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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: Bc. Lada Janušová 
 
Tel.: 317 812 468 
E-mail: kveta.havlikova@centrum.cz 
E-mail: info@zsolbramovice.cz 
Web: www.zsolbramovice.cz  
 

1.2 Zřizovatel 
 
Obec Olbramovice 
Starosta: Ivan Novák 
 
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 40 dětí / od ukončení 
rekonstrukce březen 2015 – 50 

Základní škola kapacita 70 žáků 

Školní družina kapacita 40 žáků 

Školní jídelna MŠ a ZŠ kapacita 110 strávníků 

mailto:kveta.havlikova@centrum.cz
mailto:info@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 40 20 20 

Základní škola 
1. stupeň 

3 54 
 

15 15 

Školní družina 2 40   

Školní jídelna u MŠ 40 MŠ, 53 ZŠ   
Komentář: 
1. – I. třída 
2. – 3. ročník – II. třída 
4. a 5. ročník – III. třída 
Školní družina 40 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 vybavená konstrukcí na 
    odbíjenou a košem na korfbal, 
    třída pod širým nebem (5 dřevěných stolů, 10 lavic) 
 
Dílny a pozemky:  pozemek na školní zahradě, květinové záhony, bylinky 
 
Žákovský nábytek: nový žákovský nábytek ve všech třídách i ve ŠD, 3 nové 

pomůckami a sportovním nářadím je na dobré úrovni 
.Postupně se dokupují nové učební pomůcky, další 
výukové programy a obnovuje sportovní náčiní. Využíváno 
nové venkovní víceúčelové hřiště na fotbalovém stadionu 
TJ Olbramovice. 

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

Brno (některé interaktivní) s.r.o.  NNS Brno. 
 
Vybavení kabinetu: Od dubna 2013 je v kabinetu umístěno Informační 

centrum Ekocentra ČSOP 02/10 Votice. Vybavení je 
využíváno ve výuce i v zájmové činnosti školy (knihy, 
VHD, časopisy, televize, tiskárna, nábytek). Oddělení je 
propojeno se školní družinou. 

 
Audiovizuální technika: 10 počítačů žákovských (ve III. třídě 6 a ve ŠD v přízemí  

4), 12 počítačů žákovských a 1 učitelský v počítačové 
učebně, 4 počítače učitelské ve třídách a ředitelně a   1 
notebooku, počítač-SERVER, 2 tablety ASUS, skener, 
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2 televizory, 1video i s DVD přehrávačem, 4 tiskárny, 1 
kopírka, 1 dataprojektor s interaktivní tabulí SMART 
BOARD ve školní družině,  
3 dataprojektory s interaktivitou ve třídách, 1 dataprojektor 
do horní počítačové učebny, 2 nové přenosné přehrávače 
na CD, videokamera, digitální fotoaparát, 2 vizualizéry a 
hlasovací zařízení pro 16 žáků,  
softwarem pro digitální třídu a 10 náramků pro žáky se 
(SMART NOTEBOOKEM). 
V prosinci roku 2014 bylo z důvodu přechodu na Windows 
7 nakoupeno 9 repasovaných počítačů. O prázdninách 
v červenci 2015 byla provedena jejich instalace místo 
nejstarších počítačů (8 žákovských a 1 v ředitelně). 
Škola se ve školním roce 2014/2015 také přihlásila do 
nového projektu podporovaného z peněz EU nazvaného 
Integrace ICT do výuky. Byl financován z OP Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost  pod registračním číslem 
cz.1.07/1. 3. 00/51.0022. V rámci projektu probíhalo 
vzdělávání učitelů v práci na dotykových noteboocích, 
bylo jich zakoupeno celkem 6 a byly propůjčeny všem 
pedagogickým pracovníkům na škole.  K tomu byly 
zakoupeny výukové programy. Dále byl z projektu 
zaplacen po dobu 11 měsíců koordinátor projektu. 
Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 342 371,70 
Kč. Projekt byl realizován od září 2014 do srpna 2015. 
Kromě tohoto projektu reagovala škola i na výzvu MŠMT 
týkající se minimálního zabezpečení škol a školských 
zařízení z důvodu bezpečnosti žáků. Ředitelka školy 
zpracovala ve spolupráci s obcí projekt „Zabezpečení 
budov základní školy a mateřské školy v Olbramovicích“ 
a zaslala do výběrového řízení.                                                                                                                                          
Projekt nebyl vybrán. 

 

1.6 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Počet pracovníků celkem 18 

Počet učitelů ZŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet asistentů pedagoga 1(vych.ŠD) 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 1 + 2 +1* 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 2 

Počet provozních zaměstnanců ŠJ 3 
Komentář: 2 osoby na dohodu( mzdová účetní a 
správce ITC) * od 1.1. 2014 zaměstnána účetní 
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2. Přehled pracovníků školy 
 

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 

 
1 žena 

 
3 ženy 

 
3 ženy 

 
1 žena 

 
1 žena   9žen 

 

2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Roků 
pedagog. 
praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka 1,0 nad 23 VŠ 1. - 5. r. 

1 učitelka 1,0.  nad 10 VŠ 1. - 5. r. 

1 učitelka 1,0 nad 13 VŠ 1. – 5. r. 

1 ředitelka ZŠ 1,0 nad 36 VŠ 1. – 5. r. 

1 vychovatelka 
 
 
 
učitelka  
 
asistent 
pedagoga 

0,68 
 
 
 
0,18 
 
0,25 
 
 

nad 13 
 

Vychovatelství  
na VŠ 
 (doplňkové 
studium) 
 
 
Proškolený 
asistent 
pedagoga  

vychovatel 
a pedagog 
volného času 

1 vychovatelka 
 
učitelka 

0,9 
 
0,09 

nad 13 DF ČVUT-
doplňkové 
studium ped. 
AJAK Praha 
 

Výchovný 
poradce-
vychovatelství 

1 učitelka MŠ 1,0 nad 21 SPgŠ učitelka MŠ 
 

1 učitelka MŠ 1,0 nad 34 SPgŠ učitelka MŠ 

1 zástupce 
ředitele 

1,0 nad 21 VŠ-bakalář učitelka MŠ 
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2.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

 
 
 
 
 

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 

9 účetní* 0,565 SŠ 
 
Komentář:* zaměstnancem školy se stala od ledna 2014, placena z prostředků obce. 
 

