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1 Základní údaje o škole 
 

1.1 Škola 
 
Základní škola a Mateřská škola Olbramovice 
příspěvková organizace 
Olbramovice 4 
259 01 Votice 
 
IČO 71001174 
IZO 600 041 905 
Identifikátor základní školy 102 002 061 
 
Ředitelka: Mgr. Květa Havlíková 
Zástupce ředitele: Miroslava Tůmová 
 
Tel.: 317 812 468 
E-mail: kveta.havlikova@centrum.cz 
E-mail: kveta.havlikova@zsolbramovice.cz 
Web: www.zsolbramovice.cz  
 

1.2 Zřizovatel 
 
Obec Olbramovice 
Starosta: Pavel Pohůnek 
 
Obecní úřad Olbramovice 
Olbramovice 158 
259 01 Votice 
 
Tel. 317 813 354, 317 812 454 
Fax: 317 812 454 
E-mail: ouolbramovice@cmail.cz 
Web: www.olbramovice.cz  
 

1.3 Součásti školy 
 

Mateřská škola kapacita 60 dětí 

Základní škola kapacita 60 žáků 

Školní družina kapacita 30 žáků 

Školní jídelna MŠ a ZŠ kapacita 110 strávníků 

mailto:kveta.havlikova@centrum.cz
mailto:kveta.havlikova@zsolbramovice.cz
http://www.zsolbramovice.cz/
mailto:ouolbramovice@cmail.cz
http://www.olbramovice.cz/
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1.4 Základní údaje o součástech školy 
 
 

Součást školy Počet tříd a 
oddělení 

Počet dětí / 
žáků 

Počet dětí/ 
žáků na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 2 48 24 16 

Základní škola 
1. stupeň 

3 45 
(od1. 11. 2013  44) 

15 15 

Školní družina 1 30   

Školní jídelna 1 (v MŠ) 48 MŠ, 45 ZŠ   
Komentář: 
1. – I. třída 
2. – 3. ročník – II. třída 
4. a 5. ročník – III. třída 
Školní družina 30 žáků 

 
 

1.5 Materiálně – technické podmínky školy 
 
 
Učebny, herny:  4 učebny v ZŠ, 2 herny ve ŠD 
    (ZŠ nemá žádnou tělocvičnu, cvičí se na sále v místní hasičské  
     zbrojnici) 
Odborné pracovny:  1 školní knihovna s mediální učebnou ve ŠD v přízemí 
 
Odpočinkový areál:  zahrada s asfaltovým hřištěm vybaveným konstrukcí na 
    odbíjenou a košem na korfbal, 
    třída pod širým nebem (5 dřevěných stolů, 10 lavic) 
 
Dílny a pozemky:  pozemek na školní zahradě 
 
Žákovský nábytek: nový žákovský nábytek ve všech třídách s 3 novými 

tabulemi DUBNO, od února 2013 vybavena novým 
nábytkem celá půdní vestavba a ŠD v přízemí. 

Vybavení: na dobré úrovni vybavení pomůckami, sportovním 
nářadím, postupně se dokupuje a obnovuje sportovní 
náčiní, využíváno nové venkovní hřiště na fotbalovém 
stadionu TJ Olbramovice. 

 
Žákovské učebnice: ve všech ročnících se vyučuje podle učebnic Nové školy 

Brno (některé interaktivní) 
 
Vybavení kabinetu: základní vybavení a běžné pomůcky, výukové programy 

na PC umístěny v ředitelně, jsou postupně dokupovány 
nové tituly, od dubna 2013 umístěno informační centrum 
Ekocentra ČSOP 02/10 Votice do kabinetu v půdní 
vestavbě. Veškeré vybavení využíváno ve výuce i 
zájmové činnosti školy (knihy, VHD). 
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Audiovizuální technika: 11 počítačů žákovských, 4 počítače učitelské 1 počítač-
SERVER, skener, 2 televizory, 1video i s DVD 
přehrávačem, 4 tiskárny, 1 kopírka, 1 dataprojektor, 1 
interaktivní tabule SMART BOARD, 3 dataprojektory 
s interaktivitou, 1 notebook, 2 nové přenosné přehrávače 
na CD, videokamera, digitální fotoaparát,  vizualizér a 
hlasovací zařízení pro 16 žáků. Od února 2013 využíváme 
nově vybavenou počítačovou učebnu s 13 počítači, 
softwarem pro digitální třídu, vizualizerem a 10 náramků 
pro žáky se (SMART NOTEBOOKEM). Získali jsme také 
ještě jednu malou webovou kameru. 

 
Oficiální předání půdní vestavby do užívání proběhlo 2. 2. 2013 

 
Škola pokračovala druhým rokem v realizaci projektu Modernizace výuky na 

ZŠ“. Ke 2. 11. 2012 byla vypracována III. Monitorovací zpráva, která byla přijata 
bez výhrad. Ke 2. 5. 2013 byla vypracována IV. Monitorovací zpráva, která byla 
přijata s drobnými výhradami. Škola si ze získaných finančních prostředků již 
zakoupila tři nové tabule DUBNO s konstrukcí na dataprojektory s interaktivitou a tři 
nové počítače. V roce 2012/2013 jsme zakoupili z projektu nové výukové programy. 
 
 

2 Přehled pracovníků školy 
 

2.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 
 

Počet pracovníků celkem 17 

Počet učitelů ZŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet asistentů pedagoga 1(vych.ŠD) 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 1+(2) 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 2 

Počet provozních zaměstnanců ŠJ 3 
Komentář: 2 osoby na dohodu 

 

 

2.2.1 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let Nad 55 let 
do důchod. 
věku 

V důchod. 
věku 

Celkem 

1žena 5 ženy  1 žena 2 ženy 
9 žen 
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2.2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Roků 
pedagog. 
praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka 1,0 nad 22 VŠ 1. - 5. r. 

1 učitelka 1,0.  nad 9 VŠ 1. - 5. r. 

1 učitelka 1,0 nad 12 VŠ 1. – 5. r. 

1 ředitelka ZŠ 1,0 nad 35 VŠ 1. – 5. r. 

1 vychovatelka 
 
 
 
učitelka  
 
asistent 
pedagoga 

0,5 
 
 
 
0,045 
 
0,25 
 
 

nad 12 
 

Vychovatelství  
na VŠ 
 (doplňkové 
studium) 
 
 
Proškolený 
asistent 
pedagoga  

vychovatel 
a pedagog 
volného času 

1 vychovatelka 
 
 
 
učitelka 

0,57 
(od1.2.2013 

0,83) 

 
 
0,045 

nad 12 DF ČVUT-
doplňkové 
studium ped. 
AJAK Praha 
 

Výchovný 
poradce-
vychovatelství 

1 učitelka MŠ 1,0 nad 20 SPgŠ učitelka MŠ 
 

1 učitelka MŠ 1,0 nad 33 SPgŠ učitelka MŠ 

1 zástupce 
ředitele 

1,0 nad 36 SPgŠ učitelka MŠ 

 

 

2.2.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupeň 100% 

Vychovatelky ŠD 100% 

Učitelky MŠ 100% 
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2.2.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 

Ostatní 
pracovníci 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 školnice na ZŠ 1,0 základní 

2 školnice v MŠ 0,75 SOU 

3 uklízečka v MŠ 0,625 SOU 

4 vedoucí ŠJ 0,60 SŠ 

5 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

6 pomocná kuchařka 1,0 základní 

7 mzdová účetní DOPČ SŠ 

8 správce poč. sítě DOPČ VŠ 
 
Komentář: Na smlouvu pracuje ještě kvalifikovaná účetní, kterou platí zřizovatel 
 
 
 
 

3 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 
 
 

Počet prvních tříd Počet dětí 
přijatých  
do první třídy 

Z toho počet dětí 
starších šesti let 
(nástup po odkladu) 

Počet odkladů 
pro školní rok 
2013 / 2014 

1 14 0 1 

 
 

 

3.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
 
 

Zařízení Přijato z pátého ročníku  

gymnázium zřízené 
krajem 

 Nikdo se nehlásil 
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3.3 Přehled o prospěchu na 1. stupni ZŠ 
 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospěl 
s vyz. 

Prospěl  Neprospěl Žáci 
s nedostatečnou 

Nehodnocen 

1. 9 8 1 0 0 0 

2. 6 4 2 0 0 0 

3. 9 7 2  0 0 0 

4. 7 4 3 0 0 0 

5. 13 8 5 0 0 0 

Celkem 44 31 13 0 0 0 
 
 

3.4 Přehled o chování na 1. stupni ZŠ 
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

1. 9 20  0 0 0 0 
2. 6 9  0 1  1 0 (1) 
3. 9 16(3)   0 0 (1) 0  0 
4. 7 4(1) 0(1) 0 1(1) 0  
5. 13 13(9)  0(6)  0 0(1) 0 (1) 

Celkem 44 62(13) 0(7)  1 (1)  2 (2) 0 (2) 

Komentář:  1. pololetí – první číslo ve sloupcích 
2. pololetí – čísla v závorkách 

 
 

3.5. Údaje o zameškaných hodinách 
 

 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 2 295 52,15 0 0 

 
 

3.6 Údaje o integrovaných žácích 
 

Na základní škole bylo ve školním roce 2012 – 2013 integrováno 5 žáků. Tři 
žáci (5. ročník.), 1 žák (3. ročník) a jedna žákyně (1. ročník) s přítomností asistentky 
pedagoga. Čtyři žáci měli na základě žádosti rodičů sestavený IVP. Na speciální 
nápravu do školy nedocházel žádný žák, někteří realizovali nápravu ve spolupráci s 
PPP v Benešově nebo jinými odbornými pracovišti.  
 
