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Část I. Základní údaje o škole 

 

Název školy:   Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk,  

příspěvková organizace 

Telefon:         ZŠ 583 247 111, 774 319 464,  

MŠ 583 247 110, 737 129 897,   

ŠJ – 588 881 991 

IČO:               70 99 27 71  

REDIZO/IZO:  650 043 243 / 102 668 655 
Bankovní spojení:  188127002/5500 

Email:             zsolsany@centrum.cz 

Internetové stránky: www.skola-olsany.cz 

Datová schránka: qxnmf4m 

 

Ředitelka školy:   Mgr. Jana Kuchtíková 

Součásti školy:  základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Olšany -  pracovala ve složení:  

za obec Olšany:  Jiří Dokoupil 

za rodiče:  Šárka Kouřilová 

za ZŠ a MŠ:  Blanka Turková  

 

Zřizovatel:   Obec Olšany  

Adresa:   789 62 Olšany 75 

Starosta:   Ing. Aleš Janderka 

Telefon:   583 247 248 

E-mail:   starosta@olsany.cz 

 

 

 

 

mailto:zs.olsany@centrum.cz
http://www.skola-olsany.cz/
mailto:starosta@olsany.cz
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Kapacita jednotlivých součástí školy: 

   

 

 

Základní charakteristika školy                               
 

Škola je umístěna ve dvou budovách. V samostatné budově se nachází ZŠ a ŠD, MŠ a ŠJ se nachází 

v budově společně s OÚ, knihovnou, poštou a několika byty. Obě budovy jsou umístěny proti sobě 

hned vedle frekventované silnice. Přes silnici je vybudován přechod pro chodce. Budova ZŠ je po 

rozsáhlé rekonstrukci - téměř nová. 

Budova ZŠ má tři podlaží a skladové 

prostory ve sklepě. Na každém podlaží je 

hygienická zóna s toaletami pro dívky, 

chlapce a zaměstnance. V 1. podlaží je navíc 

bezbariérová hygienická kabina se 

sprchovým koutem. Vstup do budovy je 

možný předním nebo zadním vchodem, 

přibylo zadní schodiště, kterým se dá vyjít 

přímo do 3. podlaží. Ve třetím podlaží jsou 

dvě nové odborné učebny, ředitelna, 

plynová kotelna a servrovna. Ve 2. podlaží 

jsou dvě kmenové učebny, sborovna a sklad 

učebních pomůcek.  V 1. podlaží je výdejna 

stravy a jídelna, malá místnost pro 

zaměstnance, 2 šatny (pro mladší a starší žáky), prostory školní družiny a kabinet vedoucí 

vychovatelky. Nechybí ani úklidová místnost a hygienická kabina pro imobilní občany. 

Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Ve každé učebně máme nový nebo téměř nový 

nábytek pro ukládání pomůcek pro výuku, výškově nastavitelné lavice a židličky, koberec pro práci 

žáků a interaktivní tabuli.  V odborné učebně ve 3. NP je 16 pracovních míst s PC, mladší žáci mají 

k dispozici 8 tabletů a kmenová učebna pro starší žáky je vybavena 10 PC - tenkými klienty. Ty už 

jsou bohužel zastaralé a nelze je připojit ke školní síti. Postupně je proto chceme obměňovat. Celá 

budova ZŠ splňuje Standard konektivity (zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k Internetu).   

Fond učebnic a učebních pomůcek odpovídá potřebám školy - stále je obnovován a doplňován.   

součásti školy kapacita 

Mateřská škola 32 

Základní škola 65 

Školní družina 45 

Školní jídelna – celkem 

Z toho Školní jídelna – výdejna v ZŠ 

100 

55 
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Stravování bylo i v tomto školním roce zajišťováno naší školní jídelnou. Děti z MŠ mají prostor pro 

stravování přímo v MŠ. Žáci ze ZŠ nyní využívají výdejnu stravy přímo v budově ZŠ.  

 

Do MŠ bylo v letošním školním roce zapsáno 

29 dětí, 15 chlapců a 14 dívek. Z tohoto počtu 

bylo 8 dětí s povinnou předškolní docházkou. 

 

Naše MŠ se tak letos stala poprvé školkou 

dvoutřídní. Děti tak mohly být rozděleny podle 

jejich věku na děti s povinnou předškolní 

docházkou - oddělení Soviček a na děti mladší 

- oddělení Koťátek. Každá třída má samostatný 

vstup včetně šatny.   