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 
2015 / 2016 

1 8 3 3 

 

3.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 
 

Zařízení Přijato z pátého ročníku  

gymnázium zřízené 
krajem 

Přijata jedna žákyně 
do Sedlčan 

 

 
  

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupeň 100% 

Vychovatelky ŠD 100% 

Učitelky MŠ 100% 
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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. 17 17 0 0 0 0 

2. 13 12 1 0 0 0 

3. 9 5 4  0 1 0 

4. 6 2 4 0 1 0 

5. 9 4 5 0 0 0 

Celkem 54 40 14 0 2 0 

 
3.4 Přehled o chování na 1. stupni ZŠ 
 
Třída Počet 

žáků 
Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

1. 17 13 (15 ) 0 0 0 0 
2. 13 8 (25) 0(3) 0 0 0  
3. 9 19 (18)   0(1) 0  0  0 
4. 6 1(9) 0(1) 0 1 1 (1) 
5. 9 6(14)  0(4)  0 0 0  

Celkem 54 47(81) 0(9)  0   1  1 (1)  

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 3 176 58,81 0 0 

 

3.6 Údaje o integrovaných žácích 
 

Na základní škole bylo ve školním roce 2014 – 2015 integrováni 3 žáci. Jedna 
žákyně ve 3.ročníku měla vypracovaný IVP s přítomností asistentky pedagoga a 
jeden žák  ve 4.ročníku měl IVP a docházel  ve škole na speciální nápravu a jeden 
žák v 5. ročníku měl integraci ale bez IVP.  Další dva žáci byli zařazeni mezi žáky se 
SPU nebyli integrováni, u jedné bylo napravováno čtení. 
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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 pokračovala na škole proškolená asistentka pedagoga paní 
Hana Hrubá, která nastoupila k žákyni do 3. ročníku. Pracovala se žákyní 1x týdně 
individuálně podle pokynu PPP v Benešově a dále v hodinách Čj, Ma a Prv kdy 
docházelo ke spojování dvou ročníků. Celkově se jednalo o 10 vyučovacích hodin. 

 

3.7.3 Školní řád a klasifikační řád 

 
Školní řád, jehož součástí je krizový plán a klasifikační řád je doplňován o další 
materiály vydávané MŠM (Minimální standard bezpečnosti, č.j.: MŠMT-1981/2015-1).     
 

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 před budovou základní školy v Olbramovicích. Zprávy a 
fotodokumentaci se snažíme zařazovat také na www stránky školy. Nově byly 
upraveny i nástěnky v chodbě v přízemí základní školy, na kterých jsou průběžně 

http://www.stránek/
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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.  
 

3.7.5 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 PP, 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). Letos se 
neuskutečnila škola v přírodě (provozní obtíže), místo toho jsme zrealizovali 
celoškolní výlet do Koněpruských jeskyní, kterého se účastnilo 48 žáků. 

V tomto školním roce jsme opět věnovali pozornost zlepšování vzájemných 
vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách. Zrealizovali jsme tří pohovory mezi rodiči 
žáků ze 4. ročníku,  kteří narušovali výuku ve I a ostatními vyučujícími. jeden z nich 
dostal ředitelskou důtku jak v prvním, tak i druhém pololetí. Z porad jsme provedli 
zápis a přijali určitá opatření ke zlepšení situace. Na konci školního roku jsme 
provedli vyhodnocení a konstatovali jsme, že se podařilo dosáhnout zlepšení.  

Mgr. Alena Typtová prošla školením organizovaným sdružením Magdalena o. 
p. s. se zaměřením na vytváření správných vztahů mezi žáky 2. a 3. ročníku 
nazvaném „Kočičí zahrada“. Během školního roku byla provedena tři vyšetření 
v PPP v Benešově, jednalo se o dva žáky z 2. ročníku a jednu žákyni ze 3. ročníku. 

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 27. 3. 
2015 v Benešově komentované filmové představení (tři filmy) s diskusí.  

Škola také pravidelně uděluje pochvaly třídních učitelů do žákovských knížek  
v tomto školním roce  jich bylo na škole uděleno celkem 128 a ředitelka školy na 
vysvědčení udělila  pochval 9. 

 
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 čisticích 

prostředků, rekuperace při odvětrávání radonu, zateplení budovy, výměna 
oken, plynové vytápění školy. Toto vše je na škole již v plném rozsahu 
realizováno. Během prázdnin byla provedena výměna starých zářivek ve třech 
třídách školy za svítivější a úspornější. 

- ZDRAVÁ STRAVA ve školní jídelně se pracovnice pravidelně vzdělávají, 
zavádí do jídelníčku nová jídla se zaměření na požadavky využívat nové 
zdravé potraviny, dodržují se pravidla v uvádění alergenů, ve škole 
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realizujeme programy Mléko do škol a Ovoce do škol, ve ŠD se dodržuje pitný 
režim. V lednu  2015 jsme provedli dotazníkové šetření, ve kterém jsme 
zjišťovali názory rodičů na úroveň stravování v naší školní jídelně, dotazníky 
byly předány jak rodičům dětí z MŠ, tak i rodičům žáků základní školy. 
Výsledky šetření na ZŠ ukázaly, že rodiče nemají žádné zásadní připomínky 
k úrovni stravování, řada z nich podávala návrhy, co by si přáli zlepšit. 

- V programu Mléko do škol jsme museli letos v prvním pololetí zrušit vydej 
mléčných výrobků, protože na škole nebylo dostatek místa na přivezené 
mléčné výrobky. V budově školy bylo umístěno jedno oddělení MŠ. 

- Úspěšně pokračoval na škole již druhým rokem program Ovoce do škol, který 
se kromě dovozu ovoce jednou týdně, zaměřuje i na vzdělávání žáků v oblasti 
zdravé výživy a poskytuje žákům školy a učitelům výukové materiály. 