 



7 

 

3.7 Výsledky výchovně - vzdělávacího procesu 
 

3.7.1 Organizace výchovně – vzdělávacího procesu 

 

Vyučovací hodiny Přestávky 

1. hodina   8.00 -   8.45 h 
2. hodina   8.55 -   9.40 h 
3. hodina      10.00 - 10.45 h 
4. hodina 10.55 - 11.40 h 
5. hodina 11.50 - 12.35 h 
6. hodina polední volno 
7. hodina 13.40 - 14.25 h 

  8.45 - 8.55 h 
  9.40 - 10.00 h 
10.45 - 10.55 h 
11.40 - 11.50 h 
 volná hodina 
13.30 - 13.40 h 

 

3.7.2 Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

 

V tomto školním roce začala na škole pracovat proškolená asistentka pedagoga paní 
Hana Hrubá, která nastoupila do 1. ročníku k žákyni Gabriele Haváčkové.  

 

 

3.7.3 Školní řád a klasifikační řád 

 
 
Školní řád, jehož součástí je krizový plán a klasifikační řád platí od 1. 9. 2011 
v nezměněné podobě.  
 
 

3.7.4. Informační systém vůči žákům a rodičům 

 
Se řídí Směrnicí o svobodném přístupu k informacím v souladu se zákonem 
č.106/1999 Sb. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou ve škole umístěny na volně 
přístupném místě k nahlédnutí. Většinu dokumentů postupně uveřejňujeme na 
internetových stránkách školy www: zsolbramovice.cz, které si škola zřídila na 
konci roku 2006. Nová podoba www.stránek začala být realizována od února 2012. 
Pravidelně dáváme příspěvky do OLBRAMOVICKÉHO OBČASNÍKU, při větších 
akcích i do VOTICKÝCH NOVIN a BENEŠOVSKÝCH LISTŮ. Pravidelně se konají 
třídní schůzky se schváleným programem, rodičům jsou předkládány všechny 
práce žáků k prohlédnutí v podobě portfolií. Jednou ročně se koná plenární schůze 
Unie rodičů. Třídní učitelé mají stanovené konzultační hodiny po předchozí domluvě 
s rodičem. Ve škole je pořizována z akcí fotodokumentace, souhlas s fotografováním 
necháváme rodiče podepisovat vždy na začátku školního roku a je zakládán. O 
konaných akcích a výsledcích žáků v soutěžích je veřejnost informována ve veřejné 
vývěsní skříňce umístěné na prodejně potravin v Olbramovicích. Zprávy a 
fotodokumentaci se snažíme zařazovat také na www stránky školy. Nově byly 

http://www.stránek/
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upraveny i nástěnky v chodbě v přízemí základní školy, na kterých jsou průběžně 
zveřejňovány informace pro rodiče. Unie rodičů umístila již v roce 2005 do přízemí 
také schránku důvěry, kam lze vhazovat případné připomínky. Školská rada, která 
se schází nejméně dvakrát ročně, schránku otvírá a zatím neřešila žádný podnět. 
Pouze na obec se v tomto školním roce obrátila jedna rodina se stížností, ale odmítla 
přijít k jejímu vyřešení, nebyla tedy dál řešena.   
 
 

3.7.5 Minimální preventivní program 

 
Je na škole pravidelně vypracováván a v následujícím školním roce vyhodnocen. Na 
základě výsledků a poznatků z rozboru situace v oblasti preventivní péče se pak 
provádí úprava programu pro následující období. Ze zprávy za tento školní rok 
vyplynulo, že škola se věnovala všem oblastem uvedeným v MPP, hlavní cíl, který si 
kladla, byl splněn, upevnil se školní kolektiv, vytvořily se lepší vzájemné vztahy mezi 
žáky navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a mezi učiteli a rodiči. Výrazně se zlepšilo 
vyjadřování žáků ve škole, vulgarismy se objevují minimálně. Našla se řada aktivních 
a spolupracujících rodičů, kteří škole opět v tomto školním roce pomáhali. Na škole 
jsme se nesetkali s žádnými návykovými látkami (alkohol, cigarety, drogy). Pozitivně 
klima opět ovlivnila škola v přírodě, uskutečněná 2. – 8. června 2013 v rekreačním 
zařízení společnosti HAUL Vanov u Telče. Zúčastnili se celkem 34 žáci. V rámci 
třídních schůzek byly poskytovány rodičům informace z oblasti protidrogové 
prevence, bezpečného internetu,  kiberšikany a rodiče obdrželi preventivní 
informační brožury s protidrogovou tematikou. Ve škole se neřešily žádné závažné 
výchovné přestupky, během školního roku byly uděleny většinou za nenošení 
školních potřeb, neukázněné chování a neplnění školních povinností 2 napomenutí 
třídního učitele, 4 důtky třídního učitele, 2 ředitelské důtky. Před koncem školního 
roku bylo doporučeno dvěma rodičům žáků 2. ročníku vyhledat pomoc v PPP 
z důvodu zhoršujících se výsledků jejich syna. Rodiny doporučení využily. 
Také v  tomto školním roce byla  opět věnovaná pozornost dodržování lidských práv. 
Žáci 4. a 5 ročníku se opět zapojili do projektu JEDEN SVĚT a shlédli komentované 
filmové představení s diskusí v Benešově. Osobnostní a sociální výchově byl 
věnován celoškolní výtvarný projekt „ Hledá se pachatel“. Škola také pravidelně 
uděluje pochvaly - třídních učitelů do žákovských knížek (75) a ředitele školy na 
vysvědčení (7). 

  
 
 

3.7.6 Plán environmentální výchovy 
 
 

Plán zahrnoval zařazování této tématiky: 
 

I. do výchovně vzdělávací činnosti v rámci vyučování 
- součást učebních osnov témata prvouky, přírodovědy, vlastivědy 

   využívání zásad z programu „ZDRAVÁ ŠKOLA“ v chodu školy 
- EKOLOGIZACE PROVOZU ŠKOLY- využívání ekologických 

čistících prostředků, rekuperace při odvětrávání radonu, zateplení 
budovy, výměna oken, plynové vytápění školy 

- zdravá strava ve školní jídelně, mléčný program 
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- TŘÍDNÍ EKOLOGICKÉ PROJEKTY  
- ŠKOLNÍ PROJEKT realizovaný formou IV. ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ 

KONFERENCE, kde byly prezentovány třídní ekologické projekty 
- ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
- členství školy v systému M. R. K. E.V. 
- spolupráce s Mikroregionem DŽBÁNY na přípravě vzdělávacího 

projektu pro 4. ročníky ZŠ (bude realizován ve školním roce 
2013/14) – příprava regionální učebnice Vlastivědy. 
 
 

II. do činnosti ve školní družině a mimoškolní činnosti 
- práce zájmového kroužku MOP ČSOP - oddíl SMAJLÍCI 
- PROJEKTY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  o zdravé výživě 

       o domácích mazlíčcích 
       o kompostování a bioodpadu 

- Sběr pomerančové kůry 
 

- spolupráce s myslivci- sběr kaštanů a žaludů 
- péče o vysazené stromy v obci 

 
III. veřejné akce a kampaně 

CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ – celoroční sběrové akce 
žáků školy (třídění papíru, PET lahví, TETRAPAKU, vybitých baterií a 
víček od PET lahví). Nově sbírán ještě HLINÍK (od března). 
Ukliďme svět!  
DEN ZVÍŘAT 
Dodržování lidových tradic  
PROJEKT: VELIKONOCE v Olbramovicích-zdokumentování tradice 
- rozsvěcení vánočního stromu v Olbramovicích 
- vánoční školní jarmark 
- spolupráce s ekocentry v regionu 
- aktivní účast v projektu RECYKLOHRANÍ- zaměřen na sběr 

drobných elektrospotřebičů a baterií-(sebráno 150 kg baterií) 
- Dále jsme se přihlásili do soutěže škol ve sběru papíru, víček a PET 

lahví u společnosti FII - RECYKLACE, kde jsme obsadili k 30. 6. 
2013 54.místo ve sběru papíru (4 925 kg) a 1.místo ve sběru 
víček a petlahví (1180 kg). 

