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1. Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Olbramovice, okres 
Benešov 

Adresa školy Olbramovice 4 
259 01 Votice 

IČ 71001174 

Bankovní spojení 51-4475340277/0100 

Telefon/fax 317812468 

E-mail info@zsolbramovice.cz  

Adresa internetové stránky www.zsolbramovice.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol Od 1.1.2005 

Název zřizovatele Obec Olbramovice, Olbramovice Ves 158 

Součásti školy MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ 

IZO ředitelství  600 041 905 

Vedoucí a hospodářští 
pracovníci 

Mgr. Věra Kutišová – ředitelka školy 

Bc. Lada Janušová – zástupkyně pro předškolní vzdělávání 

Ivana Košařová – vedoucí školní jídelny 

Miluše Skalová - účetní 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zsolbramovice.cz
http://www.zsolbramovice.cz/
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1.2 Součásti školy 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola 70 

Základní škola 70 

Školní družina 53 

Školní jídelna MŠ a ZŠ 160 
 

2. Personální údaje 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (ZŠ i MŠ) 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 0 

31 - 40 let 0 2 2 11,1 

41 - 50 let 0 9 9 50 

51 - 60 let 0 5 5 27,8 

61 a více let 0 2 2 11,1 

celkem 0 18 18 100 

 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (ZŠ i MŠ) 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 2 2 11,1 

vyučen 0 2 2 5,6 

úplné střední 0 8 8 38,9 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 0 6 6 33,3 

celkem 0  18 18 100 

Osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti 

středoškolské 0 1 1 50 

vysokoškolské 1 0 1 50 
 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitel 1. stupně základní školy 4 0 4 36,4 

vychovatel 2 0 2 18,1 

učitelka MŠ 5 0 5 45,5 

celkem 11 0 11 100 
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2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti 
 

2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 

 

2.7 Trvání praxe pedagogických pracovníků 

 

doba trvání počet 

do 5 let 0 

do 10 let 1 

do 15 let  1  

do 20 let 0 

nad 20 let 9 
 

 

3. Vzdělávací program školy 
3.1 Vzdělávací program 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program (viz Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání): ŠVP ZV Šťastné dítě – Tvořivá škola III č. j. ZS 
32/2016 

1.- 5. 

 

 

jméno a příjmení aprobace poznámka 

Mgr. Věra Kutišová 1. stupeň 
 

Mgr. Alena Typtová 1. stupeň 
 

Mgr. Petra Horníková 1. stupeň 
 

Mgr. Jana Bienerová 1. stupeň 
 

Petra Dvořáková vychovatel 
 

Hana Hrubá vychovatel, asistent pedagoga 
 

Bc. Lada Janušová předškolní vzdělávání  

Jaroslava Jiroušková předškolní vzdělávání  

Alice Kudrnová předškolní vzdělávání  

Bc. Hana Petříková předškolní vzdělávání  

Martina Řikovská předškolní vzdělávání  

Eva Drábková asistent pedagoga  

Platová třída 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Počet 
zařazených 
pracovníků 

0 1 3 0 1 1 0 1 6 1 1 4 0 
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3.2 Učební plán školy 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník 
minimální 

časová 
dotace 

disponi
bilní 

hodiny 

  1. 2. 3. 4. 5.  

Jazyk a jazyková 
komunikace 

český jazyk 7 + 2 7 + 2 7 + 1 7 7 35 +5 

 cizí jazyk - 0 + 1 3 3 3 9 + 1 

Matematika a její aplikace matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 2 4 + 1 20 + 5 

Informační a komunikační 
technologie 

informatika - - - 0 1 1 

Člověk a jeho svět prvouka 2 2 2 + 1 - - 6 + 1 

 přírodověda - - - 2 2 4 

 vlastivěda - - - 1 +1 1 + 1 2 + 2 

Umění a kultura hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

 výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 

týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny 18 + 2 18 + 4 21 + 3 23 + 3 24 + 2 104 + 14 

celkový týdenní počet hodin -  maximum týdně 20 22 24 26 26 118 

Výuka probíhá ve spojených třídách, některé předměty – např. anglický jazyk, vlastivěda a 
přírodověda, ale i český jazyk a matematika bývají z části děleny. 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

- - 

název kroužku počet zařazených žáků 

Dovedné ruce* 28 

Hra na flétnu 5 

Psaní psacím písmem 16 
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Angličtina pro děti 17 