V oddělení pro předškolní děti se může 

vzhledem ke kapacitě vzdělávat až 10 dětí. Ke 

svým činnostem mohou využívat i prostory 

přilehlé jídelny a oddělní mladších dětí. 

Vybudováno bylo také vlastní sociální zařízení, které je opět uzpůsobeno průměrné výšce dětí. 

Díky snížení počtu dětí v obou odděleních se mohou pedagogičtí pracovníci daleko intenzivněji 

věnovat individuálnímu vzdělávání dětí. 

 

Mladší děti ke svým činnostem mohou využívat jak prostor třídy, tak i přilehlou pracovnu. 

 

Pro pobyt venku děti využívají přilehlou prostornou zahradu. Součástí zahrady je vydlážděný 

prostor – dopravní minihřiště, několik herních prvků jako například skluzavka a houpačky, 

prostorný dřevěný altán a dvě kůlny.  

Letos také proběhla rozsáhlá rekonstrukce zahrady a zejména výstavba nového přístřešku nad 

pískovištěm. 

Obě tyto činnosti byly provedeny ve spolupráci s OÚ Olšany a dobrovolníky z řad rodičů. 

 

Vzhledem k omezením způsobenými výskytem a šířením COVID-19 se děti nemohly zúčastnit 

žádných větších výletů a společných akcí. 

Jedinou akcí, která mohla být pro děti realizována před zpřísněním opatření byl program ,,Buďme 

kamarádi“, kde se děti seznámily s různými druhy postižení lidí 

- tělesnými a smyslovými a s životem s takovýmito 

postiženími. 

S dalších akcí je tu pak například výlet předškoláků do muzea 

v Šumperku a do Záchranné stanice zvířat v Rudě nad 

Moravou. Mladší děti si naopak vyrazily na výšlap do Bušína, 

kde navštívily tamní hřiště.  

Společnou akcí obou oddělení bylo hledání pokladu 

s opékáním. 

 

V době přerušení provozu MŠ se děti s povinnou předškolní 

docházkou intenzivně věnovaly distanční výuce. Paní učitelky 

s rodiči komunikovaly zejména pomocí e-mailů. Zasílaly tak 

rodičům například činnosti k procvičování jemné motoriky dětí, 

logopedická cvičení, grafomotorické listy, pracovní listy 

spojené s aktuálním tématem dle TVP, činnosti podporující 

paměť a matematické dovednosti dětí a spoustu dalších. 
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Mladší děti neměly povinnou distanční výuku, ale i tak se pro ně paní učitelky snažily vytvořit řadu 

činností. Vše začalo vytvoření skupinky na Fcb – Koťátka Olšany.  

Poté následovalo tzv. Keškování – děti s rodiči podle instrukcí hledali schovanou kešku - poklad, 

kde pro ně byl vždy připravený i nějaký úkol, např. pokračujte v básničce nebo otiskněte svůj palec. 

Dále pak děti s rodiči mohli hledat známá místa v Olšanech a Klášterci nebo si projít velikonoční 

stopovačku. Do této aktivity se zapojili i rodiče a někteří z nich připravili pro ostatní také hledání. 

 

Za zmínku stojí také Čarodějnická stezka na hřišti. Ta byla připravena i pro děti ze ZŠ. Po jejím 

úspěšném zdolání byly děti ve spolupráci s OÚ Olšany odměněny. 

 

A ani probouzení broučků jsme letos nevynechali. Jako všechny předešlé akce bylo pro děti a rodiče 

vytvořeno tak, aby nedocházelo k porušování vládních nařízení. Každý kdo chtěl, se mohl zúčastnit 

individuálně a v sebou určeném čase. 

 

Další akce MŠ:  

 

Buďme kamarádi 

Mikulášská nadílka 

Posezení u vánočního stromečku 

Masopustní pečení koláčů 

Karnevaly u Koťátek i u Soviček 

Hrátky na sněhu 

Čarodějnický rej - Sovičky 

Výšlap do Bušína 

Výlet do muzea -Sovičky 

Výlet do Záchranné stanice Ruda nad Moravou – Sovičky 

Barevný týden 

Cirkusová dílna 

Divadlo v ZŠ       
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Část II.  

Přehled učebních dokumentů 

Výuka v ZŠ probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Olšany 

přepracovaného v souladu s RVP MŠMT pro základní vzdělávání. Vzdělávací obor – ZŠ 79-01-C/01.                

V mateřské škole probíhalo předškolní vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání MŠ Olšany 

Školní družina poskytovala zájmové vzdělávání žákům základní školy také dle vlastního školního 

vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání.    