 
 

4. Průběh a hodnocení výsledků vzdělávání 
 

4.1 Hodnocení práce učitelů na základě hospitační činnosti 

 
 
Ve školním roce 2012/2013 bylo realizováno 6 hospitací, byla prováděna kontrola 
vedení pedagogické dokumentace, včetně ŽK, kontrola se zaměřila i na kontrolu 
sešitů a jejich úpravy. V tomto školním roce jsme pokračovali v realizaci vzdělávacích 
aktivit souvisejících s realizací projektu MODERNIZACE VÝUKY NA ZŠ 



10 

 

OLBRAMOVICE. Bylo to především jazykové vzdělávání v AJ - celoroční jazykový 
kurz. Dále jsme všichni vytvářeli do výuky moderní vzdělávací interaktivní materiály. 
Dalším úkolem bylo v tomto školním roce opět zrealizovat pro MŠMT a ČŠI testování 
žáků 5. ročníku v ČJ, MA a AJ. Výsledky ukázaly, že nemůžeme být zcela spokojeni 
s výsledky žáků v matematice, proto uvažujeme přijmout od září nová opatření 
ke zlepšování výsledků a tomu chceme podřídit i další vzdělávání pedagogů.  
Na škole realizovala svoji pedagogickou praxi studentka PF v Ústí nad Labem 
Michaela Kardová, vyučovala ve 3. ročníku hodinu VV(14. 1. 1013) a následně 30. 4. 
2013 pětihodinový výtvarný projekt ke své diplomové práci. Další byla studentka II. 
ročníku PF v Českých Budějovicích Alena Rosolová, která vykonávala od 2. 4. do 8. 
4. 2013 na škole u pí. učitelky Mgr. Jany Bienerové asistentskou praxi. 
 

 
 

4.1.2 Čtenářská gramotnost  
 
Trvale věnujeme na naší škole velkou pozornost čtení, čtenářské technice a 
především čtení s porozuměním. Snažíme se žáky získávat pro čtení knížek. Již ve 
druhém ročníku si žáci začínají vést jednoduché čtenářské deníky a vypráví svým 
spolužáků o přečtených knížkách. 
V 1. ročníku zase mají ve třídě svoji třídní knihovničku s texty vhodnými pro 
začínající čtenáře. Mgr. Alena Typová opět pracovala jako důvěrník KMČ a nově 
také nabízí rodičům žáků základní i mateřské školy k zakoupení dětské knihy ne jen 
z nakladatelství ALBATROS ale i z nakladatelství GRADA a MLADÁ FRONTA. Ve 
škole realizujeme výuku čtení analyticko-syntetickou metodou v kombinaci 
s metodou SFUMÁTO (splývavé čtení) i s prvky z genetické metody (zapisování slov 
tiskacími písmeny u dětí, které již znají větší množství písmen) 
Pravidelně na škole realizujeme recitační soutěž pro všechny žáky školy. Nejlepší 
pak postupují do okresního kola.  
V tomto školním roce se již popáté škola zapojila do programu NOC 
S ANDERSENEM, která proběhla 5. - 6. dubna 2013. Do akce se i letos opět zapojila 
řada rodičů, která připravila pro žáky občerstvení. Do programu bylo zařazeno 35 
žáků, kteří splnili hlavní podmínku, museli od počátku školního roku do konce března 
přečíst nejméně 5 knížek. Tento ročník začal společnou akcí pro děti i rodiče. Ve II. 
třídě se v 17 hodin sešlo asi 60 účastníků s autorem hudebního nástroje 
DRUMBENU. Zdeňkem Rollerem. Ten připravil hudební program spojený s hrou na 
drumbeny, které škola zakoupila z finanční podpory od Honebního společenstva 
Olbramovice, které poskytlo 15 000,- Kč na zakoupení 30 kusů drumbenů pro žáky 
školy. Další program pokračoval již bez rodičů. Žáci 1. – 3. ročníku si zahráli část 
pohádky „Ať žijí duchové“, šli na noční cestu za zvuků různých duchů. Starší žáci 
vyráběli pohádku „O červené Karkulce“ jako leporelo, doplnili jí jednoduchým textem 
a připravili si ji pro čtení předškolákům v MŠ. Tam vyrazili následující týden a před 
spaním jim došli přednést celou pohádku a ponechali jim ji na památku ve školce. 
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Přehled zájmu o nákup knih pro děti 
 

 K
N

IH
Y

 

  K
N

IH
Y

 

  K
N

IH
Y

 

 

2008/09 27 MŠ 2009/10 14 MŠ 2010/11 13 MŠ 

2008/09 63 ZŠ 2009/10 80 ZŠ 2010/11 69 ZŠ 

celkem 90  celkem 94  celkem 82  

2011/12 18 MŠ 2012/13 31 MŠ    

2011/12 186 ZŠ 2012/13 91 ZŠ    

celkem 204  celkem 122     

 
 
 

4.2 Hodnocení průběhu vzdělávání podle ŠVP 
 
 

V 1. - 5. ročníku se v tomto školním roce opět vyučovalo činnostně podle ŠVP ZV 
ŠŤASTNÉ DÍTĚ-TVOŘIVÁ ŠKOLA, který prošel určitými úpravami.  K 30. červnu 
2012 byla ukončena první pětiletá etapa ověřování ŠVP a následovalo jeho 
vyhodnocení a úprava podle nových podmínek na škole. Před zahájením školního 
roku 2012/13 byla tato změna předána školské radě k posouzení a schválení. 
Školská rada změny posoudila a pro nové pětileté období  2012/2017schválila  31. 8. 
2012  novou verzi  tohoto dokumentu: 
 
ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA II. č.j. 20/2012  
 
HLAVNÍ ZMĚNY  
-Do výuky bude zařazen Aj již od 2. ročníku, kdy bude vyučován 1 hodinu týdně.  
-V 1. ročníku bude realizován zájmový kroužek Aj, který bude nabízen žákům, jejichž 
rodiče si přejí realizaci cizího jazyka po celou dobu docházky na 1. stupeň ZŠ.  
-Dále bude realizován přesun výuky zeměpisné části učiva Vlastivědy ve 4. a 5. 
ročníku na 1. pololetí školního roku. Dějepisné učivo bude vyučováno ve 2. pololetí. 
Tím dojde k sjednocení probíraného učiva se sousedními školami (Votice, Bystřice). 
-Na škole se bude ve 4. a 5. ročníku vyučovat informatika. Na počítačích budou 
pracovat žáci již od 1. ročníku v zájmových kroužcích. 
-Povinnou součástí ŠVP se opět stává 7denní škola v přírodě. 
-Průřezová témata bude škola i nadále realizovat formou projektů. 
-Během školního roku bude škola realizovat testování žáků na posouzení úrovně 
osvojení požadovaného učiva i úrovně dosažení potřebných kompetencí podle RVP 
ZV. Testování v tomto roce potvrdilo úroveň znalostí u žáků 5. ročníku na úrovni 
odpovídající naši klasifikaci. Kompetence v oblasti matematiky a českého jazyka, 
posuzované podle testů KALIBRO, stagnují. Bude třeba řešit tuto problematiku 
novým přístupem k osvojování daného učiva. 
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4.2.1 Přehled školních projektů v rámci plnění průřezových témat  2012/2013 
 

 
Přehled 
plnění témat 

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

Osobnostní a 
sociální 
výchova 
Třídní projekt: 
 
Celoškolní 
projekt: 

listopad 
od 8. 11. 
do 15. 11. 
„U nás 
doma“ 
 
30. 4. 2013 
„Hledá se 
pachatel" 
(výtvarný  
projekt 
celodenní)  

únor 
14. 2. 2013 
„Jak vidíš 
svět, když 
nevidíš“ 
 
30. 4. 2013 
„Hledá se 
pachatel"  
(výtvarný  
projekt  
celodenní)  

 
 
 
 
 
 
30. 4. 2013 
„Hledá se 
pachatel" 
(výtvarný  
projekt 
celodenní) 

březen 
21. března 
Jeden svět  
(lidská práva- 
komentované 
filmy) BN 
30. 4. 2013 
„Hledá se 
pachatel" 
(výtvarný  
projekt 
celodenní) 

březen  
21. března 
Jeden svět  
(lidská práva- 
komentované filmy) 
BN 
30. 4. 2013 
„Hledá se 
pachatel" 
(výtvarný  projekt 
celodenní) 
 

Výchova 
demokratické
ho občana 
Celoškolní 
projekt: 
 
 
Třídní projekt: 

září 
11. 9 . 2013 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
11. 9. 2013 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
11. 9.2013  
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
17. 9. 2013 
„Třídní desatero 
správného 
chování“ 
 
 
březen 
27. 3. – 3. 4. 
Tradice 
„Velikonoce 
v Olbramovicích 
 
 

září  
13. 9.2013 
„Třídní desatero 
správného 
chování“ 
 
 
březen 
27. 3. – 3. 4. 
Tradice 
„Velikonoce 
v Olbramovicích“ 
 

Výchova 
myšlení 
v evropských 
souvislostech 
Třídní projekt: 

   prosinec 
13.12. – 17.12. 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

prosinec 
13.12. – 17.12. 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

Multikulturní 
výchova 
Třídní projekt: 

  únor 
13. 2.2013 
„Jsou Češi 
stejní jako 
Slováci?“ 

  

Environmentá
lní výchova 
Třídní projekty: 
 
 
Celoškolní 
projekt: 

duben 
 
22.4.2013  
 „Mravenci“ 
 
29.4.2013 
Konference 
ke Dnu 
ZEMĚ 

duben 
 
22.4.2013  
„ Barvy jara“ 
 
29.4.2013 
Konference 
ke Dnu ZEMĚ 

duben 
 
22.4.2013  
„Barvy jara“ 
 
29.4.2013 
Konference 
ke Dnu 
ZEMĚ 

duben 
 
22.4.2013  
„Uklízíme obec-
Brontosaurus“ 
29.4.2013 
Konference 
 ke Dnu ZEMĚ 

duben 
 
22.4.2013  
„Uklízíme obec-
Brontosaurus“ 
29.4.2013 
Konference ke 
Dnu ZEMĚ 

Mediální 
výchova 
Třídní projekt: 

    červen 
21. 5. – 20. 6. 2013 
Umíme udělat 
časopis 
„ŠKOLÍK“ 
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4.2.2 Motivace žáků 
 
Na motivaci se zaměřujeme trvale, považujeme ji za hlavní prvek pro rozvoj aktivity 
žáků. Nejvíce ji uplatňujeme na škole v přírodě, kde je vlastně celotýdenní snažení 
dětí motivováno hrou a příběhem. Výsledky se nehodnotí známkami, ale vždy 
nějakým novým způsobem (obrázky), nejčastěji body. 
Letošní škola v přírodě byla motivována starověkými olympijskými hrami a řeckými 
bohy. Byla také více zaměřena na pohybové aktivity všeho druhu. 
 
