŠ Nad Čertovkou, Blansko
Průměrný počet žáků na ročník:  12,8

c)  Celkový počet žáků v 1. ročníku: 15
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 12,80

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 2021/2022 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: 52
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. 

mailto:zs.olomucany@raz-dva.cz


Práce  je  zaměřena  na  činnost  sportovní,  sebeobslužnou,  zdravotní  osvětu  a  činnosti
pracovní. V rámci ŠD probíhá také výuka v počítačové učebně.

ČÁST II.

Údaje o pracovnících školy

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků: 7 ZŠ + 4 MŠ/11 = 100%
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých: 7 ZŠ + 4 MŠ/11 = 100%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2021 / 2022 nastoupili na školu: 0 

3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2021 / 2022 nastoupili na školu: 1 x – zástup za MD zaměstnance 

4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2021 / 2022 odešli ze školy: 3 x  mateřská dovolená MŠ 

5. Věkové složení učitelů včetně vychovatelek ŠD a asistentů pedagoga 

Věk Muži Ženy

Do 35 0 3
35 – 50 1 6
Nad 50 0 1
Celkem 1 10
Mateřská dovolená 0 3

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

V  roce  2021/22  bylo  vzdělávání  zaměřeno  především  na  osobní  rozvoj  pedagogických
kompetencí u ped. pracovníků MŠ a ZŠ, převažovala školení ve formě on-line  s akreditací
MŠMT.
Další objem vzdělávání tvoří formu samostudia a probíhala v návaznosti  na  distanční výuku ,
zejména  na  zdokonalení  se  v  platformách  Učebna  a  Meet  v  prostředí   Google  Classroom.
Všichni zaměstnanci prošli p na začátku školního roku školením BOZP a PO. 

7. Rómský asistent: ne
8. Školní asistent : ANO (2) – financováno z projektu Šablony III.



ČÁST III.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo bez vyzn. Neprospělo Opakuje
1. 15 15 - - -
2. 8 8 - - -
3. 14 12 2 - -
4. 13 + 1 12 1 - -
5. 12 12 - - -

Celkem
za 
1.stupeň

62+1 59 3 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. (10.11.-  12.11.2021, 13.12. -
14.12.2021)

Odkaz na inspekční zprávu:
https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=11124

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
Škola byla zapojena do výzvy MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
–  Šablony  pro  MŠ  a  ZŠ  III  projektem  s  názvem  „Inkluze  III  v  ZŠ  Olomučany“  reg.č.“
CZ.02.3.x/0.0/.0./20_080/0021044“. Projekt probíhal v termínu: 1.9.2021 – 31.8.2022 díky němuž
se především podařilo v ZŠ i MŠ zaměstnat na pozici školní asistent 2 učitelky jako podporu všem

https://www.csicr.cz/cz/Registr-inspekcnich-zprav?d=11124


žákům ohrožených případným školním neúspěchem. Probíhaly také projektové dny ve škole i mimo
školu zaměřené na enviromentální vzdělávání a kreativitu.

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 ( 0 krát)

Nebylo žádné jiné odvolání.
Rozhodnutí podle §165, odst.2 d – přestup žáků z jiné školy ( ve třech případech) 
Jiná rozhodnutí podle §165, odst.2 a,e,h,i,j  nebyla provedena.

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2021 / 2022:  15  žáků

ČÁST VI.

Akce pro žáky školy a  prezentace na veřejnosti:

Projektový den ve škole  - konverzace s rodilý mluvčím AJ – projekt pod záštitou MAS 
Moravský kras – realizovala společnost  TLC Kids

Skríning žáků 2. ročník ZŠ  - realizace PPP Blansko

Etické dílny – realizace preventivních programů pro žáky jednotlivých ročníků ve spolupráci se  
společnost Hope4kids, z.s. blíže popsána v části „Vyhodnocení minimálního preventovního 
programu“