 

Část III. Údaje o pracovnících školy 

 

 Počet Přepočteno Poznámka 

Pedagogové ZŠ - učitelé 4  3,64  

Pedagogové MŠ - učitelé 4  3,25  

Pedagogové ŠD 2  1,38  

Asistenti pedagogů 3  2,00  

Ostatní zaměstnanci  4  3,85  

Celkem zaměstnanců 17 14,12  

 

Členění zaměstnanců podle věku     

 

 

 

 

 

věk celkem % 

do 20 let 0 0 

21 - 30 let 1 5,9 

31 - 40 let 4 23,5 

41 - 50 let 2 11,8 

51 - 60 let 10 58,8 

61 a více let 0 0 

celkem 17 100,0 
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Aprobovanost vzdělávání 

 

                     

 

 

Část IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

V tomto školním roce probíhalo další vzdělávání především formou webinářů. 

 

Praco

viště 

Téma (název) vzdělávací akce Pořadatel 

akce 

ZŠ Nástroje učitele pro on-line výuku MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Výchova dívek – od dívky k ženě MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Práce s dítětem s náročným chováním MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Pohraniční opevnění v regionu MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Práce s dítětem a náročným chováním   MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Metody rozvoje finanční gramotnosti u žáků na 1. 

stupni ZŠ 

  MAP vzdělávání DPP Šumperk 

 1. pololetí 2. poletí 

MŠ 100 % 100 % 

ŠD 100 %  100 % 

ZŠ 100 % 100 % 

Český jazyk 100 % 100 % 

Anglický jazyk 100 % 100 % 

Matematika 100 % 100 % 

Prvouka 100 % 100 % 

Přírodověda 100 % 100 % 

Vlastivěda 100 % 100 % 

Hudební výchova 100 % 100 % 

Výtvarná výchova 100 % 100 % 

Informatika 100 % 100 % 

Tělesná výchova 100 % 100 % 
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ZŠ Vztah třídní učitel a asistent pedagoga MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Výchova dívek II MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Zápisy do základních škol Sciens s.r.o. Praha 

ZŠ Čtenářská gramotnost a gramotnost u předškol. dětí a 

dětí ml. školního věku 

V lavici s.r.o., Libaň 

ZŠ Čtenářská gramotnost u předškolních dětí a dětí 

mladšího školního věku 

V lavici s.r.o., Libaň 

ZŠ Jak mluvit s dětmi o sexu MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Spisová služba pro školy a školská zařízení Sciens s.r.o. Praha 

ZŠ Zajímavá místa a příběhy z regionu MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Školní připravenost – budu školákem MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Kyberšikana – Nebezpečné komunikační jevy 

související s používáním ICT pro rodiče 

MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Anglická gramatika efektivně a snadno Mgr. Sylvie Doláková, Fulnek 

ZŠ Začít spolu MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Začít spolu MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Anglická gramatika efektivně a snadno Mgr. Sylvie Doláková, Fulnek 

ZŠ Zajímavá místa a příběhy z regionu II MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele Národní pedagogický institut 

ZŠ Revize RVP ZV – Základy algoritmizace a 

programování 

Národní pedagogický institut 

ZŠ Efektivní práce s pravidly třídy …máme pravidla, ale 

nefungují nám. Co s tím? 

Mgr. Prejdová Hana  - PPP 

ZŠ Revize RVP ZV – Základy algoritmizace a 

programování 

Národní pedagogický institut 

ZŠ Úvod do spisové služby MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Den ve třídě Začít spolu MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Ochutnávka selského rozumu MAP vzdělávání DPP Šumperk 

ZŠ Ochutnávka selského rozumu MAP vzdělávání DPP Šumperk 
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Část V. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání dětí  

O zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 požádalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 11 dětí. 

Přijato bylo 5 dětí. Nepřijaté děti byly z jiného spádového obvodu nebo mladší 3 let. 

 

Část VI. Údaje o vzdělávání a výsledcích vzdělávání 

a) základní vzdělávání 

Základní škola v Olšanech je trojtřídní s 1. - 5. ročníkem. V tomto školním roce školu navštěvovalo 

35 žáků (od dubna 2021 to bylo 37 žáků). První třídu navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, druhou třídu 

pak žáci 3. ročníku a III. třídu žáci  4. a 5. ročníku. Zřizovatel povolil škole výjimku z nejnižšího 

počtu žáků ve třídě, PHmax jsme nepřekročili.  