 
4.2.3 Hodnocení žáků 
 
Na škole se hodnotí práce žáků v hodinách většinou známkami. Známky se využívají 
i při celkové klasifikaci na vysvědčení. Rodiče známky chtějí. V poslední době se 
více začíná využívat slovních komentářů k uvedeným známkám, ve kterých se učitel 
snaží ocenit buď alespoň dílčí zlepšení u slabších žáků nebo naopak upozornit na 
nedbalost či povrchnost u žáků, kteří polevují ve svém snažení. Nově se začalo ve 
škole při hodnocení používat motivujících razítek a nálepek. Pochvala se objevuje 
často u všech výborně provedených prací. Známky se využívají při hodnocení na 
vysvědčení. V letošním roce jsme na škole měli opět integrovanou žákyni a byla jí 
přidělena asistentka pedagoga. Žákyně byla na vysvědčení hodnocena známkami. 
Na naší škole je zvykem dávat v 1. pololetí žákům 1. ročníku kromě výpisu 
vysvědčení i dopis pro rodiče, ve kterém je podrobněji a konkrétněji rozebráno, co se 
žákovi podařilo zvládnout a jaké případné problémy by se mohly v budoucnu objevit 
a co by bylo třeba více sledovat. 
Náš klasifikační řád je založen ne jen na hodnocení normativním či kriteriálním, ale 
také hodnocení individualizovaném. To bere v úvahu i individuální pokrok žáka, což 
je důležité hlavně u žáků s určitými problémy ( SPU) nebo v době vyzrávání mozku, 
tedy především v 1. ročníku základní školy. Další důležité znakem našeho 
klasifikačního řádu je právo žák na individuální tempo vyzrávání. Žák je hodnocen 
kriteriálně a normativně definitivně až ve 3. ročníku a potom v 5. ročníku., kdy musí 
dosahovat potřebnou úroveň vědomostí a mít zvládnuté na stanovené úrovní i 
potřebné kompetence.  
 
 

 

4.3 Testování výsledků vzdělávání u žáků 
 
Ve školním roce 2012/2013 jsme opět věnovali pozornost testování znalostí žáků 
naší školy. Nechali jsme proto žáky opět realizovat testy KALIBRO, které již 
požadují na dětech vědomosti a dovednosti související se ŠVP a to jsou klíčové 
kompetence. Testy v 5. ročníku zadáváme již sedmým rokem. Pátým rokem jsme již  
testovali žáky 3. ročníku. V následujících tabulkách provádíme celkové vyhodnocení 
školy ve vztahu k celorepublikovým, krajským i venkovským školám. U jednotlivých 
žáků porovnáváme jejich výsledky ve vztahu k celorepublikovému průměru. Pro 
názornost využíváme i grafy z brožury KALIBRO. 

I v tomto školním roce testovalo znalosti žáků i MŠMT a ČŠI v rámci 
zjišťování úrovně znalostí žáků 5. ročníků. Projekt byl realizován na počítačích a 
žáci získali zpětnou vazbu o úspěšnosti také přímo na počítač. Zpracování testů i 
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realizace se nám líbila, zásluhou nově vybudované počítačové učebny jsme 
s testováním neměli problém. Žáci i rodiče získali řadu informací. 

 
 

4.3.1 Testy KALIBRO pro 3. ročník 
 
 
Celková úspěšnost školy v % v porovnání v rámci ČR, Středočeského kraje a 
obdobného typu škol (vesnické) v republice 
 
 

předmět ČR Střed.kraj Vesnické 
školy 

ZŠ 
Olbramovice 

Decily 
úspěšnosti 

Český j. 71,1% 70,5% 69,6% 65,3% 8. desetina 

Matematika 60,2% 61,3% 57,0% 51,4% 9. desetina 

Prvouka 69,3% 69,5 % 67,0% 62,5% 8. desetina 

Přírodovědný 
základ 

60,5% 58,4% 58,1% 45,8% 10.desetina 

Anglický j. 66,6% 63,2% 65,5% 60,4% 7. desetina 
 
 
 
Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v českém jazyce 

český jazyk 
  

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Andrea 1,0   (do 1,5) 71,1% 51,3% 9. desetina 

Štěpán 1.0   (do 1,5) 71,1% 60,3% 8. desetina 

Lucie 1,0   (do 1,5) 71,1% 84,2% 3. desetina 

Martin 1,0   (do 1,5) 71,1% 72,3% 6. desetina 

Kristýna 1,0   (do 1,5) 71,1% 72,8% 6. desetina 

Lucie T. 1,0   (do 1,5) 71,1% 77,2% 5. desetina 

Vojta 1,5   (do 2,5) 59,9% 38,6% 10. desetina 
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Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v matematice 

matematika 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Andrea 1,0   (do 1,5) 60,2% 63,5% 5. desetina 

Štěpán 1,0   (do 1,5) 60,2% 50,1% 8. desetina 

Filip     

Tereza 1,5   (do 2,5) 44,6% 34,7% 9. desetina 

Lucie 1,0   (do 1,5) 60,2% 60,4% 5. desetina 

Martin 1,0   (do 1,5) 60,2% 40,6% 9. desetina 

Kristýna 1,0   (do 1,5) 60,2% 65,6% 5. desetina 

Lucie T. 1.0   (do 1,5) 60,2% 44,4% 9. desetina 

Vojta 1,5…(do 2,5) 44,6% 52,1% 7. desetina 
 
 
 
Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v prvouce 

prvouka 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Andrea 1,0   (do 1,5) 69,3% 66,6% 7. desetina 

Štěpán 1,0   (do 1,5) 69,3% 66,7% 7. desetina 

Filip 1,0   (do 1,5) 69,3% 66,5% 7. desetina 

Tereza 1,5   (do 2,5) 58,4% 60,4% 9. desetina 

Lucie 1,0   (do 1,5) 69,3% 68,1% 6. desetina 

Martin 1,0   (do 1,5) 69,3% 78,3% 2. desetina 

Kristýna 1,0   (do 1,5) 69,3% 52,9% 10. desetina 

Lucie 1,0   (do 1,5) 69,3% 66,0% 7. desetina 

Vojta 1,5   (do 2,5) 58,4% 36,7% 10. desetina 
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Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v přírodovědném základu 

přírodovědný základ 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Andrea 1,0   (do 1,5) 60,5% 40,3% 9. desetina 

Štěpán 1,0   (do 1,5) 60,5% 29,9% 10. desetina 

Filip     

Tereza     

Lucie 1,0   (do 1,5) 60,5% 40,3% 9. desetina 

Martin 1,0   (do 1,5) 60,5% 68,5% 3. desetina 

Kristýna 1,0   (do 1,5) 60,5% 68,8% 3. desetina 

Lucie T. 1.0   (do 1,5) 60,5% 59,7% 5. desetina 

Vojta 1,5…(do 2,5) 48,8% 13,4% 10. desetina 
 
 
 
 
Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v anglickém jazyce 

anglický jazyk 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
% na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
úspěšnosti 
žáka 

Andrea 1,0   (do 1,5) 66,6% 69,8% 6. desetina 

Štěpán 1,0   (do 1,5) 66,6% 53,2% 8. desetina 

Filip 1,0   (do 1,5) 66,6% 68,2% 6. desetina 

Tereza 1,5   (do 2,5) 56,9% 39,5% 10. desetina 

Lucie 1,0   (do 1,5) 66,6% 68,1% 5. desetina 

Martin     

Kristýna 1,0   (do 1,5) 66,6% 69,0% 5. desetina 

Lucie T. 1.0   (do 1,5) 66,6% 60,6% 7. desetina 

Vojta 1,5…(do 2,5) 56,9% 54,8% 8. desetina 
 
 
Tohoto testování se účastnila celá třída, v některých testech chyběli jednotlivci. 
V tomto školním roce jsme se žáky absolvovali všech pět testů. Bylo to pro ně dosti 
náročné, protože jsme je dávali v krátkém časovém úseku. Přírodovědný základ byl 
svým pojetím dosti překvapivý, žáci museli zdůvodňovat a to je dost 
zaskočilo.  Z rozboru úloh je patrno, že žáci nejsou na takové úlohy zvyklé a neví si 
s nimi rady. Právě slabší žáci pak celou řadu úloh vůbec neudělali. Celkové umístění 
jednotlivců pak kopíruje výsledky žáků v rámci výuky. Lepší žáci patří mezi 
nadprůměrné, slabší k těm podprůměrným. 4.3.1.2 Porovnání výsledků testů 
KALIBRO v období 2006 – 2013 
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        2006/07       2007/08 2008/09 2009/10 