- TŘÍDNÍ EKOLOGICKÉ PROJEKTY V tomto školním roce jsme zaměřili 
projekty na poznávání zařízení, které zajišťuje ochranu přírody a také na  
projekty vycházející z historie naší vlasti. 

- 1. ročník se účastnil exkurze do Hrachova u Sedlčan, kde navštívili 
Ekocentrum  a žáci sledovali především živočichy, kteří se v areálu nacházeli 
a zpracovali společně předvedli projekt nazvaný „Zvířátka na Hrachově“ 

- 2. a 3 ročník se také účastnil exkurze do Hrachova u Sedlčan, kde navštívili 
Ekocentrum  a žáci se účastnili vzdělávacího  programu o smyslech zvířat 
v porovnání ke smyslům u člověka  a  přiblížili ostatním žákům jednotlivé části 
celého areálu ekocentra. Jejich program měl název „Den Země na 
Hrachově“ 

- 4. a 5. ročník se v tomto roce zaměřily na historii a to prostřednictvím muzea. 
Žáci navštívili společně s vyučující vlastivědy a s třídní učitelkou vlakem Tábor 
a jeho Husitské muzeum. Úkolem návštěvy bylo vysvětlit žákům, k čemu 
jsou muzea dobrá, proč se budují a jaký mají pro dnešního člověka význam. 
Pod odborným vedením si žáci prohlédli hlavně sbírky týkající se husitství. 
Žáci pracovali s pracovními listy, plnili různé úkoly, mohli fotografovat. 
Seznámili se s podzemím města. Po návratu do školy měli zpracovat ve 
skupinách materiál o této exkursi jako projekt nazvaný „Husitské muzeum 
v Táboře“. 

- ŠKOLNÍ  EKOLOGICKÝ  PROJEKT byl realizován v tomto školním roce opět 
formou VI. ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ KONFERENCE, která se uskutečnila  

- 12. 5. 2015. Žáci zde vystupovali postupně po třídách a prezentovali zde své 
třídní projekty. Ostatní žáci je sledovali a prováděli jejich hodnocení podle 
stanovených kritérií a přidělovali body. Podle bodového zisku pak bylo určeno 
závěrečné pořadí a byly předány diplomy a drobné sladkosti. V rámci 
konference vystoupila i ŠD, která v dubnu v rámci školní družiny uskutečnila 
program nazvaný „Voda základ života“ realizovaný Ekocentrem Ochrany 
fauny z Votic přímo v Olbramovicích. Prezentaci na konferenci měli nejlepší 
ze všech a zvítězili. Na 2. místě se umístili žáci 4. a 5. ročníku a žáci 2. a 3. 
ročníku. Na třetím místě skončili žáci 1. ročníku. 

- Škola je nadále členem celostátního sdružení M. R. K. E. V. 
- Výročí 600 let upálení Mistra Jana Husa u příležitosti tohoto výročí se 
-  4. 6. 2015 zapojilo 12 žáků 4. a 5. ročníku do celorepublikového projektu 

nazvaného „Tajemství husích stop“ Výsledkem jejich snažení bylo umístění 
symbolu letící husy a 12 husích stop s názvy lidských vlastností, které 
upřednostňoval ve svých kázáních a uplatňoval ve svém životě Jan Hus,  na 
chodbu školy, jako jeho odkaz současným lidem. 
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- Ve 2. a 3. ročníku se realizoval ještě projekt nazvaný “Kulich do škol“ 
zaměřený na problematiku opuštěných psů a koček a péčí o domácího 
mazlíčka. Žáci si nesli domů brožuru, aby mohli informovat rodiče o tom, co si 
ve škole vyprávěli. 

II. do činnosti ve školní družině a mimoškolní činnosti 
- práce zájmového kroužku MOP ČSOP - oddíl SMAJLÍCI 
- celoroční projekt KVETOUCÍ ZAHRADA kroužku MOP 
- MYSLIVECKÝ DEN S DĚTMI – čtyřhodinový program pro žáky školy a celou 

školní družinu (49 žáků) připravený Mysliveckým sdružením HUBERT 
v Olbramovicích na pátek 22. 5. 2015 zaměřený na ochranu přírody a péči 
myslivců o lesní zvěř. Velmi zdařilá akce. 

- PROJEKTY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ                   o zdravé výživě 
o vodě 

       o domácích mazlíčcích 
       o kompostování a bioodpadu 

- sběr pomerančové kůry (sebráno 30 kg) 
- spolupráce s myslivci - sběr kaštanů a žaludů v tomto školním roce bylo 

 na základní škole sebráno 416 kg kaštanů a 85 kg žaludů. MŠ odevzdala 
celkem 87 kg kaštanů a 42 kg žaludů. Myslivci nejlepším sběračům předali na 
ŠKOLNÍ AKADEMII knížky a další drobnosti.  
 

III. veřejné akce a kampaně 
CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ – celoroční sběrové akce žáků 
školy (třídění papíru, PET lahví, TETRAPAKU, vybitých baterií, hliníku a víček 
od PET lahví).  

 Ukliďme svět!  
 Jarní úklid v okolí školy 

Rozsvěcení vánočního stromu v Olbramovicích  
 program žáků školy 
Vánoční školní jarmark prodej výrobků vytvořených žáky, rodiči a dalšími 
rodinnými příslušníky pod rozsvěceným stromem v Olbramovicích. 
Cesta za velikonočním vajíčkem se soutěží vznikla ve spolupráci 
s Ekocentrem ČAPÍ HNÍZDO, s Rodinným klubem DŽBÁNEK, s Unii rodičů při 
ZŠ a školní družinou. 
RECYKLOHRANÍ- soutěž zaměřená na sběr drobných elektrospotřebičů 
 a baterií, bylo sebráno 192 kg vybitých baterií a zakoupeny ceny pro nejlepší 
sběrače.  

  FII – RECYKLACE - celorepubliková soutěž škol ve sběru papíru, víček, PET 
lahví, hliníku a pomerančové kůry. Zde jsme obsadili k 30. 6. 2015  38 kg 
hliníku, dále jsme sebrali 4 300 kg papíru a umístili jsme se na 45. místě.   