Počítačové hry pro děti* 18 

Práce na počítači 13 

Sportovní kroužek 21 

Mladí ochránci přírody* 14 

Celkem 132 

*kroužky probíhající ve školní družině 
 

4. Počty žáků 

4.1 Počty žáků školy 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu 
žáků 

1. 17 8 9 ne 

2. 12 8 4 ne 

3. 8 4 4 ne 

4. 8 5 3 ne 

5. 15 6 9 ne 

celkem 60 31 29 ne 

1. ročník – I. třída 
2. a 3. ročník – II. třída 
4. a 5. ročník – III. třída 

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

počet prvních tříd počet žáků přijatých do první třídy počet odkladů pro  školní rok 
2019/2020 

1 7 2 

Budoucí prvňáci a jejich rodiče byli pozváni v měsíci březnu na 2 předzápisová setkání na téma 
školní víceboj a povolání, během kterých si vyráběli výrobky, hráli si a poznávali školu 
a pedagogy a mohli se dozvědět informace o výuce. V červnu předškoláci navštívili výuku ve 
škole. Na konci června ředitelka školy pozvala rodiče na informativní schůzku zaměřenou na 
podání konkrétních informací týkajících se především chodu školy, školního vzdělávacího 
programu, vyučovacích metod českého jazyka (metoda Sfumato, psaní nevázaným písmem NNS-
Script) a pomůcek a učebnic do první třídy a jejich financování. Třídní učitelka vysvětlila průběh 
práce ve spojené třídě, upozornila na domácí přípravu žáků do školy a zajištění sebeobslužnosti 
žáků. 
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4.3 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 3 

 

4.4 Žáci – cizinci 

Ve škole se nevzdělávali žádní cizinci. 

 

4.5 Školní družina 

Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek 

1 20 1 

2 20 1 

celkem 40 2 

 

5.1 Celkové hodnocení žáků 

třída 
prospěli 

s vyznamenáním 
2. pol. (1. pol.) 

prospěli 

2. pol. (1. pol.) 
neprospěli 

1. 16 (17) 1 (0) 0 

2. 10 (12) 2 (0) 0 

3. 7 (7) 1 (1) 0 

4. 4 (7) 4 (1) 0 

5. 11 (11) 4 (4) 0 

celkem 48 (54) 12 (6) 0 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. 17 0 



8 

 

2. 12 0 

3. 8 0 

4. 8 0 

5. 15 0 

celkem 57 0 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření  

Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačním stupněm. V průběhu školního roku využíváme slovního 
hodnocení a žáci jsou vedeni k sebehodnocení. 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1. 0 13 

2. 0 13 

3. 0 21 

4. 0 4 

5. 0 21 

celkem 0 72 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

Napomenutí třídního učitele – 1x. 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků, opakování ročníku 

Nekonáno. 

5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin 

třída počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

1. 1394 82 0 0 

2. 888 74 0 0 

3. 574 71 0 0 
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4. 710 88,75 0 0 

5. 1398 93,2 0 0 

celkem 4964 81,79 0 0 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání 

Cílem vzdělávání a výchovy na naší škole je dosáhnout toho, aby si žák osvojil soubor základních 
vědomostí, dovedností ve vzájemných vazbách, při zdůraznění jejich aktivního logického a 
správného používání v široké praxi a při řešení problémů. Žák je veden k samostatnosti, 
k přemýšlení, k objevování prostřednictvím činnostního učení, ke zdravému životnímu stylu a k 
ekologii. Uplatňujeme individuální přístup k žákům a zohledňujeme jejich potřeby. Ve 
výchově  je naší snahou naučit žáka eticky nejlepším způsobem jednat a dát mu prostor pro 
osvojení si souboru potřebných kompetencí pro takovéto jednání. 