 

Počty žáků: 

Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Třídní učitel 

I. 1. 5 2 3 Mgr. Petra Divišová  

2. 9 (10) 4  5 (1) 

II. 3. 7 4 3 Mgr. Veronika Johnová 

III. 4. 9 6 3 
Mgr. Blanka Turková 

5. 5 (6) 0 (1) 5 

Celkem  35 (37) 16 (17) 19 (20)  

V dubnu k nám do školy přestoupili 2 žáci, kteří se přistěhovali – počet žáků se tedy zvýšil na 37 

(údaje v závorkách). 

 

Hodnocení žáků: 

Všichni žáci byli hodnoceni v pololetí i na konci školního roku známkami. Ve čtvrtletí obdrželi žáci 

vždy slovní hodnocení.  Snažili jsme se vést žáky také k sebehodnocení. 

 

Celkový prospěch 

 1. pololetí 2. pololetí 

třída prospěli 

s vyznam. 

prospěli neprospěli nehod. prospěli 

 s vyznam. 

prospěli neprospěli nehod. 

I.tř. 14 0 0 0 13 2 0 0 

II.tř. 5 2 0 0 5 1 1 0 

III.tř. 10 4 0 0 8 7 0 0 
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Zhoršené chování 

 1. pololetí 2. pololetí 

třída uspokojivé 

chování 

neuspokojivé 

chování 

uspokojivé 

chování 

neuspokojivé 

chování 

I.tř. 0 0 0 0 

II.tř. 0 0 0 0 

III.tř. 0 0 0 0 

 

Počet omluvených / neomluvených hodin 

 1.pololetí Závěr školního roku 

třída Omluvené hodiny 

 průměr na žáka 

třídy 

Neomluvené 

hodiny /počet 

žáků 

Omluvené hodiny 

 průměr na žáka 

třídy 

Neomluvené 

hodiny /počet žáků 

I.tř./1.roč. 22,6 0 13,6 0 

I.tř./2.roč. 24,9 0 15,5 0 

II.tř./3.roč. 27,43 0 33,14 0 

III.tř./4.roč. 9,67 0 12,22 0 

III.tř./5.roč. 30,17 0 5,17 0 

škola 22,22 0 16,11 0 

Do vyššího ročníku postupuje 36 žáků. Jeden žák bude opakovat 3. ročník. 5 žáků pátého ročníku 

přechází do ZŠ Ruda nad Moravou, 1 žákyně do Šumperka - ZŠ, MŠ a SŠ - Hanácká 3.  

 

V letošním školním roce probíhala „na střídačku“ výuka prezenčně i distančně.  

 1.9-13.10. 14.10.-20.11. 4.1.-26.2. 1.3.-11.4. 12.4-30.6. 

I.tř./1.-2.roč Prezenční Prezenční Prezenční Distanční vzdělávání Prezenční 

II.tř./3.roč. Prezenční Distanční vzdělávání Prezenční 

III.tř./4.-5.roč. Prezenční Distanční vzdělávání Prezenční 

 

Letos už jsme na distanční výuku byli lépe připraveni. Hned v září jsme pro žáky vytvořili skupiny 

v TEAMSech a snažili se je naučit v tomto prostředí pracovat. Po uzavření školy v říjnu a přechodu 

na distanční formu vzdělávání jsme s žáky (případně s rodiči) už jen „dolaďovali“ drobné nedostatky. 

Při distanční výuce jsme se snažili také dodržovat všechna doporučení z MŠMT.  
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Rozvrh jsme postupně dolaďovali se zákonnými zástupci tak, aby se mohli střídat u on-line výuky 

všechny děti v rodině.  

3.-5. ročník  

V předmětech byla vždy společná on-line výuka v TEAMS. Volná místa byla pro samostatnou 

práci. Konzultace byly dobrovolné – pro individuální práci. Zadání z INF byla každý týden 

zveřejněna přímo v INF v TEAMS. 