ČJ  
škola 
 

54,7%  
10. desetina 

74,6%   
2. desetina 

52,9% 
6. desetina 

76,0% 
2. desetina 

        Stř. kraj 67,4% 60,4% 55,5% 76,0% 

        Ves. školy 67,5% 65,6% 54,1% 68,7% 

MA škola 53,9%   
9. desetina 

53,2%   
8. desetina 

47,9% 
8. desetina 

48,5% 
9. desetina 

        Stř. kraj 62,8% 58,1% 57,4% 64,0% 

        Ves. školy 65,0% 53,8% 54,4% 60,4% 

Prvouka škola 58,2%   
7. desetina 

55,0%   
8. desetina 

38,3% 
9. desetina 
 

50,7% 
9. desetina 

         Stř. kraj 62,5% 59,9% 51,3% 61,6% 

        Ves. školy 61,2% 64,9% 49,3% 58,9% 

        2010/11 2011/2012 2012/2013  

ČJ  
škola 
 

59,7% 
8. desetina 

66,4% 
7. desetina 

65,3% 
8. desetina 

 

        Stř. kraj 66,8% 71,1% 71,1%  

        Ves. školy 63,6% 69,0% 69,6%  

MA škola 57,0%   
6. desetina 

64,6% 
8. desetina 

51,4% 
9. desetina 

 

        Stř. kraj 60,1% 71,3% 61,3%  

        Ves. školy 56,9% 69,4% 57,0%  

Prvouka škola 59,2%   
7. desetina 

58,1% 
10. desetina 

62,5% 
8. desetina 

 

         Stř. kraj 69,7% 67,1% 69,5%  

        Ves. školy  65,2% 67,0%  

Přírodovědný 
základ 

  45,8% 
10. desetina 

 

         Stř. kraj   58,4%  

       Ves. školy   58,1%  

Anglický j.   60,4% 
7. desetina 

 

         Stř. kraj   63,2%  

      Ves. školy   65,5%  

 
 
Při zhodnocení výsledků musíme konstatovat, že výsledky jsou závislé od toho, 
jak dalece učitel žákům pomáhá s vysvětlením zadání. Také řešené úlohy často 
vůbec nesouvisí s učivem, které se probírá v prvouce nebo matematice. Stále je 
velký problém s porozumění textu. Velká spousta textu děti unaví. Výsledky 
jsou stagnující. Testy se nám zdají velmi náročné a pro žáky velmi zatěžující. 
Můžeme s daným typem otázek pracovat, ale testy nebudeme v následujícím 
školním roce zadávat. 
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Pro přehlednost uvádíme kopie grafů z brožury k výsledkům testů vydanou 
společností KALIBRO v daném školním roce 2012/2013 
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4.3.2 Testy KALIBRO pro 5. ročník 
 
Obdobně jsme realizovali testy KALIBRO i v 5. ročníku ZŠ. Letošní testování již bylo 
v pořadí sedmé. Typy zadaných úloh v testech většinou zachovávají obdobný 
charakter jako v předchozích letech. A tak žáci již mohli některé typy příkladu řešit 
přímo ve vyučování, Testováno bylo všech 13 žáků třídy (8 žáků prospělo 
s vyznamenáním (do 1,5) a 5 žáků prospělo (do 2,5). 
 
Celková úspěšnost školy v % v porovnání v rámci ČR, Středočeského kraje a 
obdobného typu škol (vesnické)v republice 
 
 

 
Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky se stejným prospěchovým průměrem 
v českém jazyce 

český jazyk 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Cherif 1,0   (do 1,5) 67,3% 62,0% 5. desetina 

Daniel B. 1,0   (do 1,5) 67,3% 43,8% 10. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 67,3% 37,4% 10. desetina 

Kuba 1,0   (do 1,5) 67,3% 52,2% 9. desetina 

Hanka 1,0   (do 1,5) 67,3% 53,6% 8. desetina 

Matěj 1,5   (do 2,5) 64,2% 54,0% 8. desetina 

Karel 1,5   (do 2,5) 64,2% 26,5% 10. desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 67,3% 79,8%                     1. desetina 

 Barbora 1,0   (do 1,5) 67,3% 68,9% 4. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 64,2% 46,7% 10. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 67,3% 62,5% 6. desetina 

Markéta 1,5   (do 2,5) 64,2% 47,1% 9. desetina 

předmět ČR Střed. 
kraj 

Vesnické  
školy 

ZŠ  
Olbramovice 

Decily  
úspěšnosti 

Český 
 jazyk 

67,3% 67,4% 65,9% 62,3%   8. desetina 

Matematika 49,2% 49,3% 47,0% 45,4%   6. desetina 

Humanitární 
základ 

68,2% 66,5% 67,3% 58,8% 10. desetina 

Přírodověd. 
základ 

63,1% 62,3% 63,0% 52,9% 10. desetina 

Anglický 
jazyk 

65,9% 64,9% 64,5% 59,6%   9. desetina 

Ekonomické 
dovednosti 

58,3% 56,8% 57,6% 49,2% 10. desetina 
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Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v matematice 

matematika 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Cherif 1,0   (do 1,5) 49,2% 40,4% 6.desetina 

Daniel B. 1,0   (do 1,5) 49,2% 34,6% 8. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 49,2% 55,8% 4. desetina 

Kuba 1,0   (do 1,5) 49,2% 63,5% 3. desetina 

Hanka 1,0   (do 1,5) 49,2% 61,5% 3. desetina 

Matěj 1,5   (do 2,5) 43,0% 28,8% 8. desetina 

Karel 1,5   (do 2,5) 43,0% 44,2% 6. desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 49,2% 55,8% 4. desetina 

Barbora 1,0   (do 1,5) 49,2% 63,5% 3. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 43,0% 21,2% 10. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 49,2% 63,5% 3. desetina 

Markéta 1,5   (do 2,5) 43,0% 11,5% 10. desetina 
 

 
 
Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v humanitních dovednostech 

humanitární dovednosti 
  

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Cherif 1,0   (do 1,5) 68,6% 58,8% 8. desetina 

Daniel B. 1,0   (do 1,5) 68,6% 58,3% 9. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 68,6% 47,5% 10. desetina 

Kuba 1,0   (do 1,5) 68,6% 70,2% 5. desetina 

Hanka 1,0   (do 1,5) 68,6% 65,7% 7. desetina 

Matěj 1,5   (do 2,5) 64,8% 53,7% 9. desetina 

Karel 1,5   (do 2,5) 64,8% 46,9% 10. desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 68,6% 73,3% 4. desetina 

Barbora 1,0   (do 1,5) 68,6% 55,8% 9. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 64,8% 42,5% 10. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 68,6% 76,6% 3. desetina 

Markéta 1,5   (do 2,5) 64,8% 56,3% 10. desetina 
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Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v přírodovědných dovednostech 

přírodovědné dovednosti 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Cherif 1,0   (do 1,5) 63,1% 62,0% 5. desetina 

Daniel B. 1,0   (do 1,5) 63,1% 43,8% 10. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 63,1% 37,4% 10. desetina 

Kuba 1,0   (do 1,5) 63,1% 52,2% 9. desetina 

Hanka 1,0   (do 1,5) 63,1% 53,6% 8. desetina 

Matěj 1,5   (do 2,5) 60,0% 54,0% 8. desetina 

Karel 1,5   (do 2,5) 60,0% 26,5% 10.desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 63,1% 79,8% 1. desetina 

Barbora 1,0   (do 1,5) 63,1% 68,9% 4. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 60,0% 46,7% 10. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 63,1% 62,5% 6. desetina 

Markéta 1,5   (do 2,5) 60,0% 47,1% 9. desetina 
 

 
Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v anglickém jazyce 

anglický jazyk 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Cherif 1,0   (do 1,5) 65,9% 59,3% 7. desetina 

Daniel B. 1,0   (do 1,5) 65,9% 48,2% 10. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 65,9% 58,6% 8. desetina 

Kuba 1,0   (do 1,5) 65,9% 84,8% 1. desetina 

anka 1,0   (do 1,5) 65,9% 55,1% 8. desetina 

Matěj 1,5   (do 2,5) 63,0% 51,8% 9. desetina 

Karel 1,5   (do 2,5) 63,0% 60,2% 7. desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 65,9% 77,9% 2. desetina 

Barbora 1,0   (do 1,5) 65,9% 62,5% 6. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 63,0% 32,3% 10. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 65,9% 70,3% 4. desetina 

Markéta 1,5   (do 2,5) 63,0% 53,8% 9. desetina 
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Úspěšnost v % u jednotlivců mezi žáky  se stejným prospěchovým průměrem 
v ekonomických dovednostech. 

ekonomické dovednosti 
 

žáci Průměr 
známek na 
vysvědčení 

Republiková 
%  
na žáka 

ZŠ 
Olbramovice 
% žáka 

Decily 
 úspěšnosti  
na žáka 

Cherif     

Daniel B. 1,0   (do 1,5) 58,3% 48,8% 8. desetina 

Michaela 1,0   (do 1,5) 58,3% 43,6% 9. desetina 

Kuba 1,0   (do 1,5) 58,3% 49,0% 8. desetina 

Hanka 1,0   (do 1,5) 58,3% 58,1% 5. desetina 

Matěj 1,5   (do 2,5) 55,0% 54,9% 6. desetina 

Karel 1,5   (do 2,5) 55,0% 44,0% 9. desetina 

Kateřina 1,0   (do 1,5) 58,3% 49,7% 8. desetina 

Barbora 1,0   (do 1,5) 58,3% 57,4% 6. desetina 

Karolína 1,5   (do 2,5) 55,0% 32,8% 10. desetina 

Lukáš 1,0   (do 1,5) 58,3% 61,4% 4. desetina 

Markéta 1,5   (do 2,5) 55,0% 41,4% 10. desetina 
 
 
 