 

6.1 Hospitační činnost 

pracovník počet hospitací 

Ředitel školy 9 

Zástupce ředitele školy 4 

Ostatní pracovníci, návštěvy 11 

celkem 24 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 

Z hospitací vyplynulo, že výuka probíhá v souladu s cíli základního vzdělávání, že je uplatňován 
individuální přístup, že učivo navazuje na předcházející učivo. Při výuce jsou využívány vhodné 
názorné, manipulativní pomůcky, interaktivní programy, je podporován individuální rozvoj 
a sebedůvěra žáků, vzájemná tolerance a respekt. Výuka probíhá frontálně, skupinově 
i individuálně a je při ní respektováno individuální tempo žáků. Teorie bývá propojována s praxí, 
využívají se zkušenosti žáků. Ve třídách je příjemné klima mezi žáky a pedagogy, žáci jsou vedeni 
k toleranci a k respektu. Žáci jsou oceňováni za znalosti, ale i za individuální pokrok. 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  
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b) Studium speciální pedagogiky  

c) Studium pro asistenta pedagoga  

d) Studium pro ředitele škol  

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Jméno Zaměření kurzů 

Mgr. V. Kutišová Aktivní učitel - Inovativní metody výuky cizích jazyků 
Reedukace specifických poruch učení – příklady z praxe 

Konference a workshop - Strategické řízení a plánování ve školách - ZŠ 

Změny právních předpisů ve školství od 1. ledna 2019 

Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role 

Vedení hodnotících a motivačních rozhovorů 

Phmax 
 

Mgr. A. Typtová Brána jazyků otevřená - 32 hod 

Mgr. P. Horníková Strategie výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ I. 

Čtenářská gramotnost - metody, modelové ukázky hodnocení 

Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čtenářské gramotnosti 

Inscape - grafický editor 
 

Mgr. J. Bienerová Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky 

Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD (1., 2. část) 

Dítě s ADHD, ADD - workshop pro pedagogy 
 

P. Dvořáková Výtvarná výchova s chemií 

H. Hrubá Hurvínkovy cesty do přírody 

Bc. L. Janušová Společné vzdělávání v MŠ 

Konference a workshop - Strategické řízení a plánování ve školách - MŠ 

Kritéria školní zralosti - odklad školní docházky 

Neklidné dítě - problematika ADHD, ADD (1., 2. část) 

Phmax 
 

A. Kudrnová Akademie pro batolata - dvouleté děti v MŠ 
Ranní cvičení v mateřské škole 
Deskové hry v MŠ 

 

Bc. H. Petříková Jak pracovat s dětmi od 2 let 
Deskové hry v MŠ 

M. Řikovská Akademie pro batolata - dvouleté děti v MŠ 

I. Košařová Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení 
Hygienické minimum, novinky ve školním stravování 
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J. Skoumalová Hygienické minimum, novinky ve školním stravování 

J. Skaláková Hygienické minimum, novinky ve školním stravování 

 

7.5 Samostudium 

V rámci vedlejších prázdnin se pedagogové vzdělávali formou samostudia. Toto vzdělávání bylo 
zaměřeno na prohloubení znalostí, na individuální vzdělávací potřeby pedagogů, na studium 
odborné literatury a seznamování se s internetovými zdroji využitelnými ve výuce. 
 

8. Materiálně technické vybavení 

8.1 Materiálně – technické podmínky školy 

 

Učebny, herny: 4 učebny v ZŠ, 2 herny ve ŠD 
Sportovní zázemí:  ZŠ nemá žádnou tělocvičnu, cvičí se v sále nad místní hasičskou zbrojnicí 
 K dispozici je obecní víceúčelové hřiště, vzdálené 10 min chůze, je potřeba 

přejít rušnou hlavní silnici 
Odborné pracovny: PC učebna 
Odpočinkový areál: zahrada s asfaltovým hřištěm vybavená konstrukcí na odbíjenou a košem 

na korfbal, třída pod širým nebem (5 dřevěných stolů, 10  lavic), malované 
herní prvky na asfaltovém hřišti 

Dílny a pozemky: pozemek na školní zahradě, květinové záhony, bylinky 
Žákovský nábytek: Upravovatelný žákovský nábytek ve všech třídách i ve ŠD. Postupně se 

dokupují nové učební pomůcky, další výukové programy a obnovuje 
sportovní náčiní. Je využíváno venkovní víceúčelové hřiště u fotbalového 
hřiště SK Olbramovice a asfaltové hřiště u hasičárny 

Žákovské učebnice: vyučuje se podle učebnic Nové školy Brno (některé interaktivní) s.r.o.  NNS 
Brno, podle učebnic Oxford a učebnic Fraus 

