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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 
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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 2 2 10,5 

31 - 40 let 0 3 3 15,8 

41 - 50 let 0 9 9 47,4 

51 - 60 let 0 4 4 21 

61 a více let 0 1 1 5,3 

celkem 0 19 19 100 

 

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

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 2 2 10,5 

vyučen 0 2 2 10,5 

úplné střední 0 8 8 42,2 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 0 7 7 36,8 

celkem 0  19 19 100 

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 18,2 

učitelka MŠ 5 0 5 45,4 

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 1 

do 10 let 2 

do 15 let  0 

do 20 let 2 

nad 20 let 7 
 

 

3. Vzdělávací program školy 
3.1 Vzdělávací program 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – ŠVP PV Šťastné 
dítě 

MŠ 

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. Božena Vyskočilová 2. stupeň 
 

Petra Dvořáková vychovatel 
 

Hana Hrubá vychovatel, asistent pedagoga 
 

Bc. Lada Janušová předškolní vzdělávání  

Alice Kudrnová předškolní vzdělávání  

Mgr. Michaela Sládková předškolní vzdělávání, speciální pedagog  

Nikola Veselá předškolní vzdělávání  

Mgr. Veronika Suchánková předškolní vzdělávání  

Eva Drábková asistent pedagoga, předškolní vzdělávání  

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

Počet 
zařazených 
pracovníků 

0 1 3 0 1 0 0 0 7 1 0 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 Psaní psacím písmem 21 

Angličtina pro děti 6 

Počítačové hry pro děti 9 
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Klub zábavné logiky a deskových her*    17/11** 

Doučování* 15 

Mladí ochránci přírody***       12*** 

Celkem 58 

*kroužek probíhající v rámci projektu Šablony II 
**původně přihlášeno/změna koncem dubna kvůli dodržování mimořádných opatření 
***kroužek probíhající ve školní družině 
*** *kroužek nebylo možné po měsíci fungování realizovat – mimořádná opatření nedovolovala potkávání žáků 
jiných ročníků 
 

4. Počty žáků 

4.1 Počty žáků školy 

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

1. 6 4 2 ne 

2. 8 5 3 ne 

3. 18 8 10 ne 

4. 12 8 4 ne 

5. 8 4 4 ne 

celkem 52 29 23 ne 

1. a 2. ročník – I. třída 
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 
2021/2022 

1 7 3 

Vzhledem k mimořádným opatřením spojeným epidemií Covid-19 nebylo možné uskutečnit 
každoroční předzápisová setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči v budově školy. Rodiče byli 
se svými dětmi pozváni k online setkání 23. března, kde se dozvěděli informace o naší škole, 
virtuálně si prohlédli školu a dozvěděli se informace o průběhu zápisu.  Z důvodu mimořádných 
opatření vydaných v souvislosti s Covid-19 se zápis do 1. ročníku konal bez osobní účasti dětí. 
V červnu proběhla ve škole návštěva výuky předškoláků. Na konci června byli rodiče pozváni do 
školy na informativní schůzku zaměřenou na podání konkrétních informací týkajících se 
především chodu školy, školního vzdělávacího programu, vyučovacích metod českého jazyka 
(metoda Sfumato, psací písmo) a pomůcek a u; bčebnic do první třídy a jejich financování. Třídní 
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učitelka vysvětlila průběh práce ve spojené třídě, upozornila na domácí přípravu žáků do školy a 
zajištění sebeobslužnosti žáků. 

 

4.3 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 1 

 

4.4 Žáci – cizinci 

Ve škole se vzdělával 1 cizinec. 

 

4.5 Školní družina 

Oddělení Počet žáků Počet vychovatelek 

1 25 1 

2 23 1 

celkem 48 2 

 

5.1 Celkové hodnocení žáků 

Třída 
Prospěli 

s vyznamenáním 
2. pol. (1. pol.) 

Prospěli 

2. pol. (1. pol.) 

Neprospěli 

1. 6 (6) 0 (0) 0 

2. 5 (5) 3 (3) 0 

3. 16 (17) 2 (1) 0 

4. 7 (9) 5 (3) 0 

5. 8 (8) 0 (0) 0 

celkem 42 (45) 11 (7) 0 
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5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. 6 0 

2. 8 0 

3. 18 0 

4. 12 0 

5. 8 0 

celkem 52 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 0 

2. 0 0 

3. 0 3 

4. 0 4 

5. 0 7 

celkem 0 14 

5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

Napomenutí třídního učitele – neuděleno. 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků, opakování ročníku 

Nekonáno. 
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5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin 

třída počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

1. 264 44,0 0 0 

2. 415 

 

51,9 0 0 

3. 645 35,8 0 0 

4. 571 47,6 0 0 

5. 276 34,5 0 0 

celkem 2171 41,8 

 

0 0 

 

Nižší průměrná zameškanost hodin byla dána uzavřením škol mimořádnými opatřeními vlády 
v průběhu celého rok. 