 Opět jsme se ale stali (již třetím rokem) nejlepšími sběrači víček a PET lahví. 

1.místo ve sběru víček a PET lahví (1092 kg). 
  Nejlepšími sběrači surovin byli Marie Buriánková, Tereza Buriánková a Jakub 

Buriánek a dostali na vysvědčení pochvalu ředitelky školy. Nejaktivnější třídy 
byly na 1. místě 2. ročník, na 2. místě 5. ročník a na 3. místě 3. ročník. Všichni 
žáci, kteří na svých sběrových průkazkách měli nejméně dvacet známek 
získali věcnou cenu. Nejlepší třídní kolektivy dort. 

. 
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Za péči o životní prostředí je škola od loňského roku držitelem ocenění 
 

ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Středočeského kraje 
1. stupně 

na léta 2014 - 2016. 
 

4. Průběh a hodnocení výsledků vzdělávání 

4.1 Hodnocení práce učitelů na základě hospitační činnosti 
 
Ve školním roce 2013/2014 byly realizovány 2 hospitace v 1. ročníku, byla prováděna 
kontrola vedení pedagogické dokumentace, včetně ŽK, hlavní pozornost byla 
věnována vedení klasifikačních sešitů u všech pedagogů, dále byla sledována 
četnost klasifikace a plnění všech složek výuky v jednotlivých předmětech, dále byla 
sledována práce v sešitech především v českém jazyce. Kontrolou byly zjištěny 
nedostatky při plnění úkolů v oblasti kvality čtení, rozvoji porozumění čtenému textu a 
tvůrčí činnosti, při zajištění slohových dovedností. Byla přijata nápravná opatření (obě 
paní učitelky se účastnily školení na rozvoj čtenářských dovedností a na zlepšení 
čtenářské gramotnosti. Dále byly provedeny kontroly pololetních prověrek z ČJ a M 
ve 3. a 5. ročníku.  
. Před zahájením nového školního roku v srpnu 2014 se vedení školy rozhodlo 
zapojit do projektu nevázaného psaní NNS Script, které MŠMT schválilo v červenci 
2014. Rodiče jsme informovali podrobně během měsíce září. Současně s tím byla 
posílena výuka čtení metodou SFUMÁTO (splývavé čtení). Po roční výuce bylo na 
konci roku provedeno dotazníkové šetření, které ukázalo, že rodiče byli s využitím 
této metody spokojeni, kladně hodnotili úroveň čtení a méně problémů s nácvikem 
tiskacího písma. Většina by chtěla, aby se děti učily psací písmo ve vyšším ročníku.  
Škola se také snaží využívat prvky metody pofesora Hejného v matematice. 
Základním školením prošly tři vyučující. Metody uplatňují jako doplňující učivo pro 
šikovné žáky. Námi používané činnostní učení v programu TVOŘIVÁ ŠKOLA je 
v řadě prvků podobné 
 Všichni učitelé a vychovatelé se účastnili akcí DVPP (viz přehled). 
 

 
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 nabízela rodičům 
žáků základní i mateřské školy k zakoupení dětské knihy jak z nakladatelství 
ALBATROS tak i GRADA a MLADÁ FRONTA. Ve škole realizujeme výuku čtení 
analyticko-syntetickou metodou v kombinaci s metodou SFUMÁTO (splývavé čtení) 
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Pravidelně na škole realizujeme recitační soutěž pro všechny žáky školy. Nejlepší 
pak postupují do okresního kola v Bystřici.  
V tomto školním roce se škola zapojila opět do programu NOC S ANDERSENEM, 
který proběhl 27- 28. března 2015. Do akce se i letos opět zapojila řada rodičů, která 
připravila pro žáky občerstvení. Do programu bylo zařazeno 41 žák, kteří splnili 
hlavní podmínku účasti, museli od počátku školního roku do konce března přečíst 
nejméně 5 knížek. Hlavní náplň tvořil taneční program s Jardou, tvorba čertovských 
masek, taneční čertovský rej a soutěž o nejhezčí čertovský škleb při pojídání 
kyselého zelí. Následovalo večerní předčítání z knížek a hledání částí obrázků na 
zahradě s baterkou. Součástí akce byla i výstava žákovských ilustrací k „Českým 
pohádkám Jana Drdy, kterou si mohli prohlédnout na začátku programu i rodiče. 
 
 
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 2013/14 10 MŠ 

2011/12 186 ZŠ 2012/13 91 ZŠ 2013/14 97 ZŠ 

celkem 204  celkem 122  celkem 107  

2014/15   7 MŠ       

2014/15 118 ZŠ       

celkem 125        

 
 
 

4.2 Hodnocení průběhu vzdělávání podle ŠVP 
 

Ve školním roce 2014/2015 se ve všech ročnících vyučovalo již třetím rokem podle  
ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ ŠKOLA II. č.j. 20/2012 

Během tohoto školního roku škola nerealizovala žádné testování žáků. Když jsme 
provedli porovnání testů zadaných ČŠI s testy ,které jsme realizovali v minulých 
letech se společností KALIBRO Jednalo se o testy zcela odlišné. Varianta testů na 
počítačích realizovaná MŠMT se nám zdála vhodnější, operativnější a 
srozumitelnější a byla zdarma. Věříme, že v dalších letech bude dána možnost 
testovat si žáky pro vlastní potřebu právě touto formou. Testy KALIBRO byly velmi 
náročné pro značný rozsah textu a složité vyhodnocování. ČŠI realizovala pro učitele 
již dvě školení, jak využít vytvořené testy pro vlastní potřebu školy, za školu jimi 
prošla ředitelka školy a paní učitelka Kutišová jako koordinátor ICT. Kromě těchto 
testů využívají učitelé testy z programu Alf, kde se dá testovat veškeré učivo, a učitel 
si může připravit své otázky. 
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Změny v programu: - od září 2014 realizováno nevázané tiskací písmo 
nakladatelství NOVÁ ŠKOLA BRNO - NNS-Script. Škola podepsala licenční 
podmínky a může vyžívat zdarma font pro čtení i pro psaní. 
V měsíci květnu 2015 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi rodiči žáků v prvním 
ročníku k posouzení jejich názoru na provedené změny. Výsledkem bylo, že rodiče 
byli s výukou spokojeni, zavedení tiskacího písma hodnotili většinou kladně, ale 
většina si přeje realizovat klasické psaní ve druhém ročníku formou zájmového 
kroužku. Nácvik tiskacího písma považovali za snadnější. 
 