Celkově lze o tomto ročníku testování hovořit jako o neúspěšném. Ve třídě, kde mělo 
8 žáků vyznamenání a 5 žáků prospělo, jsme předpokládali lepší výsledky. Proto 
jsme provedli s pedagogy podrobnější rozbor těchto testů a učitelé shodně došli 
k závěru, že testy stále pracují s materiály, se kterými se ve škole nesetkáváme a 
svým provedením se stávají nezáživné, přeplněné informacemi. Baterie otázek jsou 
naplněny často jednotlivými slovíčky, která vyžadují přesné pochopení a žáci je ještě 
neumí postřehnout. Rozhodli jsme se proto v následujícím školním roce tyto testy již 
nedávat a vycházet prozatím z testů realizovaných ČŠI. Z materiálů těchto testů však 
chceme používat jednotlivé úkoly a učit žáky jak s nimi pracovat. 
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4.3.2.1 Porovnání výsledků testů KALIBRO v období 2006 – 2013 
 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

ČJ škola 57,7% 

5. desetina 

55,1% 

8. desetina 

58,5% 

8. desetina 

65,1% 

2. desetina 

74,0% 

1. desetina 

Stř. kraj 57,4% 62,6% 63,3% 60% 65,7% 

Ves. školy 57,0% 61,3% 61,7% 58,4% 64,3% 

MA škola 33,6% 

5. desetina 

29,1% 

10. desetina 

43,8% 

9. desetina 

50,5% 

3. desetina 

50,0% 

4. desetina 

Stř. kraj 48,6% 47,9% 58,0% 45,4% 50,9% 

Ves. školy 47,7% 44,6% 57,1% 43,4% 45,3% 

Hum. základ 

škola 

- 61,1% 

6. desetina 

65,4% 

6. desetina 

63,6% 

5. desetina 

73,1% 

1. desetina 

Stř. kraj - 61,9% 67,9% 65,8% 67,0% 

Ves. školy - 61,3% 66,5% 63,9% 64,7% 

Přír. základ 

škola 

- 60,8% 

9. desetina 

56,3% 

8. desetina 

64% 

4. desetina 

69,9% 

5. desetina 

Stř. kraj - 64,8% 63,0% 64,2% 69,4% 

Ves. školy - 63,9% 61,3% 61,2% 69,0% 

AJ škola - - 61,0% 

6. desetina 

61,3% 

5. desetina 

73,2% 

1. desetina 

Stř. kraj - - 63,1% 62,7% 62,6% 

Ves. školy - - 61,0% 59,6% 60,7% 

 2010/11 2011/2012 2012/2013   

ČJ škola 

 
70,7% 

2. desetina 

72,2% 

2. desetina 

62,3% 

8. desetina 

  

Stř. kraj 70,5% 68,4% 67,4%   

Ves. školy 70,3% 65,9% 65,9%   

MA škola 33,9% 

10. desetina 

48,8% 

6. desetina 

45,4% 

6. desetina 

  

Stř. kraj 46,1% 52,1% 49,3%   

Ves. školy 46% 49,2% 47,0%   

Hum. základ 

škola 

68,7% 

2. desetina 

     63,8% 

3. desetina 

58,8% 

10. desetina 

  

Stř. kraj 63,2% 62,4% 66,5%   

Ves. školy 62,9% 59,9% 67,3%   

Přír. základ 

škola 

54,5% 

10. desetina 

62,6% 

7. desetina 

52,9% 

10. desetina 

  

Stř. kraj 63,4% 66,6% 62,3%   

Ves. školy 64,2% 63,5% 63,0%   

AJ škola 64,2% 

8. desetina 

64,3% 

5. desetina 

59,6% 

9. desetina 

  

Stř. kraj 67,9% 65,1% 64,9%   

Ves. školy 67,4% 62,5% 64,5%   

Ekonom. doved.   49,2% 

10. desetina 

  

Stř. kraj   56,8%   

Ves. školy   57,6%   
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Na závěr opět uvádíme graf rozložení úspěšnosti žáků v % za rok 2012/13 
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4.3.3 Výsledky testování žáků 5. ročníků v projektu MŠMT 2012/2013 
 
Psalo všech 13 žáků (i 3 žáci se SVP). 
 
Celostátně byl projekt realizován 13. 5. - 7. 6. 2013 
Ve škole byl projekt realizován:  Čj 15. 5. 2013 
     Ma  22. 5. 2013 
     Aj  28. 5. – 29. 5. 2013 
 
Stanovená kritéria pro jednotlivé známky: 
 
Nedostatečná -   0 – 20% 
Dostatečně -   21 – 40%  
Dobře    41 – 60% 
Chvalitebně   61 – 80% 
Výborně   81 – 100% 
    
 
 

  Anglický jazyk 
úroveň %, 
známka 

Český jazyk Matematika 

Celá třída 84%            1 78,0%.              2 63,33%          2 

výborní 59%      žáků (8)           13%       žáci    (2)    1%        žák   (1) 

chvalitební 38%      žáci  (4) 78%       žáků (10)    25%      žáci  (3) 

dobří 2%        žák   (1) 9%         žák     (1) 67%      žáků (8) 

dostateční   7%        žák   (1) 

nedostateční    

  
Testy v tomto projektu šly po základních vědomostech a dovednostech 
žáků v daných předmětech. Počítačové zpracování bylo přehledné a 
srozumitelné, méně náročné na čtení. Neúspěch v těchto testech u 
některých žáků spíše svědčil o nezkušenosti s tímto typem úloh a s 
váháním a nejistotou. Celkově výsledky na škole korespondují 
s klasifikací žáků na vysvědčení. Nejvíce problémů bylo v  matematice, 
ale odpovědi našich žáků v několika případech o hodně procent 
převyšovaly výsledky ostatních žáků v republice. 
Porovnáme-li výsledky obou typů testů, je vidět, že tento typ testů je 
koncipován velice moderně a mnohem lépe odpovídá věku žáků než 
testy KALIBRO. Zde se potvrzuje známka na základě zvládnutí určitého 
typu učiva na základě obsahově jednodušších otázek a úkolů, nad 
kterými  má žák čas se zamýšlet. Ale i zde jsme nalezli problematické 
úlohy, které bude potřeba se žáky procvičovat. 
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5. Další vzdělávání pedagogů a ostatních zaměstnanců 
 

druh 
vzdělávání 

pracovník termín 
studia 

instituce název akce financován
í 

Kombinované 
bakalářské 
studium                                                                                                             

Janušová Zahájeno 
studium 
2. ročníku VŠ 
září 2012                   

PF UK Praze Školský 
management 

Náklady si 
hradí sama 

DVPP 
seminář 

Dvořáková 11. 10. 2012 VISK Kreativní 
materiály a 
jejich praktické 
využití 

650,- Kč 

DVPP Dvořáková 23. 5. 2013   KASIUS  „RADOMÍR“ 
Elektronické 
zasílání 
časopisu 

560,- Kč 

DVPP Dvořáková 7. 11. 2012 Pavučina XII. 
Středočeská 
mrkvová 
konference 

zdarma 

DVPP Jiroušková 27. 11. 2012 VISK Jazyk a řeč-
jazykové 
chvilky v praxi i 

700,- Kč 

DVPP Jiroušková 31. 5. 2013 VISK Rozvoj 
předčtenářské 
gramotnosti 

750,-Kč 

DVPP Bienerová 8. 4. 2013 Agentura 
Majestic,v.o.s
. 

Současné 
trendy 
v edukaci žáků 
s ADHD  na ZŠ 

490,- Kč 

DVPP Hrubá 8. 4. 2013 Agentura 
Majestic,v.o.s
. 

Současné 
trendy 
v edukaci žáků 
s ADHD na ZŠ 

490,- Kč 

DVPP Hrubá 27. 9. 2011 
 

VISK Výraz a 
prožitek ve 
výtvarném 
projevu dětí 

600,- Kč 

Me   Schůzka Typtová 27. 5. 2013  
 

PPP 
Benešov 

Informační 
školení v PPP 
v Benešově  

zdarma 

DVPP Typtová 9. 10. 2012-
12. 2. 2013 

SKŘIVÁNEK Celoroční 
jazykový kurz 
AJ (B1) 

9 590,- Kč 
(EU) 

DVPP Kutišová 9. 10. 2012-
12. 2. 2013 

SKŘIVÁNEK Celoroční 
jazykový kurz 
AJ (B1) 

9 590,- Kč 
(EU) 

DVPP Kutišová 19. 10. 2012 NIDV První krůčky s 
angličtinou 

460,- Kč 
( EU) 
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Seminář Kutišová 1.11. 2012 NOVÁ 
ŠKOLA, 
s.r.o. 

Podpora 
integrace nově 
vytvořených  
do výuky 
 

zdarma 

DVPP Kutišová 8. 4. 2013 Akademie 
moderního 
vzdělávání, 
o.p.s. 