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. 

V tomto školním roce bylo vzdělávání ovlivněno uzavřením škol z důvodu mimořádných opatření 
spojených s nemocí Covid-19 od 14. října pro celou školu. Od 18. listopadu bylo umožněno 
chodit do školy žákům 1. a 2. ročníku. Ostatní se vzdělávali doma při distanční výuce. Od 30. 
listopadu do vánočních svátků opět chodili do školy všichni žáci. V novém kalendářním roce 
nastoupili do školy jen žáci 1. a 2. ročníku. Od 1. března byly školy opět uzavřeny pro všechny 
žáky. Od 12. dubna 2021 se do školy vrátili všichni žáci. V tomto období probíhalo pravidelné 
testování antigenními testy 2x týdně až do konce školního roku. Při distanční výuce byli žáci ve 
spojení s pedagogy přes platformu Microsoft Office 365. Probíhaly videohodiny, domácí úkoly 
jim byly zasílány v elektronické podobě (mailem) či přes Teams. Pro zpestření výuky byly 
využívány online aplikace např. Quizzez, Wocabee, www.liveworksheets.com... Se všemi žáky 
byla navázána komunikace, všichni se vzdělávali podle svých technických a časových možností. 
Některým žákům byly zapůjčeny školní tablety. 

 

 

 

 

 

http://www.liveworksheets.com/
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6.1 Hospitační činnost 

pracovník počet hospitací 

Ředitel školy 8  

Zástupce ředitele školy 11 

Ostatní pracovníci, návštěvy 0 

celkem 19 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 

Při hospitacích bylo zjištěno, že výuka, která byla ovlivněna uzavřením škol, probíhala v souladu 
s cíli základního vzdělávání, že byl uplatňován individuální přístup, že učivo navazovalo na 
předcházející učivo. Při výuce byly využívány vhodné názorné, manipulativní pomůcky, 
interaktivní programy, byl podporován individuální rozvoj a sebedůvěra žáků, vzájemná 
tolerance a respekt. Výuka probíhala frontálně, někdy skupinově, ale i individuálně. Bylo při ní 
respektováno individuální tempo žáků. Při hodinách se využívaly zkušenosti žáků. Ve třídách 
bylo příjemné klima mezi žáky a pedagogy, žáci jsou vedeni k toleranci a k respektu. Žáci byli 
oceňováni za znalosti, ale i za individuální pokrok. Bylo znát, že žákům chyběl sociální kontakt 
způsobený uzavřením škol. 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  

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 Právo v online výuce 

Konzultace pro správce systému Microsoft 365 

Sketchnoting - aneb jak podpořit vizuální paměť 

Novely právních předpisů ve školství od 1.1.2021 

Pedagogická intervence ve výkazu P1-c01 - speciální webinář 



11 

 

Škola v době covidu aneb Jízda na horské dráze 

Efektivní komunikace - odpovědnost žáků a autorita učitele 

Práce s daty 
Webinář k aktuálním legislativním a organizačním problémům v regionálním 
školství 
Vzdělávání v rámci projektu DIGI učitel 

 

Mgr. A. Typtová Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová spolupráce a 
řešení problémů 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. 
Sfumato (Splývavé čtení) aneb letní soustředění 
Vzdělávání v rámci projektu DIGI učitel 

 

Mgr. P. Horníková Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků 
Digitální technologie ve výuce cizích jazyků 
Vzdělávání v rámci projektu DIGI učitel 

 

P. Dvořáková Osobnostně sociální rozvoj pedagogů - syndrom vyhoření, týmová 
spolupráce a řešení problémů 

Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách 
Sketchnoting - aneb jak podpořit vizuální paměť 

Náměty ve výtvarném tvoření 
Vzdělávání v rámci projektu DIGI učitel 

 

H. Hrubá Matematická gramotnost ve volnočasových aktivitách 
Polytechnická výchova - rozvoj prostorové představivosti 
Vzdělávání v rámci projektu DIGI učitel 

 

Bc. L. Janušová Podpůrná opatření v praxi – vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou 
Školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení 
Jak úspěšně vést mateřskou školu Manuál začínající ředitelky I. (opakování 
z podzimu 2020) online 

Efektivní komunikace - odpovědnost žáků a autorita učitele 

Profesní rozvoj vedení škol v zrcadle zkušeností 
 

A. Kudrnová Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku 

Výtvarné činnosti pro děti do tří let 
 

E. Drábková Neklidné dítě – problematika ADHD, ADD 

Řečová výchova u dětí - náměty a inspirace 
 

Mgr. M. Sládková Krajský workshop PV Mindfulness a přirozená autorita učitele 

Mgr. V. 
Suchánková 

 

Zdravotní tělesná výchova v MŠ 
Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku 

N. Veselá Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb 

I. Košařová Školní stravování - financování a právní předpisy 

Hygiena ve školní jídelně v době pandemické  
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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, internetových zdrojů využitelnými ve výuce a přípravu dalších materiálů 
vhodných do výuky.  
 