 

4.2.1 Přehled školních projektů v rámci plnění průřezových témat  
2014/2015 
 

 
Přehled plnění 
témat 

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

Osobnostní a 
sociální výchova 
Třídní projekt: 
  
 

 prosinec 
4. 12. 2014 
„U nás 
doma“ 
 
  

Březen 
11. 3. 2015 
„Jak vidíš 
svět, když 
nevidíš“ 
 
  

 březen 
27. 3. 2014 
Jeden svět  
(lidská práva- 
komentované 
filmy) BN 
 

březen  
27. 3. 2014 
Jeden svět  
(lidská práva- 
komentované 
filmy) BN 
 

Výchova 
demokratického 
občana 
Celoškolní 
projekt: 
 
 
 

září 
2. 9. 2014 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
2. 9. 2014 
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
2. 9.2014  
„Třídní 
desatero 
správného 
chování“ 

září  
2. 9. 2014 
„Třídní desatero 
správného 
chování“ 
 
 
 

září  
2. 9.2014 
„Třídní desatero 
správného 
chování“ 

Výchova 
myšlení 
v evropských 
souvislostech 
Třídní projekt: 

   prosinec 
10. 12. – 15. 12. 
2014 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

prosinec 
10. 12. – 15. 12. 
2014 
„Vánoce 
v evropských 
zemích“ 

Multikulturní 
výchova 
Třídní projekt: 

  červen 
23.-24.6. 
2015 „Jsou 
Češi stejní 
jako 
Slováci?“ 
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Environmentální 
výchova 
Třídní projekty: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celoškolní projekt 

duben 
17. 4. 2015 
„Zvířátka na 
Hrachově“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 5. 2015 
VI. Školní 
ekologická 
konference 
prezentace 
třídních 
projektů  

duben 
17. 4. 2015 
 „Den Země 
na 
Hrachově“  
 
 
 
24. 6. 2015 
“Kulich do 
škol“(péče o 
domácí 
mazlíčky) 
 
12. 5. 2015 
VI. Školní 
ekologická 
konference 
prezentace 
třídních 
projektů 

duben 
17. 4. 2015 
 „Den Země 
na 
Hrachově“ 
(smysly 
zvířat a lidí) 
 
24. 6. 2015 
“Kulich do 
škol“(péče o 
domácí 
mazlíčky) 
 
12. 5. 2015 
VI. Školní 
ekologická 
konference 
prezentace 
třídních 
projektů 

duben 
8. 4. 2015  
„Husitské 
muzeum Tábor“ 
 
 
 
 
4. 6. 2015 
“Tajemství 
husích stop“ 
(600 let upálení 
Husa)  
 
12. 5. 2015 
VI. Školní 
ekologická 
konference 
prezentace 
třídních projektů 

duben 
8. 4. 2015  
„Husitské 
muzeum Tábor“  
 
 
 
 
4. 6. 2015 
“Tajemství 
husích stop“ 
(600 let upálení 
Husa) 
 
12. 5. 2015 
VI. Školní 
ekologická 
konference 
prezentace 
třídních projektů 
 
 
 

Mediální 
výchova 
Třídní projekt: 

    květen – červen 
14. 5. – 18. 6. 
2015 
Umíme udělat 
časopis 
„ŠKOLNÍ SVĚT“ 

 
 

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. 
 
 

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 (potvrdil  to i 
dotazníkový průzkum). 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.(také tento způsob rodiče vítají) 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 
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žákovi podařilo zvládnout a jaké případné problémy by se mohly v budoucnu objevit 
a co by bylo třeba více sledovat. Rodiče nových prvňáčků tuto možnost hodnotili 
kladně. 
Náš klasifikační řád je založen ne jen na hodnocení normativním či kriteriálním, ale 
také  na 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. Dalším důležitým 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.  
Při hodnocení kontrolních prací, kontrolních prověrek, kde se sleduje stupeň 
zvládnutí učiva využíváme  bodového hodnocení, kde počítáme počet získaných 
bodů jako procento z celkového počtu možných bodů. Tabulku s požadovanými 
procenty zvládnutí daného učiva k jednotlivým známkám máme jednotnou pro celou 
školu. 
 
 
Kritérie pro stanoveni známek při bodovém systému hodnocení 
 

100% - 90% klasifikace 1 
 89%  - 70% klasifikace 2 
 69% - 40% klasifikace 3 
 39% - 20% klasifikace 4 
 19%   - 0% klasifikace 5 

 
 

 

5. Další vzdělávání pedagogů a ostatních zaměstnanců 
 

druh 
vzdělávání 

pracovník termín studia instituce název akce financování 

DVPP Janušová 29. 1. – 31. 1. 
2015 

Ekocentrum 
PODHOUBÍ  

Kurz 
polytechnického 
vzdělávání pro 
pedagogy MŠ  

zdarma 

DVPP Janušová 29. 1. 2015 VISK Současná MŠ a 
její řízení 

600,- Kč 

DVPP Janušová 29. 4. 2015 Tvořivá 
škola BRNO 

Činnostní učení 
Čj v posledním 
roč. MŠ 

520,- Kč 

DVPP Hrubá 5.11. 2014 Podblanické 
ekocentrum 
ČSOP 
Vlašim 

XIV.Středočesk
á MRKVOVÁ 
konference k 
EVVO 

zdarma 

DVPP Hrubá 11. 11. 2014 VISK. Kreativní 
materiály a 
jejich využití 

600,- Kč 
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DVPP Hrubá 26. 2. 2015 
 

VISK Pohybem a hrou 
podněcujeme 
osobnostní 
vývoj dítěte 
v MŠ a ŠD 

700,- Kč 

DVPP Hrubá 12. 6. 2015 VISK Jóga pro děti 850,- Kč 

DVPP Kutišová 20. 11. 2014 ČŠI 
v projektu 
NIQES 

iSET-modul 
školní testování 
ZŠ 

zdarma 

DVPP Kutišová 25. 11. 2014 VISK Podpora mat. 
gramotnosti na 
1. stupni ZŠ 
(provázková 
geometrie) 