 

3. r. 8:30-9:00 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00 

PO Samostatná práce žáků AJ AJ Individuál. on-line, samost. práce 

ÚT Samostatná práce žáků ČJ M Individuál. on-line, samost. práce 

ST Samostatná práce žáků AJ ČJ Individuál. on-line, samost. práce 

ČT Samostatná práce žáků ČJ M Individuál. on-line, samost. práce 

PÁ Samostatná práce žáků ČJ M Individuál. on-line, samost. práce 

 

4.r. 8:30-9:00 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 

PO  ČJ  M Polední přestávka Konzultace INF a AJ 

ÚT  ČJ  AJ Polední přestávka VLA/PŘ 

ST  M  AJ Polední přestávka Konzultace - B. Turková 

ČT  ČJ  AJ Polední přestávka  

PÁ  ČJ  M Polední přestávka  

 

5.r. 8:30-9:00 9:00-9:45 10:00-10:45 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 

PO ČJ  M  Polední přestávka Konzultace INF a AJ 

ÚT ČJ  AJ  Polední přestávka VLA/PŘ 

ST M  AJ  Polední přestávka Konzultace - B. Turková 

ČT ČJ  AJ  Polední přestávka  

PÁ ČJ  M  Polední přestávka  

 

I. třída (1.-2. ročník) – každý den stejný rozvrh, pátky motivované 

11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 

ČJ 1. roč. ČJ 2. roč. M 1.roč. M 2.roč. 

 

Žákům, kteří neměli doma potřebné 

vybavení jsme zapůjčili školní tablety a 

notebooky. Pokud bylo potřeba, mohli 

žáci po domluvě přijít do školy, kde 

s nimi pracovali asistentky pedagoga.  

V tomto školním roce se z důvodu 

mimořádných opatření neuskutečnil 

plavecký výcvik ani lyžařský výcvik. Ze 

stejného důvodu jsme v tomto školním 

roce nepsali ani srovnávací testy z M, ČJ 

a AJ ve 4. ročnících společně s ostatními 

málotřídními školami v regionu a 

nezúčastnili jsme se ani testování Kalibro 



Výroční zpráva    12          ZŠ a MŠ Olšany, okres Šumperk  

 

a Scio. .Po návratu žáků k prezenční výuce jsme preferovali ověřování, procvičování a doplňování 

znalostí a dovedností.   

Žáci i vyučující si ale v tomto školním roce rozšířili znalosti a dovednosti z digitální gramotnosti.  

 

b) školní družina 

 Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 

školní družinu 36 žáků první až páté třídy. 

Školní družina byla rozdělena na dvě 

oddělení. První oddělení navštěvovalo 15 

žáků z 1. a 2. ročníku, z toho 9 dívek a 6 

chlapců. Druhé oddělení navštěvovalo 21 

žáků  z  3. ,4. a 5. ročníku, z toho 12 dívek a 

9 chlapců. 

Provozní doba školní družiny byla pro tento 

školní rok stanovena takto: 

ranní družina  od   6:30 hod. do 7:45 hodin  

odpolední družina  od 11:40 hod. do 

16:00hodin 

    

Školní družina zajišťuje výchovnou práci podle vlastního školního vzdělávacího programu. 

Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti osvojovaly základy slušného 

chování, začleňování se do kolektivu, spolupracovat s ostatními dětmi, zdokonalovaly se 

v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, 

ohleduplnost. 

 

 První oddělení má k dispozici vlastní místnost, která je 

upravená dle požadavků na regeneraci a odpočinek po 

vyučování a na trávení volného času. Druhé oddělení 

využívalo učebnu, která je v dopoledních hodinách 

k dispozici žákům pro standardní výuku. Školní družina 

má taktéž k dispozici školní hřiště, hernu a nedaleký les 

pro vycházky v přírodě. 

Jako v minulých letech měli žáci možnost navštěvovat 

kroužek keramický, polytechnický a taneční. Ty však 

od 14. 10. 2021 byly zrušeny kvůli nemoci Covid – 19. 

Během školního roku byla družina na základě usnesení 

vlády kvůli nemoci Covid – 19 několikrát uzavřena, 

hlavně pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. V té době školní 

družina nabízela dětem odkazy na pracovní i výtvarné 

činnosti pro radost a odpočinek v nouzovém stavu. Po 

návratu do školy museli žáci dodržovat stanovená 

hygienická pravidla. Odpolední činnosti byly zaměřeny 

na odpočinkovou, rekreační a sportovní. 
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 Úplata za školní družinu činila 500,- Kč za školní 

rok a byla placena pololetně.  Z důvodu uzavření 

školy byla úplata ŠD částečně zrušena a navrácena 

rodičům.  Do školní družiny byly opět zakoupeny 

nové didaktické a výtvarné pomůcky, hry a hračky. 

V tomto školním roce působily ve ŠD dvě 

vychovatelky a asistentka pedagoga. 

V pracovní dny od 1. do 16. července 2021 byly 

pro žáky připraveny prázdninové aktivity    „Co vše 

můžu dělat o prázdninách“ a „Indiánské 

dobrodružství“. Děti vyráběly z různých materiálů, 

malovaly, hrály si, sportovaly a odpočívaly. 