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: dílna pro technické, řemeslné a přírodovědné obory se zastřešeným 
prostorem pro venkovní třídu 
pozemek na školní zahradě, květinové záhony, bylinky 

Žákovský nábytek: Výškově nastavitelný 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, 4 notebooky pro pedagogy, skener, 1 televizor, 1 video 
i s DVD přehrávačem, 5 tiskáren, 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, 3 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 2020/2021 docházelo do školy šest žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tři byli 
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Žákům umožňujeme používat potřebné 
kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním 
potřebám, uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 
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organizaci činností. Zohledňujeme jejich postižení či znevýhodnění. Úzce spolupracujeme 
s rodiči. Žákům je poskytování pedagogická intervence, pokud jim to doporučila PPP. 

9.2 Mimořádně nadaní žáci  

Jeden žák v třetí 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 

8. 9. 2020 Beseda s Městskou policií Benešov + nácvik přecházení přes státní silnici - chování 
na silnici, přecházení, reflexní prvky na oblečení, způsob přecházení vozovky - účast 52 žáků 
24. 9. 2020 - Příhody lišky Bystroušky - návštěva divadelního představení na Špýcharu - účast 49 
žáků  
8. 2. 2021 Slavnost Slabikáře pro žáky 1. ročníku - záchrana Slabikáře z rukou čaroděje 
Nečtenáře spojená s plněním úkolů + slavnostní předání Slabikáře - účast 6 žáků 
21. 4. 2021 - online Dopravní výchova pro žáky 4. - 5. ročníku - účast 20 žáků  
1. 6. 2021 - Den dětí - oslava Dne dětí ve třídách dle programu třídních učitelů - účast - 48 žáků 
28. 6. 2021 - Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáků - informace k vyučovacím 
metodám, učebnicím, sešitům, pomůckám a organizaci  

10.1.2 Akce k prevenci sociálně patologických jevů 

Z důvodu uzavření školy nemohly být realizovány každoroční aktivity: 

Noc s Andersenem - akce zaměřená na podporu čtenářství a rozvoj čtenářské gramotnosti.  
Pochod za velikonočním vajíčkem - společná akce ZŠ a Ekocentra ČAPÍ HNÍZDO. Místo toho 
škola připravila Zajíčkovu procházku – akci pro rodiny s dětmi 
Škola v přírodě - realizace projektového a integrovaného vyučování s věkově smíšenými 
skupinami. 
Setkání s myslivci - program pro žáky školy a celou školní družinu, připravený Mysliveckým 
spolkem HUBERT v Olbramovicích, zaměřený na ochranu přírody a péči myslivců o lesní zvěř.  
Rodinné sportovní odpoledne - 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). 
Den nenadálých situací - akce pro žáky školy spojená s poplachem a plněním úkolů zaměřených 
na ochranu života v různých situacích, první pomoc…  
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10.1.3 Akce k environmentální výchově 

22. 9. 2020 - Projektový den mimo školu - Návštěva Ekocentra Hrachov (vydra říční) - účast 52 
žáků 
21. 6. 2021 - Recyklace hrou - účast 51 žáků 
 
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). Soutěžili žáci ZŠ i žáci 
MŠ. Do sběrů se zapojilo 36 žáků základní školy, ale sbírala i mateřská škola. Nezapojilo se 16 
žáků školy. Aktivní sběrači byli odměněni věcnými cenami a nejlepší třídní kolektivy se podělily o 
dorty. V letošním roce zvítězili žáci 4. a 5. ročníku, následovala 3. třída a potom 2. třída. 
Slavnostní vyhodnocení proběhlo 29.6.2021. 
 

Celoročně: Zapojeni jsme byli opět i do ekologického projektu RECYKLOHRANÍ, kde jsme 
odevzdali 3 782 ks vybitých baterií.  

 

Sebrali jsme 0,082 t hliníku, 1,66 t novin, letáků, časopisů a kartonu, 0,111 t PET lahví a víček. 
Také jsme sebrali 2,26 t tetrapaků a 0,004 t železa a oceli. 

 

Říjen - listopad  
Sběr kaštanů a žaludů v ŠD, pro myslivecké sdružení HUBERT v Olbramovicích -  sebráno bylo 
594 kg kaštanů a 17,3 kg žaludů. 
 