Matematické 
prostředí 
Pavučiny 

850,- Kč 

DVPP Kutišová 20. 5. 2013 Akademie 
moderního 
vzdělávání, 
o.p.s. 

Matematické 
prostředí 
Krokování a 
Schody 

880,- Kč 

DVPP Havlíková 4. 5. – 5. 5. 
2013 

TIMUR Projekt 
EKOSTOPA 
proškolení 

zdarma 

DVPP1. 
Celostátní 
konference pro 
ředitele ZŠ 

Havlíková 22. 4. 2013 FORUM Tvorba nového 
ŠVP ZV a 
testování žáků 

2 408,- Kč 

 

 

6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

6.1 Údaje o akcích, kterých se účastnili žáci školy 
 

6.1.2 Spolupráce školy a dalších subjektů 

 

 
Škola spolupracuje: 
s Obecním úřadem v Olbramovicích 
s Unií rodičů při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice 
s Dobrovolnými hasiči v Olbramovicích 
s Fotbalovým klubem Olbramovice 
s Mysliveckým sdružením HUBERT Olbramovice 
s Honebním společenstvím Olbramovice 
se Svazem žen a invalidů v Olbramovicích 
s Domovem důchodců ve Vojkově 
s Římskokatolickou farností ve Voticích 
se Základní uměleckou školou ve Voticích 
se Základní školou Votice 
se Základní školou Vrchotovy Janovice 
s Ekocentrem ČSOP Votice 
s Ekocentrem Čapí hnízdo 
s Ochranou fauny ČR Votice 
s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi 
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s Městskou knihovnou ve Voticích 
s Junákem ve Voticích 
s Rodičovským centrem Džbánek v Olbramovicích 
s Rybáři Olbramovice 
 

6.1.3 Kulturně vzdělávací akce školy 

 
1. 10. 2013 „Dobrodružství veverky Zrzečky“ – divadelní představení v MŠ. Účast 
11 žáků z 1. a 2. ročníku. 
 
8. 11. 2012 Přednáška „První pomoc u malých dětí“ pořádal Rodinný klub 
DŽBÁNEK, při něm byli proškoleni i pedagogové v poskytování první pomoci dětem 
MUDr. Janem Koláčným. 

 
22. 11. 2012 Předvánoční humanitární sbírka Fond SIDUS pro motolskou 
nemocnici. 
Žáci školy přispěli částkou 2 100,- Kč. Organizovali žáci 5. ročníku. 

 
29. 11. 2012 POHÁDKOVÁ ŠKOLA od 15 hodin v budově školy Akce byla určená 
předškolákům a jejich rodičům. Jednalo se o akci zaměřenou na poznání prostředí 
školy a způsobu práce s dětmi na naší škole. Připravovali vyučující a vychovatelky ve 
spolupráci se žáky školy. Děti vysvobozovaly paní učitelku ze zajetí a plnily různé 
úkoly. 
 
30. 11. 2012 Od 18 hodin mohli žáci školy navštívit program VEČER S ADVENTNÍ 
VAZBOU, organizovaný rodinným klubem DŽBÁNEK. Účastnili se také rodiče i děti 
ZŠ Olbramovice. 
 
2. 12. 2012 Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark v Olbramovicích. 
V kulturním programu vystoupilo 44 žáků ze ZŠ, pod vedením pí uč, Mgr. A. Typtové  
a Mgr. J. Bienerové, žáci zpívali koledy, hráli na zobcové flétny a recitovali. Žáci si 
také prodávali své výrobky a výrobky od svých rodičů i dalších rodinných příslušníků. 
Akci zajišťovali žáci společně s učiteli a rodiči, rozdávali se perníčky vyrobené žáky 
ve ŠD. Na zajištění prostor jsme spolupracovali s Obecním úřadem, občerstvení 
zajišťovali sportovci. 
 
7. 12. 2012 Adventní koncert v místním kostele organizovaný Obcí Olbramovice 
s výstavou výtvarných prací dětí z MŠ a ZŠ Olbramovice. Výstava trvala po celou 
dobu vánočních prázdnin. 
 
9. 12. 2012 Mikulášská nadílka s programem u Dandyho – program připravili 
všichni žáci školy (44 dětí). Spolupracovala Unie rodičů při ZŠ Olbramovice 
 
17. 12. 2012 Vánoční Praha návštěva KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC a filmové 
představení KOZÍ PŘÍBĚH, autobus hradila Unie rodičů při ZŠ Votice. 
 
20. 12. 2012 Předvánoční koncert v Domově důchodců ve Vojkově – vánoční 
pásmo 
účast 12 žáků (Bienerová, Kutišová) 
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1. 2. 2013 Výlet ŠD do Prahy do Beckilandu 45 účastníků (Typtová,Hrubá, 
Dvořáková) 
 
2. 2. 2013 od 10 hodin Slavnostní otevření školy veřejnosti po dokončení 
projektu 
„Modernizace a rozšíření ZŠ v Olbramovicích“ Jednalo se o den otevřených dveří 
s odhalením obrazu „Rok ve škole“ od regionální malířky Magdaleny Tymplové 
s kulturním programem, ukázkami žákovských projektů, prohlídkou školních kronik, s 
občerstvením připraveným rodiči, prohlídkou nově vybudované půdní vestavby 
s hernou ŠD, počítačovou učebnou a informačním centrem se zaměřením na 
ochranu přírody. Účast na 200 osob. 
 
22. 2. 2013 PLES UNIE RODIČŮ při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice od 19 hod ve 
Voticích v sokolovně. Pomoc paní Drábková a paní Táboříková. 
 

 
1. 3. 2013 Praha - divadelní představení v divadle GONG nazvané Cesta kolem 
světa za 80 dní. Účast 41 žák. 

 
21. 3. 2013 Jeden svět pro žáky 4. a 5. ročníku v Benešově, komentované krátké 
dokumentární filmy o lidských právech (Moje babička, Škola v Kálů, Dávej pozor, 
Malé mužstvo) s rozhovorem se žáky. Účastnilo se 19 žáků. 
 
5. 4. – 6. 4. 2013 V. Noc s Andersenem. Akce zaměřená na podporu čtenářství a 
rozvoj čtenářské gramotnosti. Účast 35 žáků a vyučující. 
 
12. 5. 2013 Program ke Dnu matek pro Svaz žen a Sdružení invalidů 
v Olbramovicích - přítomno 10 žáků, předvedeno taneční vystoupení, předneseny 
básně nejlepších účastníků školní recitační soutěže. Předáno 40 kusů přáníček 
vyrobených ŠD. 
 
14. 6. 2013 Exkurse na ZŠ ve Voticích pro budoucí žáky 6. ročníku. Účastnilo se 13 
žáků současného 5. ročníku. Rozdělili se do dvou tříd a zapojili se do výuky. Prošli 
celou budovu a prohlédli si Votice. 
 
20. 6. 2013 DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Do školy zavítali předškoláci z olbramovické  MŠ. Bylo jich celkem 14. Navštívili první 
třídu, kde se jejich kamarádi z 1. ročníku stali jejich učiteli, učili je psát tiskací 
písmena, pracovali s nimi na interaktivní tabuli, připravili pro ně dárečky a provedli je 
po škole, zahráli si ve ŠD a společně posvačili na zahradě. 
 
 

 
6.1.4 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
29. 9. 2012 „Chytání ryb“ – pořádali místní rybáři na rybníku Nový. 
 
31. 3. 2013 od 13 do 16 hod CESTA ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM společná 
akce Unie rodičů při ZŠ Olbramovice, ŠD a Rodinného klubu DŽBÁNEK a Ekocentra 
ČAPÍ HNÍZDO. Jednalo se o krátkou vycházku do areálu Farmy Čapí hnízdo. 
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Odměnou bylo perníkové vajíčko vyrobené žáky ze ŠD a na památku pamětní list 
k vybarvení. Účast 60 osob. 
 
5. 4. – 6. 4. 2013 V. Noc s Andersenem. Akce zaměřená na podporu čtenářství a 
rozvoj čtenářské gramotnosti. Účast 35 žáků a vyučující. V tomto ročníku jsme se 
setkali s hrou na DRUMBENY, škola jich získala celkem 30. Jedná se o v hodný 
prostředek na odreagování žáků. 
 
 
 
30. 4. 2013 Výtvarný projekt „Hledá se pachatel“ sloužil k rozvoji fantazie a 
představ. Měl rozvíjet osobnost a vést žáky k poznání, že nelze někoho obvinit bez 
detailního prozkoumání situace, získávání důkazů a přesného pozorování věcí i 
okolí. Žáci pracovali po třídách.  
 
11. 5. 2013 „Chytání ryb“ – pořádali místní rybáři na rybníku Nový. Občerstvení i 
ceny byly připraveny. 
 
2. 6. – 8. 6. 2013 ŠKOLA V PŘÍRODĚ – v rekreačním zařízení HAUL- Vanov u Telče 
Akce nesla název „Starověké olympijské hry“ Během pobytu bylo realizováno 
projektové a integrované vyučování s věkově smíšenými skupinami. Účastnilo se 35 
žáků školy. Pomáhali i rodiče. Byla pořízena bohatá fotodokumentace. Důraz byl 
kladen na pohyb a sportování. Aktivně se zapojili i vyučující. 
 