Audiovizuální technika: 8 počítačů žákovských (ve III. třídě 6 a ve ŠD v přízemí 2), 12 počítačů 
žákovských a 1 učitelský v počítačové učebně, 10 tabletů žákovských a 10 
interaktivních stavebnic, 4 počítače učitelské ve třídách a ředitelně 
a 1 notebook, počítač-SERVER, 2 tablety ASUS, 6 dotykových notebooků 
pro pedagogy, skener, 1 televizor, 1 video 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 
v počítačové učebně, 1 s interaktivitou ve školní družině v podkroví, 2 
přenosné přehrávače na CD, videokamera, digitální fotoaparát, 
2 vizualizéry a hlasovací zařízení pro 16 žáků, software pro digitální třídu a 
10 náramků pro žáky se SMART NOTEBOOKEM. 

 

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

V roce 2018/2019 docházelo do školy 3 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, všichni byli 
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Žákům umožňujeme používat potřebné 
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kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním 
potřebám, uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 
organizaci činností. Zohledňujeme jejich postižení či znevýhodnění. Úzce spolupracujeme 
s rodiči. 

9.2 Mimořádně nadaní žáci  

Jeden žák v první třídě. 

9.3 Podmínky pro vzdělávání 

Pro žáky se zdravotním postižením je škola v přízemí bezbariérová, je zde bezbariérové WC.  

 

10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 

10.1 Akce školy 

10.1.1 Kulturně vzdělávací akce 

4.9.2018 Beseda s Městskou policií Votice - chování na silnici, přecházení, reflexní prvky na 
oblečení, způsob přecházení vozovky - účast 60 žáků. 
25.9.2018 Beseda o knihách s pracovnicí Městské knihovny Votice paní Evou Křížkovou - účast 
41 žák.  
3.10.2018 Pasování žáků 2. ročníku na čtenáře v obřadní síni MěÚ ve Voticích - účast 12 žáků. 
12.10.2018 Přednáška „Kyberprostor“ pro žáky 4. a 5. ročníku - účast 22 žáků. 
27.11.2018 - Výlet do Prahy - návštěva muzikálu „Kocour v botách“ - účast 57 žáků. 
28.11.2018 - Přednáška Vznik koled s ukázkami - účast 57 žáků. 
30.11.2018 - Projektový den „100 let republiky“ - účast 55 žáků. 
2.12.2018 Rozsvěcení vánočního stromu a školní jarmark v Olbramovicích. 
V kulturním programu vystoupili žáci ze ZŠ, pod vedením pí uč. Mgr. A. Typtové. Žáci zpívali 
koledy, hráli na zobcové flétny a recitovali. Mimo jiné nabízeli své výrobky a výrobky rodičů 
i dalších rodinných příslušníků. Akci zajišťovali žáci společně s učiteli a rodiči. Na zajištění prostor 
jsme spolupracovali s Obecním úřadem, občerstvení zajišťovali hasiči. 
5.12.2018 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 50 žáků. 
10.12.2018 Sázení lípy ke 100 letům republiky - účast 56 žáků. 
17.-21.12.2018 Zpívání u stromečku - společný zpěv koled všech žáků školy u vánočního 
stromečku. 
21.12.2018 Školní vánoční besídka s programem a dárky, pokračovala pak besídkou 
v jednotlivých třídách  - účast 55 žáků. 
14.1.2019 BOVYS Seznámení s exotickými druhy ovoce a zeleniny 
29.1.2019 Den otevřených dveří ve škole pro rodiče a další příznivce školy od 8 do 15 hodin - 
účast 51 žáků. 
31.1.2019 Vyhodnocení sběru kaštanů a žaludů - účast 52 žáků.  
13.2.2019 Školní kolo recitační soutěže - účast 54 žáků. Do okresního kola recitační soutěže 
v Bystřici postoupila A. Plechatá, M, Křížková a E. Ševčíková. 
6.3.2019 První setkání s předškoláky (školní olympiáda). 
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21.3.2019 Druhé setkání s předškoláky (řemesla). 
27.3.2019 Jeden svět - pro žáky 4. a 5. ročníku v Benešově, 3 komentované krátké 
dokumentární filmy o lidských právech s rozhovorem se žáky - účast 23 žáků. 
27.3.2019 Zdravá 5 pro žáky 1. - 3. ročníku - účast 34 žáků. 
28.3.2019 Zdravá 5 pro žáky 4. - 5. ročníku - účast 22 žáků. 
10.4.2019 LAKTEA Ochutnávka sýrů, jogurtů a mlék v rámci akce „ochutnávkový koš“ pro 
všechny žáky školy - účast 45 žáků. 
11.4.2019 Svět pod lupou pro žáky 1. - 3. ročníku - účast 27 žáků. 
24.4.2019 Návštěva divadelního představení „Play the game“ v Táboře pro žáky 2. - 5. ročníku - 
účast 44 žáků. 
16.5.2019 Návštěva divadla ve Voticích zaměřeného na ekologii - účast 55 žáků. 
20.5.2019 Návštěva místní knihovny v Olbramovicích - účast 54 žáků. 
13.3.2019 Projekt Veselé zoubky pro 1. ročník - účast 15 žáků. 
5.6.2019 Návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Votice - účast 10 žáků. 
13.6.2019 Návštěva místní knihovny v Olbramovicích - účast 54 žáků. 
14.6.2019 Beseda se starostou obce pro žáky 4. a 5. ročníku - účast 19 žáků. 
24.6.2019 - V. ŠKOLNÍ AKADEMIE – kulturní program žáků školy pro rodiče a veřejnost konaný 
ve Špejcharu - účast 51 žáků. 
18.6.2019 Schůzka pro rodiče budoucích školáků - rodičům byly poskytnuty informace k výuce, 
k učebním pomůckám, byly předloženy učebnice, proveden rozbor výuky.   
27.6.2019 Vyhodnocení sběrů a soutěží (duatlon, olympijský víceboj, …) - účast 50 žáků. 