 

Aktivity ŠD byly v letošním roce omezeny z důvodu epidemiologické situace, ………… 

 

Září              Vzájemně se poznáváme (přivítání prvňáčků). 

                           Seznámení žáků s řádem ŠD, bezpečnosti a režimem chodu družiny. 

                           Přírodovědné vycházky do lesa. 

                            Výzdoba ŠD podzimními motivy. 

Říjen                    Vyrábíme z přírodního materiálu s podzimní tématikou. 

                             Vycházky do lesa. 

Listopad              Týden dovedných rukou (vyrábění z různých materiálů). 

Prosinec             Advent – časové zařazení, vánoční výzdoba. 

                             Výroba vánočních přáníček (soutěž). 

                             Nadílka pro zvířátka – vycházka ke krmelci. 

                             Vánoční posezení u stromečku. 

Leden               Bobování. 

                             Hrátky na sněhu, stavba sněhuláků. 

                             Projektový týden – „Zdravé zoubky“ 

                           Vycházky do přírody – určování stop ve sněhu. 

Únor                    Výroba přáníček pro blízké osoby ke Sv. Valentýnovi. 

Březen                ŠD uzavřena 

Duben                 Myslivna – soutěž na hlavu. 

                           Projekt „Jaro ožívá“ – ptačí migrace, pozorování návratu určitých ptáků. 

                            Den Země (beseda).  Duben – měsíc lesů, čistoty, mláďat. 

                            Čarodějnice – krátkodobý projekt inspirovaný tradicí svátku pálení 

čarodějnic. 

                             Plnění úkolů na čarodějnické stezce připravené MŠ. 

Květen               „S tebou je mi dobře“. Svátek matek (projektový týden). 

                             Probouzení broučků – stezka plná úkolů připravená MŠ. 

                             Ptáci – projektový týden. 

                             Život a význam včel – projektový týden. 

Červen                Barevný týden – projektový týden (příroda je barevná). 

                             Vyrábění dárků ke dni otců. 

                             Týden splněných přání (vychází přímo z aktuálních přání dětí). 

                             Sportovní odpoledne. 
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Také v letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže „ Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit 

znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. 

                    

 c) zájmové vzdělávání 

Práce kroužků pomáhá ve výchovně 

vzdělávacím působení. Bývá vždy jednou 

z možnosti seberealizace dětí, vede 

k aktivnímu naplňování volného času 

dětí. V letošním školním roce činnost 

kroužků sice byla zahájena, bohužel 

z důvodu protiepidemických opatření 

byla po 2 týdnech ukončena.  

 

d) příprava na vyučování a doučování 

Pro žáky, kteří potřebovali pomoc při 

přípravě na vyučování nebo 

s doučováním, byly připraveny ranní i 

odpolední bloky doučování a přípravy na výuku. Při distanční výuce probíhalo doučování 

individuálně na požádání.   

  

Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

V letošním školním roce na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI.   

 

Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

Většina naplánovaných aktivit nemohla být v tomto školním roce z důvodu uzavření školy a z důvodu 

přísných protiepidemických opatření realizována. Přesto se podařilo několik aktivit zrealizovat. 

Většinou před uzavřením školy nebo po znovuotevření školy. 

a) Základní škola 

Název Ročník P V S, T MŠ Spolupráce, pozn. 

Pravěk ve 3D 1.– 5.  ano     

Den ochrany člověka I 1. – 5.  ano     

Schůzky s rodiči 1. – 5.   ano    

Keramika netradičně 1. – 5.  ano     

Elektro 1 .- 5. ano     

Recitační soutěž – školní kolo 1.– 5.       

Setkání s bývalými žáky   ano    

Den ochrany člověka II 1 .- 5. ano     

Den s mazlíčky 1 .- 5. ano     

FOCENÍ   ano  MŠ  

Barevný týden 1. – 5.  ano  MŠ  

Minizápis do 1. roč.    ano  MŠ  
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Loučení s páťáky 1. – 5.      