19. 6. 2013 Den nenadálých situací – byl organizován jako výlet do nedalekých 
Vrchotových Janovic, žáci si museli sami dojít na nádraží, zakoupit jízdenku na vlak, 
dojít na janovický zámek, účastnit se prohlídky a v parku realizovat činnosti spojené 
s poskytnutím první pomoci a prokázáním znalostí základních důležitých telefonních 
čísel, z orientace v terénu, topografie a turistiky. Účast 41 žák. 
 
 
 

6.1.5 Účast žáků školy v soutěžích 
 
Umělecké soutěže: 
 
28. 2. 2013 Školní kolo recitační soutěže. Celkem se zúčastnili 42 žáci. Vítězové na 
1. - 3. místě byli odměněni sladkostmi a diplomem. Do okresního kola do Bystřice 
postoupila z mladší kategorie Lucie Macháčková a ze starší kategorie Kateřina 
Kutišová. 
 
21. 3. 2013 Účast na Okresním kole recitační soutěže v Bystřici. Školu 
reprezentovala Lucie Macháčková (3. ročník) a Kateřina Kutišová (5. ročník) 
 
 
2. 4. 2013 odesláno 9 výtvarných prací do soutěže „Česko mýma očima aneb 
vzkaz pro mého kamaráda do Norska“ Účastnili se žáci 1. – 3. třídy. Kreslili 
postavičky z oblíbených českých pohádek. 
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Matematická soutěž: 
 
 
22. 3. 2013 Cvrček (2. – 3. roč.) účast 14 žáků, Klokánek (4. – 5. roč.) účast 19 žáků 
 
Sportovní soutěže: 
 
10. 9. – 19. 11. 2012 Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník – 5 žáků 
 
17. 4. 2013 Veřejný závod v jízdě zručnosti na kole. Účastnilo se 12 žáků.  
 
18. 4. Okrskové kolo Mc Donald‘s Cupu- 6. místo ve starší kategorii (4. a 5. ročník) 
 
23. 4. Okresní kolo v dopravní soutěži mladých cyklistů BESIP v Bystřici  
 
Obsadili: Bára Macháčková, Hana Dolejší, Cherif Daniel Bouchlouch a Lukáš 
Stárek 2. místo 
 
27.6. Soutěž „O školní pohár v DĚTSKÉM DUATLONU“. Soutěž tříčlenných 
věkově různorodých týmů v terénní jízdě na kole a běhu. Celkem se účastnilo 5 týmů 
(15 žáků). Ti co nejezdili na kole, se mohli účastnit vytrvalostního běhu-  do toho se 
zapojilo 26 žáků. Držiteli poháru se stali: Tým OHNIVÍ BARONI: Daniel Brejla, 
Lucie Tůmová  a Hana Dolejší. 
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6.1.6 Akce k environmentální výchově 

 

 

Celoročně: Škola se opět zapojila se do ekologického projektu „CHRÁNÍME 
PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ“, zaměřeného na sběr a třídění surovin (papír, PET 
láhve, umělohmotná víčka, vybité baterie a TETRAPAK). Sběr si za 1. pololetí museli 
žáci nechávat doma, protože kolem školy bylo staveniště.  Sběr jsme začali vybírat 
až od února, v březnu jsme přidali sběr hliníku. Soutěžili žáci ZŠ i žáci MŠ. Ve škole 
se zapojili všichni žáci. Vyhodnocení nejlepších tříd i jednotlivců dorty a věcnými 
cenami bylo realizováno až 26. 6. 2013. Zapojilo se 38 žáků (6 žáků nesbíralo). 
Nejlepším třídním kolektivem byli žáci 3. ročníku, nejlepší tři sběrači byli P. Šupka, B. 
Macháčková a K. Kutišová. Sebralo se 656 kg petlahví,291 kg tetrapaků, 3650 kg 
papíru 214 kg víček a 25 kg hliníku.  
 
Celoročně: Zapojeni jsme byli opět i do ekologického projektu RECYKLOHRANÍ , 
kde jsme odevzdali na 150 kg vybitých baterií. 
 
Celoročně: Zapojení do celostátní soutěže ve sběru surovin  
s firmou FII – RECYKLACE, kde jsme začali nově ve školní družině sbírat 
pomerančovou kůru (35 kg). Získané peníze bude mít k dispozici ŠD. 
 
Říjen – listopad Sběr kaštanů a žaludů ve ŠD, pro myslivecké sdružení HUBERT 
v Olbramovicích sebráno na 1183 kg žaludů a kaštanů. Nejlepšími sběrači, M. 
Jelenecký, E. Pochylá  a  M. Rezková, zapojilo se celkem 26 žáků školy. 
 
 
22. 4. 2013 DEN ZEMĚ třídních ekologické projekty byly realizovány celý den po 

třídách  
1. ročník -  „Mravenci“ 
2. ročník -  „Barvy jara“. 
3. ročník -  „Barvy jara“. 
4. ročník – „Uklízíme obec – BRONTOSAURUS“ 
5. ročník – „Uklízíme obec – BRONTOSAURUS“ 
Školní družina - „Třídíme bioodpad – kompostéry“, 

 
29. 4. 2013 IV. Školní konference  EVVO  
prezentace třídních projektů před celou školou, účast 44 žáci. Nejlépe byl hodnocen 
třídní projekt žáků 4. a 5. ročníku nazvaný „Uklízíme obec – BRONTOSAURUS“ 
2. místo obsadila ŠD s projektem „Třídíme bioodpad – kompostéry“, 3. místo obsadili 
žáci 1. ročníku s projektem „Mravenci“ a 4. místo žáci 2. a 3. ročníku s projektem 
„Barvy jara“. Diplomy a ceny připravilo Ekocentrum ČSOP Votice. 
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6.1.7 Zájmové kroužky 
 
 

Název kroužku  Počet žáků 
v kroužku 

Sportovní ZŠ   19 

Psaní všemi deseti ZŠ     8 

Dovedné ruce ŠD   20 

Mladí ochránci 
přírody 

ŠD     8 

Taneční kroužek ŠD   15 

Mladí hasiči ZŠ     5 

Hudební (dva 
kroužky) 

ZŠ   12 

Anglický jazyk ZŠ   13 

Hry na počítači ŠD   10 

Celkem  110 

 
Komentář: Od 20. 9. 2010 začaly na ZŠ pracovat zájmové kroužky (4 při školní družině, 6 při základní 
škole). Do zájmových kroužků se zapojili celkem 42 žáci, nezapojili se dva žáci školy. 
 
 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 
 

 

Na Základní škole a Mateřské škole Olbramovice neproběhla v tomto školním roce 
žádná inspekce. 

 
8. Základní údaje o hospodaření školy 

 
8.1 Hospodaření ZŠ a MŠ Olbramovice v roce 2012 
 

 

VÝNOSY 

 

 

dotace zřizovatele 
 

  920000,00 Kč 

dotace KÚSK 
 

4683423,00 Kč 

školné 
 

  128684,00 Kč 

stravné 
 

  414594,00 Kč 

vedlejší činnost - vaření pro cizí strávníky 
 

    10105,00 Kč 

použití rezervního fondu 
 

    23807,00 Kč 

použití fondu odměn      16804,00 Kč 

platba odměn za školu v přírodě        3800,00 Kč 

úhrada poškozené knihy 
 

        510,00 Kč 

kroužky 
 

      5805,00 Kč 

sběr surovin 
 

    10052,00 Kč 

úroky z BÚ 
 

            8,12 Kč 

Výnosy celkem  6217592,12 Kč 
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NÁKLADY 
 

 

Mzdy 
 

3344032,00 Kč 

OPPP 
 

    87018,00 Kč 

Sociální + zdrav. pojištění 
 

1147869,00 Kč 

Povinné poj. zaměstnavatele 
 

    14560,00 Kč 

Odvod do FKSP 
 

    33610,00 Kč 

Náhrada za nemoc hrazená zaměstnavatelem 
 

    17008,00 Kč 

Potraviny 
 

  422936,98 Kč 

Voda 
 

    23993,00 Kč 

Elektrika 
 

  462418,00 Kč 

Teplo 
 

  110151,03 Kč 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 
 

    55639,00 Kč 

Nákup softwaru  
 

    11899,00 Kč 

Učební pomůcky, knihy, učebnice 
 

    56123,80 Kč 

Úklidové prostředky, ostatní materiál 
 

  102430,50 Kč 

Opravy a údržba 
 

    53066,00 Kč 

Připojení k internetu, pošta, telefony 
 

    26876,23 Kč 
Ostatní služby (nájemné, likvidace  kuchyň. odpadu  
poradenství BOZP, účetnictví, doprava …)     131604,62 Kč 

Školení, cestovné 
 

   38254,00 Kč 

Materiál z rezervního fondu       3449,00 Kč 

Plavání     18951,70 Kč 

Ostatní služby z rezervního fondu       3960,00 Kč 

Ochranné prostředky 
 

     2000,00 Kč 

Bankovní poplatky, pojistné 
 

   15663,00 Kč 

Odpisy DHM 
 

     3984,00 Kč 

Náklady celkem 
 

6187496,86 Kč 
 
 
 
 

  Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 
 

   30095,26 Kč 

    
 
 
 
Datum a místo vypracování: Olbramovice 15. 8. 2013 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Květa Havlíková 
   ředitelka právního subjektu 

 
 
 
Schváleno školskou radou: 
 
 