700,- Kč 

DVPP Kutišová 3. 12.  2014 IDV Nápadník do 
hodin Ma II 

850,- Kč 

DVPP Kutišová 2. 3. 2015 
10. 3. 2015 

VISK Příprava ke 
konkurzu na 
ředitele školy 

1300,- Kč 

DVPP Kutišová 24. 3. 2015 VISK Podpora mat. 
gramotnosti -
prostorová 
představivost 

700,- Kč 

DVPP Kutišová 5. 5. 2015 VISK Rozvoj a 
ověřování čten. 
dovedností 

700,- Kč 

DVPP Kutišová 7. 5. 2015 VISK Řešení konfliktů 
ve škole 

zdarma 

DVPP Bienerová 7. 11. 2014 
8. 11. 2014 
8. 5. 2015 
9. 5. 2015 

ABC MUSIC 
v.o.s. 

Metodika 
SFUMÁTO- 
výchova lektora 

zdarma  

DVPP Bienerová 7. 5. 2015 
28. 6. 2014 

VISK Řešení konfliktů 
ve škole 

zdarma 

DVPP Typtová 18. 10. 2014 Tvořivá 
škola BRNO 

Anglický jazyk 
činnostně 

980,- Kč 

Me   DVPP Typtová 6. 11. 2014  
 

VISK Čteme dětem a 
s dětmi, 
pracujeme s 
knihou  

600,- Kč 

DVPP Typtová 4. 3.  2015 VISK Bezpečně na 
internetu 

zdarma 

Schůzka Typtová 23. 10. 2014 
9. 4. 2015 

PPP 
Středočeské
ho kraje 

Schůzka 
metodiků 
prevence 

 

DVPP Typtová 5. 5. 2015 VISK Rozvoj a 
ověřování čten. 
dovedností 

700,- Kč 
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DVPP Typtová 7. 5. 2015 VISK Řešení konfliktů 
ve škole 

zdarma 

DVPP Typtová 5. 3. 2015 
24. 4. 2015 
5. 6. 2015 

Magdalena, 
o.p.s. 

Absolvování 
kurzu KOČIČÍ 
ZAHRADA-
/Součást 
projektu 
Vzdělávání pro 
zdraví na ZŠ 
CZ.1.07/1.1.00/
53.0025 

zdarma 

Schůzka Havlíková 16. 9. 2014 Tým CFME Informace k  
projektu 
Integrace ICT 
do výuky 
CZ.1.07/1.3.00/
51.0022 

 

DVPP Havlíková 7. 5. 2015 VISK Řešení konfliktů 
ve škole 

zdarma 

DVPP Kudrnová 21. 11. 2014 VISK Jazyk a řeč-
jazyková chvilka 
v praxi 

700,- Kč 

DVPP Jiroušková 14. 5. 2015 VISK Hudební a 
taneční výchova 

700,- Kč 

ŠJ Košařová 25. 11. 2014 Comenia 
Consult 
Praha 

Dietní 
stravování, 
jídelní lístky  

1320,- Kč 

ŠJ Košařová 11. 12. 2014 AISIS Zdravá abeceda zdarma 

DVPP Dvořáková 24. 11. 2014 VISK Kreativní 
techniky-
Razítkování 

650,- Kč 

DVPP Dvořáková 29. 4. 2015 VISK Jak se krotí 
klubíčka 

850,- Kč 

DVPP Dvořáková 19. 5. 2015 VISK Didaktické hry 
ve školní 
družině 

700,- Kč 

Projekt 
Integrace 
ICT do 
výuky 

Havlíková 
Kutišová 
Typtová 
Bienerová 
Hrubá 
Dvořáková 

Říjen 2014 až 
srpen 2015 

Tým CFME Sada školení 
 B-1 
 B-2 
 B-3 během 
celého školního 
roku 

zdarma , 
financován 
z prostředků 
EU 
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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 Ekocentrem Ochrany fauny ve Voticích 
s Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi 
s Městskou knihovnou ve Voticích 
s Rodičovským centrem Džbánek v Olbramovicích 
s Rybáři Olbramovice 
 
 

6.1.3 Kulturně vzdělávací akce školy 

 
 
2. 9. 2014 Beseda s Městskou  policí Votice, chování na silnici, přecházení, 
reflexní prvky na oblečení, způsob přecházení vozovky. 
 
8. 10. 2014 Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře v obřadní síni MěÚ ve Voticích. 
Účastnilo se 13 žáků. 
 
14. 11. 2014 Jeníček a Mařenka- hudební představení pro MŠ a 1. ročník ZŠ-17 
žáků 
 
19. 11. 2013 NÁVŠTĚVA LESNÍHO KRÁLOVSTVÍ od 16 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 ve spolupráci se žáky školy. Děti přicházely do pohádkového lesa a plnily zde 
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úkoly, které jim dávali školáci. Na památku získali sladkou odměnu a pamětní list. 
Účast 9 předškoláků s rodiči. 
 
30. 11. 2014 Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark v Olbramovicích. 
V kulturním programu vystoupilo 30 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. Na zajištění prostor jsme 
spolupracovali s Obecním úřadem, občerstvení zajišťovali sportovci a hasiči. 
 
5. 12. 2014 Mikulášská nadílka ve škole- čerti, Mikuláš a anděl přišli mezi žáky a 
prošli postupně všechny třídy, kde žáci předvedli nějaké vystoupení a za to dostali od 
Mikuláše dárkové balíčky Účast 54 žáci. 
 
17. 12. 2014 VÁNOCE NA STATKU v Třebízi program s ukázkami vánočních zvyků 
na statku, tvořením dětí, biblický příběh jako divadelní představení. Účast 45 žáků. 

 
16. 12. 2014 Předvánoční návštěva v Domově důchodců ve Vojkově – vánoční 
pásmo předání dárečků. Účast 15 žáků připravovala Mgr.. Typtová a Mgr. Bienerová. 
 