Poznáváme okolí svého domova 1. – 5.  ano  MŠ  

Cirkus 1. – 5. ano     

Výroba přáníček pro seniory v obci 1.– 5.     celoročně 

P – projekt, projektový den, V – aktivita pro rodiče a další veřejnost, S – soutěžní aktivity, T – 

testování,  MŠ – společná aktivita s MŠ 

 b) účast v celorepublikových a mezinárodních aktivitách a projektech  

❑ „Recyklohraní aneb ukliďme si svět“ 

❑ Žáci ZŠ se zapojili do mezinárodního projektu sledování příletu stěhovavých ptáků Jaro ožívá 

❑ Les ve škole (Sdružení TEREZA) 

❑ M.R.K.E.V.  - zapojení do sítě škol podporující environmentální výchovu 

 

Část IX. Prevence sociálně patologických jevů  

Jako každý rok jsme se snažili předcházet sociálně 

patologickým jevům ve škole. Snažili jsme se o 

vytvoření prostředí s přívětivým sociálním klimatem 

nejen přímo ve škole, ale i při on-line výuce.  

Ve školním roce 2020/2021 jsme si v našem 

preventivním programu stanovili tyto hlavní  cíle: 
 

- rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

efektivní orientaci v sociálních vztazích, 

odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků 

jednání  

- posilování komunikačních dovedností 

- zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty        

- vytváření pozitivního klimatu – pocitu důvěry, bez 

nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, 

práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry 

pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

- navázání úzkého kontaktu mezi školou a rodiči 

- zlepšování vzájemných vztahů mezi žáky 

 

Co se nám podařilo – nepodařilo 

- škola letos neposkytovala žákům dostatek volnočasových aktivit z důvodu opatření proti šíření 

nemoci COVID19  

- neuskutečnili jsme téměř žádné tradiční školní aktivity, při kterých se setkávají nejen děti a rodiče  

- připravili jsme v rámci ŠD program pro děti nejen zaměstnaných rodičů na 15 dní letních prázdnin  
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- snažili jsme se zařazovat při výuce „na dálku“ 

i preventivní aktivity 

- vzájemné vztahy mezi žáky byli na dobré 

úrovni 

- pracovali jsme opět na zlepšování komunikace 

s rodiči problémových žáků 

- podařilo se nám zajistit vhodné aktivity pro 

žáky na přestávky (při prezenčním vzdělávání), 

tím se omezilo používání mobilních telefonů o 

přestávkách 

 

 Nejdůležitější úkoly pro příští období 

- pokračovat ve všech aktivitách, které se nám 

osvědčily 

- udržet komunikaci se zákonnými zástupci 

problémových žáků  

- zajistit další vhodné aktivity na přestávky  

 

Část X. Základní údaje o hospodaření školy  

 

1. Státní rozpočet 

Rok  Přiděleno Z toho ONIV Čerpáno 

2019 5 751 437 Kč 65 800 Kč 100 % 

2020 7 373 773 Kč 137 192 Kč 100 % 

2021 8 364 463 Kč 62 991 Kč   48 %   k 30. 6. 2021 

 

2. Rozpočet Obec Olšany 

2019 890 000 Kč x 100 % 

2020 840 000 Kč x 100 % 

2021 840 000 Kč x   45 % 

 

3. Z cizích zdrojů: 

Projekt Šablony pro ZŠ a MŠ Olšany III  

celkem na 2 roky  Čerpáno 2021 Čerpáno 2022 

488 248 Kč 1500 Kč xx 
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Zlepšování úrovně materiálně technického zázemí školy 

Poprvé jsme měli k dispozici celý školní rok nově zrekonstruovanou budovu základní školy. Postupně 

jsme dokončovali výzdobu prostor a upravovali jsme i okolí školy. Mateřská škola měla poprvé 

k dispozici novou třídu pro předškoláky. Její prostředí paní učitelky také ještě v průběhu roku 

dotvářeli. Postupně jsme dovybavovali všechny prostory – MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ i výdejnu stravy 

potřebným vybavením. Pro vybavení ICT pomůckami jsme využili i dotaci ze státního rozpočtu 

 

Část XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Formou samostudia, vzájemných 

konzultací a konzultací s odborníky jsme 

prohlubovali naše znalosti i praktické 

dovednosti v oblasti spolupráce, práce s 

integrovanými dětmi, přechodu mezi 

jednotlivými stupni škol. 

Společně jsme konzultovali výchovné  i 

vzdělávací metody v MŠ i ZŠ. 

Paní asistentka Lucie Minářová 

dokončila studium při zaměstnání obor 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Speciální pedagogika předškolního věku 

a stala se tak kvalifikovanou učitelkou 

MŠ. 

Jednotliví pedagogové se účastnili DVPP v rámci aktuální nabídky a někteří pedagogové ZŠ a ŠD 

sdíleli zkušenosti s jinými školami.  

Většina pedagogů se naučila využívat nabídku webinářů, kterých bylo během školního roku hodně. 