  

10.1.2 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 

29.3.-30.3.2019 Noc s Andersenem - akce zaměřená na podporu čtenářství a rozvoj čtenářské 
gramotnosti. Do akce se letos zapojila řada rodičů, kteří připravili pro žáky občerstvení a rovněž 
se zapojili do programu NsA. Do programu byli zařazeni žáci, kteří splnili hlavní podmínku účasti. 
20.4.2019 Pochod za velikonočním vajíčkem - společná akce ZŠ a Ekocentra ČAPÍ HNÍZDO. 
Jednalo se opět o krátkou vycházku do areálu Farmy Čapí hnízdo, která se konala již počtvrté. 
Letos ji Ekocentrum Čapí hnízdo opět doplnilo poznávacím testem. Odměnou bylo perníkové 
vajíčko vyrobené žáky ze ŠD a pamětní list k vybarvení. Účast byla dobrovolná. 
27.-31.5.2019 Škola v přírodě - rekreační středisko Kroužky nad Moníncem - zaměřena na 
vytváření zdravého dětského kolektivu a na prevenci sociálně patologických jevů. Motivací byl 
tentokrát „Pravěk“. Během pobytu bylo realizováno projektové a integrované vyučování 
s věkově smíšenými skupinami. Důraz byl kladen mimo jiné na pohyb a sportování. Pedagogičtí 
pracovníci i žáci zde společně trávili celých 24 hodin denně, poznávali vzájemně jeden druhého, 
učili se pracovat v týmu i jako jednotlivci, pomáhat si navzájem jeden druhému, starší mladšímu. 
Žáci se zde setkávali při takových činnostech, které jsou při klasické práci ve škole 
nerealizovatelné. Pozitivně ovlivnila klima ve škole. Zúčastnilo se 53 žáků. 
7.6.2019 Setkání s myslivci - tříhodinový program pro žáky školy a celou školní družinu, 
připravený Mysliveckým spolkem HUBERT v Olbramovicích, zaměřený na ochranu přírody a péči 
myslivců o lesní zvěř. Sdružení pro žáky připravilo pět stanovišť, na kterých se seznamovali s péčí 
o zvěř, s mysliveckými trofejemi, s prací loveckých psů, zkoušeli střílet ze vzduchovky. Myslivci 
zajistili pro žáky i občerstvení - opékání vuřtů. Akce se opět velmi vydařila. 
8.6.2019 Rodinné sportovní odpoledne v Olbramovicích. Akce ZŠ a MŠ Olbramovice na podporu 
sociálně patologických jevů a zejména pak navázání lepších vztahů pedagogických pracovníků 
školy s rodiči a jejich dětmi (žáky). Akce měla mimořádný ohlas. Účast byla dobrovolná. 
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26.6.2019 Den nenadálých situací - akce pro žáky školy spojená s poplachem a třemi stanovišti, 
na kterých žáci plnili úkoly zaměřené na ochranu života v různých situacích, první pomoc… - 
účast 50 žáků. 
 