Návštěva obecní knihovny Olomučany žáky 4. a 5. ročníku

Zábavní park Bongo Brno – návštěva

Beseda s paní Bitnerovou na téma Božena Němcová

DDH Blansko – výuka dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku 

Lipka Rozmarýnek – Brno Jundrov (1x) + Lipka – Jezírko (2x)– realizace výukového programu
zaměřeného na enviromentální výchovu a vzdělávání

Cestopis manželů MOTANI -  online promítání a beseda se žáky naší školy

VIDA centrum Brno (2x) „Co se děje v bříšku“ ; „Mikrohrdinové“– výukové programy pro 
žáky 4. a 5. ročníku



Muzeum Zámek Blansko – výroba svíček

Lyžařský kurz 2. - 5. ročník Hodonín u Kunštátu (5 dnů)

Dobronauti – Program pro žáky školy v jednotlivých ročnících s cílem prevence a rozvoj 
komunikace a sociálních vazeb, rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi

Plavecký výcvik (1 . - 5. ročník) -  bazén BOSKOVICE (5 lekcí v rozsahu 1,5 hodiny)

Planetárium Brno - Kraví hora

Velikonoční výstava  na Zámeku  Blansko

Vítání občánků – ve spolupráci s obecním úřadem – recitace vybraných žáků

McDonaldˇs Cup 2022 – tým 13 vybraných žáků

Návštěva Domu přírody v Moravském krasu ( 4. a 5. ročník)  – téma Pravěk

Den matek – ve spolupráci s Obecním úřadem Olomučany – kulturní pásmo žáků naší ZŠ

BRUNO park Brno – školní  výlet program. Brunova hravá výzva

Olympiáda málotřídních škol Ráječko – fotbal + vybíjená

Divadlo Radost – Pinocchiova dobrodružství

Školní akademie - sál U Růže Olomučany – kulturní program pro rodiče a veřejnost

H  odnocení Minimálního preventivního programu (2021/2022)  

Minimální preventivní program (dále jen MPP) měl v letošním školním roce tyto hlavní úkoly: 
pomáhat třídním učitelům stmelovat kolektivy žáků, posilovat přátelství mezi dětmi, posílit 
vzájemnou důvěru a spolupráci mezi žáky a předcházet tak šikaně a jiným nežádoucím jevům. 

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku a 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.

Odpolední nabídka kroužků byla bohužel poznamenána covid pandemií a nebyla realizována.

Do výuky jsme zahrnuli odborné přednášky a diskusní či zážitkové programy, které pořádají obecně
prospěšné  společnosti  /např.Hope4Kids  –  Etické  dílny,  Dobronauti/.  Intervence  vedla  u  dětí
k pochopení nutnosti soudružnosti, schopnosti vcítění se do druhého, efektivní komunikace mezi
žáky i  dospělými,  k posílení  sebevědomí i  nácviku asertivních dovedností.  Škola již  delší  dobu
spolupracuje v rámci primární prevence s odborníky z PPP Blansko.



V oblasti spolupráce s veřejností jsme rodiče pravidelně informovali o chování a prospěchu jejich
dětí. Pokračovali jsme s platformou Google Classroom, s kterou jsme začali během online výuky.
Rodiče byli pravidelně informováni také na třídních schůzkách, kde zároveň získali informace o
možných patologických jevech. Žáci byli vždy poučeni o vhodném chování během prázdnin a dnů
volna.

Na konci září byl proveden screening možných SPU ve 2. ročníku, jako každý rok ve spolupráci
s PPP Blansko. 
Následně byly realizovány primárně preventivní programy ve spolupráci se společností Hope4Kids
–  Etické  dílny.  První  ročník  měl  program  „Jak  se  máš“ zaměřený  na  posílení  komunikačních
dovedností,  ohleduplnosti,  zvládání  emocí,  prevence  šikany a  agrese.  Druhý a  třetí  ročník  měl
program  „Jak  se  stát  dobrým kamarádem“  zaměřený  na  posílení  komunikace,  ohleduplnosti  a
schopnosti čelit tlaku vrstevníků, prevence šikany a agrese. 4. a 5. ročník měl stmelovací program
v rámci  projektového  dne  s názvem  „Mise:  Tajemný  ostrov“ s pestrou  škálou  her  a  aktivit
zaměřených na komunikaci, spolupráci a kreativitu.
V průběhu října byl realizován výcvik na dopravním hřišti Blansko s důrazem na pravidla silničního
provozu. Žáci si prohloubili vědomosti ohledně rizik, která mohou nastat pro ně jako účastníky
silničního provozu. 