19. 12. 2014 Školní vánoční besídka s programem a dárky, pokračovala pak 
besídkou v jednotlivých třídách 
 
9. 2. 2015 Divadelní představení ve Špejcharu „Zvířátka na statku „loutková 
pohádka, účast 1. až 3. ročníku – 39 žáků 
 
27. 3. 2015 Jeden svět pro žáky 4. a 5. ročníku v Benešově, 3 komentované krátké 
dokumentární filmy o lidských právech, s rozhovorem se žáky. Účastnilo se 15 
žáků. 
 
5. 5. 2015 Návštěva obecní knihovny v Olbramovicích (4. a 5. ročník 16 žáků). 
6. 5. 2015 Návštěva obecní knihovny v Olbramovicích (1., 2. a 3. ročník 28 žáků). 
 
27. 3. – 28. 3. 2015 V. Noc s Andersenem. Akce zaměřená na podporu čtenářství a 
rozvoj čtenářské gramotnosti. Účast 41 žáků a vyučující. 
 
28. 3. 2015 v prostorách základní školy se uskutečnilo Tvořivé velikonoční 
odpoledne pro Rodinný klub DŽBÁNEK, kterého se účastnila široká veřejnost i žáci 
naší školy. 
 
26. 4. 2015 I. ŠKOLNÍ AKADEMIE Dvouhodinový program žáků školy pro 
rodiče, spojený s výstavou celoroční činnosti ŠD, konaný ve Špejcharu. 
 

10. 5. 2015 -  Den pro rodiče budoucích školáků, účastnilo se všech 7 rodičů, 

Byly jim poskytnuty informace k výuce, k učebním pomůckám, byly předloženy 

učebnice, proveden rozbor výuky.  
 
26. 5. 2015 Kapka medu pro Verunku výpravný muzikál pro děti – Praha divadlo 
Hybernia, účast 46 žáků školy. 
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18. 6. 2014 DEN PRO PŘEDŠKOLÁKY 
Do školy zavítali předškoláci z olbramovické mateřské školy. Bylo jich celkem 7. 
Prošli všemi ročníky ZŠ, kde pro ně žáci připravili krátký program a předškoláci plnili 
různé úkoly. Na závěr přešli do herny, kde si s prvňáky zahráli na indiány a 
společným bubnováním navázali přátelství. Dostali na závěr velké lízátko. 
 

 
6.1.4 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 
 
8. 4. 2015 Exkurze Husitské muzeum v Táboře akce pro žáky 4. a 5. ročníku.  
Účastnilo se 15 žáků. Žáci zpracovali z akce projekt. Jeli jsem vlakem. 
 
27. 3. – 28. 3. 2015 V. Noc s Andersenem. Akce zaměřená na podporu čtenářství a 
rozvoj čtenářské gramotnosti.  Účast 41 žáků a vyučující. Do akce se i letos opět 
zapojila řada rodičů, která připravila pro žáky občerstvení. Do programu bylo 
zařazeno 41 žák, kteří splnili hlavní podmínku účasti, museli od počátku školního 
roku do konce března přečíst nejméně 5 knížek. Hlavní náplň tvořil taneční program 
s Jardou, tvorba čertovských masek, taneční čertovský rej a soutěž o nejhezčí 
čertovský škleb při pojídání kyselého zelí. Následovalo večerní předčítání z knížek a 
hledání částí obrázků na zahradě s baterkou. Součástí akce byla i výstava 
žákovských ilustrací k „Českým pohádkám Jana Drdy, kterou si mohli prohlédnout na 
začátku programu i rodiče. 
 
 

- 4. 4. 2015 od 13 do 17 hod CESTA ZA VELIKONOČNÍM VAJÍČKEM společná akce 
Unie rodičů při ZŠ Olbramovice, ŠD a Rodinného klubu DŽBÁNEK a Ekocentra ČAPÍ 
HNÍZDO. Jednalo se opět o krátkou vycházku do areálu Farmy Čapí hnízdo, která se 
konala již potřetí. Letos ji Ekocentrum Čapí hnízdo opět doplnilo poznávacím testem. 
Odměnou bylo perníkové vajíčko vyrobené žáky ze ŠD a pamětní list k vybarvení. 
Účastnilo se na 78 osob. 

-  
22. 5. 2015 MYSLIVECKÝ DEN S DĚTMI – čtyřhodinový program pro žáky školy a 
celou školní družinu (45 žáků) připravený Mysliveckým sdružením HUBERT 
v Olbramovicích na pátek zaměřený na ochranu přírody a péči myslivců o lesní zvěř. 
Pro žáky připravilo pět stanovišť, na  kterých se seznamovali s péči o zvěř,  s 
mysliveckými trofejemi, s práci  loveckých psů, zkoušeli střílet ze vzduchovky, házet 
kopí a dostali i občerstvení – opékali vuřty. Velmi zdařilá akce. 

-  
4. 6. 2014 Den nenadálých situací – byl organizován jako výlet do okolí Olbramovic, 
směrem k nádraží, směr SLAVKOV. Akce byla spojena se 70. výročím konce 2. 
Světové války. Žáci navštívili místa spojená s událostmi konce války 
v Olbramovicích( transportem smrti v dubnu 1945. ( hromadný hrob vězňů na 
hřbitově , vzpomínky dcery jednoho z vězňů ( Marie Macháčkové) pamětní deska na 
olbramovickém nádraží. Žáci pracovali s plánkem cesty, realizovali test v poznávání 
přírodnin, odpovídali na otázky z první pomoci, přenášeli raněného. Účast 50 žáků. 
 
12. 6. 2015 Bezpečně na silnici program pro děti na mobilním dopravním hřišti 
zaměřený na správné chovaní chodců a řidičů na silnici., účast 51 žák. 
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22. 6. 2015 Školní výlet do Koněpruských jeskyní, akce nahrazující školu 
v přírodě. Účastnilo se 48 žáků školy. 
 