10.1.3 Akce k environmentální výchově 

30.4.2019 Projekt „Pospolu u stolu“ (EVVO) - akce pro všechny žáky školy - účast 51 žáků. 
 

Sběr pomerančové kůry - sebralo se 45,275 kg pomerančové kůry - účast dobrovolná. 
 
Celoročně:  
Škola se opět snažila zapojit žáky do ochrany přírody - ve škole probíhal sběr a třídění surovin 
(papír, PET láhve, umělohmotná víčka, vybité baterie a TETRAPAK a hliník). Do sběrů se zapojilo 
51 žáků základní školy, ale sbírala i mateřská škola. Nezapojilo se 9 žáků školy. Aktivní sběrači 
byli odměněni věcnými cenami a nejlepší třídní kolektivy se podělily o dorty. V letošním roce 
zvítězili žáci 5. ročníku, následovala 2. třída a 1. třída. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 
27.6.2019. 

 

Celoročně: Zapojeni jsme byli opět i do ekologického projektu RECYKLOHRANÍ, kde jsme 
odevzdali 7 268 ks vybitých baterií.  

 

Sebrali jsme 49 kg hliníku, 6 kg železa, 3 210 kg novin, letáků a časopisů a kartonu, 80 kg PET 
lahví, 230 kg víček. Také jsme sebrali 8 200 ks tetrapaků. 
 

Říjen - listopad  
Sběr kaštanů a žaludů v ŠD, pro myslivecký spolek HUBERT v Olbramovicích -  sebráno bylo 
735,564 kg kaštanů a 78,605 kg žaludů. 
 
 

10.2 Účast žáků školy v soutěžích 

10.2.1 Umělecké soutěže 
 

14.2.2019 Školní kolo recitační soutěže - účast 46 žáků. Vyhodnocení školního kola recitační 
soutěže proběhlo následující den. Vítězové na 1. - 3. místě byli odměněni sladkostmi 
a diplomem. Do okresního kola do Bystřice postoupila z mladší kategorie M. Červená a ve starší 
kategorii A. Plechatá. 
15.3.2019 Účast na Okresním kole recitační soutěže v Bystřici. Školu reprezentovaly 
A. Plechatá, M. Křížková a E. Ševčíková.  
 

Matematická soutěž: 
22.3.2019 Cvrček (2. - 3. roč.) - účast 19 žáků, Klokánek (4. - 5. roč.) - účast 18 žáků. 
 

 
10.2.3 Sportovní soutěže a akce 

 

Celoroční zapojení do projektu Školní víceboj - účast 60 žáků. 
10.9. -  26.11.2018 Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník - účast 18 žáků. 
23.4.2019 Mc Donald´s Cup v Benešově - okresní kolo kategorie žáků 3. - 5. ročníku. Tým naší 
školy obsadil 11. místo. 
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1.4.2019 Školní kolo dopravní soutěže - jízda zručnosti - účast žáků od 2. - 5. ročníku byla 
dobrovolná. 
25.6.2019 Dětský duatlon - 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. Ti, co 
nejezdili na kole ani na koloběžce, se mohli účastnit vytrvalostního běhu - účast 45 žáků. 
 

Akce Školní družiny  
  

  
21.9.2018   Bramboriáda - účast 25 dětí 
19.10.2018 Drakiáda - účast 27 dětí 
7.12.2018   Čertovsko-andělská diskotéka - účast 24 dětí 
21.12.2018 Vánoční posezení u stromečku - účast 21 dětí 
18.1.2019   Sněhulákový den - účast 25 dětí 
1.2.2019     Výlet - Sladovna Písek - účast 25 dětí 
8.3.2019     Karneval - účast 27 dětí 
3.4.2019     Návštěva knihovny - účast 21 dětí 
10.4.2019   Ukliďme svět - účast 18 dětí 
7.6.2019     Odpoledne s myslivci - účast 34 dětí 
26.6.2019   Cesta za pokladem - účast 16 dětí 

 

11. Prevence rizik a školní úrazy 

Ve škole se vyskytují pouze drobné úrazy, které se stanou většinou během tělesné výchovy, při 
pobytu venku se školní družinou či o přestávkách. Nebyly odeslány žádné záznamy o úrazech. 