Ve druhém  pololetí,  na  začátku  března,  byly  realizovány  programy  společnosti  Dobronauti.
Zapojily se všechny ročníky. Mladší žáci,1.-3. ročníku, měli program „Hvězdný tým“, který učí děti
respektovat odlišnosti  a  přijímat jinakost kolem sebe.  Starší  žáci,  4. a 5. ročníku měli  program
„Zpátky v čase“, který učí děti řešit potíže v klidu, vyhýbat se krizím mezi spolužáky a tolerovat
odlišnosti mezi jednotlivci.
V květnu jsme opět  oslovili  společnost  Hope4Kids.  1.  ročník měl  program „Hrajeme si  spolu“
zaměřený na posílení spolupráce, ohleduplnosti,  zvládání konfliktních situací, prevence šikany a
agrese.  2.  a  3.  ročník  měl  program  „Buďme  kamarádi“ zaměřený  na  posílení  komunikace,
ohleduplnosti a schopnosti čelit tlaku vrstevníků, prevenci šikany a agrese. 4. a 5. ročník se zapojil
do projektového dne o životě a myšlenkách Jana Amose Komenského („Příběh naděje, lidskosti a
odvahy“).  Program byl  zaměřen  na  rozvoj  kritického  myšlení,  podporu  duševního  zdraví  žáků
aposílení schopnosti zvládat zátěžové situace.

MPP se podařilo z velké části úspěšně naplnit.

Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2021/2022

Školní družina je součástí Základní a Mateřské školy v Olomučanech. Má kapacitu 60 žáků. Na
škole jsou otevřena dvě oddělení školní družiny. Své vlastní prostory mají v přízemí školy. Oddělení
jsou složena z dětí různého věku. 1. oddělení „Lvíčat“pod vedením vychovatelky Ivany Čechové
navštěvují žáci 3. - 5. ročníku. 2. oddělení „Vlčat“ pod vedením Mgr. Jany Košťálové žáci 1. – 2.
ročníku.  První oddělení  navštěvovalo 27 žáků (1 žák v pololetí  přestoupil  do blanenské školy),
druhé oddělení 24 žáků (1 žák přestoupil v pololetí do blanenské školy). 
Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena takto:
                     ranní družina:            6.30 - 7.45 hodin
                     odpolední družina:   11.40 - 15.45 hodin
Úplata za školní družinu činila za měsíc 70 Kč, tedy 350 Kč za pololetí na žáka. 
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 fotbálky, dva stolní kulečníky a
lezecká stěna umístěná v 1. oddělení školní družiny. Pro pobyt venku využívá multifunkční hřiště se



speciálním povrchem, školní vydlážděný dvůr, fotbalové hřiště a nové dětské hřiště s houpačkami a
prolézačkami. Hojně navštěvuje areál „Bahńáku“, kde má k dispozici houpačky, posezení, ohniště a
travnatý  prostor  na  hry.  Blízký  les  je  ideálním  místem  odpočinku  a  relaxace.  Vycházky  byly
zaměřeny na poznávání a pozorování přírody ve všech ročních obdobích. Žáci ve školní družině
rozvíjeli svou kompetenci k volnému času a své schopnosti a dovednosti s tím spojené.