 

Část XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

Naše škola ve školním roce 2020/2021 dokončila během podzimu realizaci projektu 

spolufinancovaného Evropskou unií (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)  „Šablony pro 

ZŠ a MŠ Olšany II.“ č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/1/8_063/0008728. Projekt 

jsme měli prodloužen do 31. 10. 2020 proto, 

abychom mohli dokončit některé z aktivit, 

které jsme nedokončili z důvodu uzavření 

školy v jarních měsících. Od 1. 2. 2021 jsme 

zahájili realizaci projektu) „Šablony pro ZŠ a 

MŠ Olšany II.“ č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019061. 

Bohužel z důvodu distanční výuky jsme 

zrealizovali pouze jeden projektový den v MŠ. 

Na realizaci tohoto projektu budeme 

pokračovat v dalším školním roce. 
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Část XIII. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

ŠD pokračovala ve spolupráci s místní knihovnou – tentokrát 

velmi omezeně. 

Pokračovali jsme ve spolupráci se SPC a PPP v Šumperku, 

a to především v oblasti péče o žáky se SVP  a Střediskem 

výchovné péče Dobrá Vyhlídka v Šumperku. 

Pokračovala i spolupráce s SPC Pramínek při využívání PL 

a metodik při vyučování.. 

Tradiční setkávání s kolegy z málotřídních škol i plně 

organizovaných škol nebylo v tomto školním roce možné 

v osobní rovině. Spolupracovali jsme tedy alespoň na dálku. 

Ve spolupráci s firmou MK Fruit jsme se opět zapojili do 

projektu „Mléko do škol“ i do projektu „Ovoce a zelenina 

do škol“. 

Spolupráce se zřizovatelem – Obcí Olšany –  probíhala 

tradičně na velmi dobré úrovni. Soustředili jsme se opět především na zajištění bezproblémového 

provozu ZŠ v náhradních prostorách a součinnost při   odstraňování závad vzniklých při rekonstrukci 

ZŠ a úpravách v MŠ. Naši žáci se tradičně podílí na výzdobě vstupních prostor na OÚ Olšany a podílí 

se na kulturních vystoupeních při aktivitách, které Obec Olšany pořádá. Bohužel v tomto školním 

roce se většina kulturních akcí neuskutečnila. Pokračovali jsme však ve výrobě přáníček pro seniory, 

která využívá Obec Olšany. 

V průběhu tohoto školního roku se škola opět otevřela i pro vzdělávání veřejnosti – bohužel pouze 

virtuálně. Pod záštitou Komunitní školy, z.s pokračovaly semestry Virtuální univerzity třetího věku 

pro seniory. 

Za velice úspěšnou a přínosnou považujeme spolupráci s MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský 

venkov, účastníme se spousty aktivit, které MAS pořádají. 

Osvědčila se nám i spolupráce se ZUŠ Zábřeh - především při hudebním vzdělávání žáků.  
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Část XIV.  Zhodnocení a závěr 

Výchovně vzdělávací činnost probíhala 

podle plánu schváleného pedagogickou 

radou. Během školního roku jsme museli 

z důvodu protiepidemických opatření plán 

často upravovat. Pro děti  i žáky, pro učitele 

i pro rodiče jsme se snažili vytvářet 

příjemné a komunikativní školní prostředí 

nejen v budově školy, ale také v on-line 

prostředí. Společně jsme vytvářeli 

podmínky pro všestranný rozvoj dětí a žáků 

a postupně rozvíjeli jejich jednotlivé 

kompetence. Myslím, že se nám opět dařilo 

přistupovat ke všem dětem individuálně a 

věnovat se nejen jejich zájmům, ale také 

případným problémům. Ve výchovně 

vzdělávací práci byl kladen důraz na to, aby 

žáci dovedli aktivně využívat získané 

vědomosti při praktických činnostech a 

v reálném životě.  

Spolupráce s málotřídními školami 

v regionu i „spádovou školou“ v Rudě nad 

Moravou byla na  dobré úrovni, bohužel 

letos bez osobních setkání. Hlavními 

tématy byla distanční výuka a úpravy ŠVP 

v oblasti Informatiky. 

Spolupráce s rodiči probíhala tentokrát většinou bez osobního setkání především prostřednictvím 

telefonů, emailů, v TEAMS atd. Všem pedagogům i rodičům patří velké poděkování za to, jak 

celou situaci v tomto školním roce zvládli. 

 

V Olšanech 27. 8. 2021     

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy 

 

 

Šárka Kouřilová, předsedkyně školské rady 