12. Spolupráce školy s rodiči 

Škola spolupracovala se školskou radou, s Unií rodičů při ZŠ a MŠ Votice a ZŠ a MŠ Olbramovice, 
s rodiči, kteří se zapojují do akcí pořádaných školou. 

 

13. Informační systém – komunikace se žáky a rodiči  

- internetové stránky www.zsolbramovice.cz 
- třídní schůzky 
- individuální jednání s rodiči 
- oznámení v žákovské knížce 
 

14. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 

Žádné stížnosti, žádná oznámení podnětů 

 

 

 

 

http://www.zsolbramovice.cz/
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Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Olbramovice v roce 2018 
 

   VÝNOSY 
 

Kč 

dotace zřizovatele 
 

1000000,00 

dotace KÚSK 
 

8065405,00 

školné 
 

159642,50 

stravné 
 

556845,00 

hospodářská činnost  
 

4100,00 

použití rezervního fondu 
 

89522,64 

použití fondu odměn 
 

0,00 

hmotné dary od ostatních subjektů 
 

0,00 

úhrada poškozené knihy 
 

398,00 

kroužky 
 

1860,00 

sběr surovin 
 

11762,00 

úhrada škody 
  Výnosy celkem 
 

9889535,14 

   NÁKLADY 
 

Kč 

Mzdy 
 

5974454,00 

Mzdy z FO 
  OPPP 
 

98450,00 

Náhrada za nemoc hraz. zaměstnavatelem 
 

30085,00 

Sociální + zdrav. pojištění 
 

2033957,00 

Povinné poj. zaměstnavatele 
 

24114,00 

Odvod do FKSP 
 

120091,00 

Potraviny 
 

558916,70 

Voda 
 

38325,00 

Elektrika 
 

102144,00 

Teplo 
 

135184,00 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 
 

87395,40 

Nákup softwaru  
 

738,00 

Učební pomůcky, knihy, učebnice 
 

71943,00 

Předplatné časopisů 
 

10606,00 

Úklidové prostředky, ostatní materiál 
 

128211,03 

Materiál z rezervního fondu 
  Vybavení z rezervního fondu 
 

71076,00 

Opravy a údržba, revize 
 

140545,40 

Připojení k internetu, pošta, telefony 
 

14033,40 

Ostatní služby (nájemné, likvidace kuch. odpadu, poradenství BOZP, doprava …) 

 
109260,00 

Plavání 

  Ostatní služby z rezervního fondu 

 
6423,00 

Školení, cestovné 
 

100837,00 

Ochranné prostředky, zdrav. prev. prohlídka 
 

5970,00 

Bankovní poplatky, pojistné 
 

14721,00 

Pohoštění 
 

6698,64 

Správní poplatky 
  Odpisy DHM 
  Náklady celkem 
 

9884178,57 

Hospodářský výsledek k 31.12.2018 
 

5356,57 
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Zpráva o hospodaření ZŠ Olbramovice v roce 2018 - provozní 
prostředky 

   VÝNOSY 
 

Kč 

dotace zřizovatele 
 

1000000 

Výnosy celkem 
 

1000000 

   NÁKLADY 
 

Kč 

HM 
 

303996 

Náhrada za pracovní neschopnost 
 

1350 

SP, ZP, FKSP 
 

109463 

Voda 
 

37825 

Elektrika 
 

89662 

Teplo 
 

109080 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 
 

32199 

Knihy, předplatné 
 

1364 

Úklidové prostředky, ostatní materiál 
 

81695 

Opravy a údržba 
 

140545 

Cestovné 
 

226 

Telefony 
 

12389 

Poštovné 
 

1644 

Ostatní služby (doprava, upgrade, správa SW …) 

 
55573 

Aktualizace programů 

 
0 

Ochranné prostředky 

 
2055 

Zdrav. prev. prohlídky 

 
2780 

Školení zaměstnanců 

 
3140 

Bankovní poplatky 
 

4909 

Pojistné 
 

9812 

Odpisy DHM 
 

0 

Náklady celkem 
 

999708 

   Hospodářský výsledek  z provozu k 31.12.2018 
 

292 

 
 
 
Olbramovice 30.9.2019 
 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Věra Kutišová 
  

 