Obě oddělení se zapojila do soutěží:
1. Soutěž s časopisem Mateřídouška „O nejkrásnější domeček pro skřítky“

(2. oddělení „Vlčat“ zvítězilo a získalo věcné ceny).
       2.   Výtvarná soutěž Brontosaurus
       3.  „Každé srdce má své jméno“, soutěž vyhlášená městem Pelhřimov (město rekordů a 

kuriozit)
        4.  Soutěž o nej knižní záložku vyhlášenou Městskou knihovnou Blansko
        5.  48. ročník výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“
                (1. místo získal žák 4. třídy Jan Šebek)

Přehled akcí:
 Bramboriáda – soutěže, malování
 Paralympiáda – soutěže, hendikepovaní sportovci
 Drakiáda o nej draka
 Uspávání broučků
 Halloweenský karneval – hry, soutěže, tanec
 Zamykáme les
 Čertí rej v tělocvičně, zdobení perníčků, vánoční dekorace
 Návštěva kostela - betlém
 Olympijský týden (ZOH Peking) – sportovní soutěže
 Světový den vody – čistíme studánku a potok
 Probouzení broučků
 Vynášení Moreny ze vsi, opékání špekáčků
 Velikonoční tradice a dekorace
 Den Země, úklid
 Beseda o knihách – Dětské knihkupectví Dlouhá punčocha Brno
 Den matek – přáníčka
 Pálení čarodějnic, opékání špekáčků
 Školní akademie - program

                
Se žáky jsme plnili úkoly podle ŠVP pro zájmové vzdělávání dle vypracovaného ročního plánu a
týdenních plánů školní družiny. Roční plány jsou zveřejněny na webových stránkách školní družiny.
Zaměřili jsme se na společnou komunikaci, častý pohyb venku, sport, zábavu, poznávání jiných
kultur,  tradic,  přírody a regionu. Cílem práce naší  školní družiny je poskytnout  dětem dostatek
příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. Činnosti mají charakter tvořivého hraní. Většina
z nich  navazuje  zábavnou  formou  na  praktické  využití  již  získaných  znalostí  a  dovedností
z vyučování. Vycházíme hlavně z prostředí venkova, které je dětem blízké.
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.
Na přelomu května a června byla ve 2. oddělení ŠD na třítýdenní praxi Štěpánka Fleková, žákyně 3.
ročníku SPŠ Boskovice. Děti si ji velmi oblíbily. 
Obě oddělení školní družiny získaly v tomto školním roce kvalitní notebooky. 
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.



                          
Hospitační činnost ve školní družině prováděl v tomto školním roce pan ředitel Mgr. Jiří Pukl.
V polovině prosince navštívila ŠD ČŠI. Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky.

                                                                

ČÁST VII.

Další údaje o škole ve školním roce 2021/22

Struktura ZŠ zahrnuje ucelený 1.stupeň ZŠ /tedy 5 ročníků/ s kapacitou 80 žáků. Žáci 1. ročníku /15
žáků pod vedením třídní učitelky Mgr. Hany Žáčkové 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. Janou
Francovou  a III. třída je určena pro žáky  4. a 5. ročníku. Jejich třídním učitelem je ředitel školy.
Dalším vyučujícím je Mgr. et Mgr. Ilona Podolová a Mgr. Jana Košťálová. Na škole také působí
školní  asistentka  pro  potřeby  žáků  školy  a  zejména  pro  žáky  s  rizikem  ohrožení  školním
neúspěchem, paní Ivana Opletalová.  V rámci  maximálního možného prac.úvazku 0,5 vykrývala
potřebu těchto žáků v obou třídách se sloučenými ročníky.  Všichni vyučující věnovali maximální
péči žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.
Výuka plaveckého výcviku v rozsahu 10 hodin pro ZŠ  (5 x 2 hodinový blok) byla realizována v
Lázních Boskovice.
Pozn.: Plavecký bazén Blansko byl z havarijních důvodů uzavřen.

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 III“ s názvem „Inkluze III v ZŠ Olomučany“.

Škola  dlouhodobě  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.

Za pomoc, vstřícnost a ochotu děkuji hlavně panu starostovi  Josefu Smíškovi.
Vážím si spolupráce s obcí, školskou radou, s rodiči dětí, místní knihovnou. Děkujeme za materiální
podporu ze strany rodičů. 
Poděkovat za práci chci  také svým kolegyním, zaměstnankyním naší školy, které často pracovaly
nad rámec svých pracovních povinností i volného času.

Mgr. Jiří Pukl,
ředitel školy


	 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

		2022-10-24T08:38:59+0200