 

6.1.5 Účast žáků školy v soutěžích 
 
Umělecké soutěže: 
 
5. 3. 2015 Školní kolo recitační soutěže. Celkem se zúčastnil 51 žák. Vítězové na 1. - 
3. místě byli odměněni sladkostmi a diplomem. Do okresního kola do Bystřice 
postoupila z mladší kategorie Zuzana Macečková a ve starší kategorii Lucie 
Macháčková. 
 
18. 3. 2014 Účast na Okresním kole recitační soutěže v Bystřici. Školu 
reprezentovaly Zuzana Macešková a Lucie Macháčková a obě za reprezentaci školy 
obdržely na vysvědčení pochvalu ředitelky školy. 
 
10. 11. 2014 zaslali MOP Smajlíci 5 prací do  projektu „Děti malují pro konto Bariery“ 
obrázky na téma AHOJ Z PRÁZDNIN. 
 
10. 3. 2015 odesláno 6 výtvarných prací do soutěže „Požární ochrana očima dětí“   
 
 
25. 5. 2015 Do soutěže „O paletu Antonína Slavíčka“ jsme odeslali celkem 18 prací a  
ocenění obdržela Sára Rendlová, Anna Stachová a  Adéla Moudrá. 
 
 
Matematická soutěž: 
 
20. 3. 2015 Cvrček (2. – 3. roč.) účast 20 žáků, Klokánek (4. – 5. roč.) účast 13 žáků 
 
 
Sportovní soutěže a aktivity: 
 

1. 3. – 11. 5. 2015 Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník – 18 žáků 
 
15. 4. 2015 Veřejný závod v jízdě zručnosti na kole. Účastnilo se  18žáků.  
 
20. 4. 2015 Kopaná  Mc  Donald´ s Cup v Benešově - okresní kolo kategorie žáků  
3. –  5. ročníku. Tým z naší školy obsadil 9. místo. 
 
24. 4. Okresní kolo v dopravní soutěži mladých cyklistů BESIP  
Obsadili: Natálie Králová, Lucie Tůmová, Štěpán Brejla a Martin Opička 1. místo,  
na okresním kole v Bystřici  a postoupili do krajského kola. 
 
 3. – 4. 6. 2015 účast na krajském kole dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP 
v Kolíně., kde stejný tým obsadil 12. místo. Žáci dostali na vysvědčení pochvalu 
ředitele školy za vzornou reprezentaci. 
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12.6. Školní soutěž v DĚTSKÉM DUATLONU. V tomto roce jsme uskutečnili opět 
soutěž pro jednotlivce v jízdě na kole a běhu. Protože bylo hodně malých dětí přidali 
jsme i soutěž na koloběžkách. Účastnilo se 51 žák. Ti, co nejezdili na kole ani na 
koloběžce, se mohli účastnit vytrvalostního běhu. 
 
6.1.6 Zájmové kroužky 
 
 

Název kroužku  Počet žáků 
v kroužku 

Novinářský ZŠ  6   

Práce na počítači ZŠ  8     

Dovedné ruce ŠD 37  

Mladí ochránci 
přírody 

ŠD 20    

Dramatický kroužek ŠD 15   

Anglický jazyk ZŠ 17  

Hry na počítači ŠD 22 

Celkem  125 

 
Komentář:  4 kroužky pracovaly př školní družině, 4 při základní škole. 5 žáků nebylo v žádném 
kroužku. 
 
 

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 2013 
 

 

VÝNOSY 
 

             Kč 

dotace zřizovatele 
 

  950000,00 Kč 

dotace KÚSK 
 

4938064,00 Kč 

dotace projekt ITC      46431,00 Kč 

školné 
 

  126780,00 Kč 

stravné 
 

  446152,00 Kč 

hospodářská činnost  
 

    11800,00 Kč 

použití rezervního fondu 
 

    25208,00 Kč 

použití fondu odměn              0,00 Kč 

ostatní výnosy      09167,00 Kč 
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úhrada poškozené knihy 
 

        105,00 Kč 

kroužky 
 

      7465,00 Kč 

sběr surovin 
 

      9980,00 Kč 

úroky z BÚ 
 

            2,00 Kč 

Výnosy celkem  6571154,00 Kč 
   

NÁKLADY 
 

            Kč 

mzdy 
 

3655390,00 Kč 

Mzdy z FO              0,00 Kč 

OPPP 
 

    97150,00 Kč 

Sociální + zdrav. pojištění 
 

1263591,00 Kč 

Povinné poj. zaměstnavatele 
 

     14478,00 Kč 

Odvod do FKSP 
 

    36629,00 Kč 

Náhrada za nemoc hrazená zaměstnavatelem 
 

      7524,00 Kč 

Potraviny 
 

  443178,00 Kč 
 

Voda 
 

    20950,00 Kč 

Elektrika 
 

  322829,00 Kč 

Teplo 
 

    55549,00 Kč 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 
 

  121797,00 Kč 

Nákup softwaru  
 

    11195,00 Kč 

Učební pomůcky, knihy, učebnice 
 

    47350,00 Kč 

Úklidové prostředky, ostatní materiál 
 

    90441,00 Kč 

Materiál z rezervního fondu        3340,00 Kč 

Opravy a údržba 
 

    67053,00 Kč 

Připojení k internetu, pošta, telefony 
 

    43961,00 Kč 
Ostatní služby (nájemné, likvidace  kuchyň. odpadu  
poradenství BOZP, účetnictví, doprava …)        46965,00 Kč 
Prodloužení licence k programům                                       27254,00 Kč 

Školení, cestovné 
 

     21016,00 Kč 

Plavání         1083,00 Kč 

Ostatní služby z rezervního fondu         8081,00 Kč 

Ochranné prostředky 
 

       7264,00 Kč 

Bankovní poplatky, pojistné 
 

     19393,00 Kč 

Odpisy DHM 
 

     18348,00 Kč 

Náklady celkem 
 

6451809,00 Kč 
 
 
 
 

  Hospodářský výsledek k 31. 12. 2014 
 

   119345,00Kč 

    
 
 
 
Datum a místo vypracování: Olbramovice 26. 8. 2015 
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Vypracovala: Mgr. Květa Havlíková 
 ředitelka právního subjektu do 31. 7. 2015 

 
 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou: 
 
 