 

10.2 Účast žáků školy v soutěžích 

10.2.1 Umělecké soutěže 
 

Cesta do pravěku - výtvarná soutěž - účast 15 žáků 
„Ulice není herna“  - v rámci projektu Markétina dopravní výchova - účast 8 žáků - ocenění – F. 
Jirec 
 

Matematická soutěž: 
Cvrček (2. - 3. roč.) a Klokánek (4. - 5. roč.) se z důvodu uzavření škol (Covid-19) neuskutečnila. 
Na podzim proběhla dobrovolně soutěž za loňský rok. Na jaře se žáci 4. a 5. ročníku se účastnili 
dle zájmu - účastnilo se 8 žáků.  
 

 
10.2.3 Sportovní soutěže a akce 

 

Plavecký výcvik pro 2. a 3. ročník – nebylo možné realizovat (mimořádná opatření) 
16. 9. 2020 T - mobile Olympijský běh - účast 41 žáků 
25. 6. 2021 Dětský duatlon - v tomto roce jsme uskutečnili opět soutěž pro jednotlivce v jízdě na 
kole a běhu. Přidali jsme i soutěž na koloběžkách pro menší děti. Ti, co nejezdili na kole ani na 
koloběžce, se mohli účastnit vytrvalostního běhu - účast 31 žáků. 

 
 

Akce Školní družiny  
  

  
18. 9. 2020 - Ukliďme svět - účast 21 dětí 
23. 9. 2020 - Kukuřičkování - účast 28 dětí 
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7. 10. 2020 - Malá technická univerzita - Mladý architekt - účast 18 dětí 
9. 10. 2020 - Setkání s myslivci - účast 32 dětí 
26. 11. 2020 - MTU - Mladý inženýr - účast 8 dětí 
2. 12. 2020 - MTU - Malý projektant - účast 8 dětí 
22. 1. 2021 - Sněhulákový den - účast 7 dětí 
12. 2. 2021 - Karneval s klaunem - účast 14 dětí 
5. 5. 2021 - MTU - Stavitel věží – účast 19 dětí 
19. 5. 2021 - MTU - Malý vodohospodář – účast 20 dětí 
26. 5. 2021 - MTU - Malý energetik – účast 18 dětí 
9. 6. 2021 - MTU - Malý zpracovatel odpadů – účast 22 dětí 
16. 6. 2021 - MTU - Malý archeolog – účast 18 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  

- Bakaláři online – třídní kniha a Komens – komunikační nástroj 
- internetové stránky www.zsolbramovice.cz 
- třídní schůzky 
- individuální jednání s rodiči 
- oznámení v žákovské knížce 
- v době distanční výuky – Microsoft Office 365, Teams 
 

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 2020 
 

   VÝNOSY 
 

Kč 

dotace zřizovatele 
 

889000,00 

dotace KÚSK 
 

9757080,00 

dotace šablony 
 

302219,30 

školné 
 

109021,00 

stravné 
 

333768,00 

hospodářská činnost  
 

1482,00 

použití rezervního fondu 
 

3691,00 

použití fondu odměn 
 

0,00 

hmotné dary od ostatních subjektů 
 

6099,00 

úhrada poškozené knihy 
 

105,00 

kroužky 
 

0,00 

sběr surovin 
 

4181,00 

vyrovnání žákovských plateb 
 

26,78 

Výnosy celkem 
 

11406673,08 

   NÁKLADY 
 

Kč 

Mzdy 
 

7200701,00 

Mzdy z FO 
 

0,00 

OPPP 
 

124034,00 

Náhrada za nemoc hraz. zaměstnavatelem 
 

66916,00 

Sociální + zdrav. pojištění 
 

2438608,00 

Povinné poj. zaměstnavatele 
 

30444,00 

Odvod do FKSP 
 

145352,00 

Potraviny 
 

332405,86 

Voda 
 

53971 

Elektrika 
 

146972 

Teplo 
 

87942 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 
 

142428,95 

Nákup softwaru  
 

9993,00 

Učební pomůcky, knihy, učebnice 
 

35474,68 

Předplatné časopisů 
 

9494,00 

Úklidové prostředky, ostatní materiál 
 

90091,71 

Materiál z rezervního fondu 
 

3158,00 

Vybavení z rezervního fondu 
 

0,00 

Opravy a údržba, revize 
 

70552,50 

Připojení k internetu, pošta, telefony 
 

14989,64 

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

 
233602,17 

Plavání 

 
17784,00 

Ostatní služby z rezervního fondu 

 
533,00 

Školení, cestovné 
 

35578,00 

Ochranné prostředky, zdrav. prev. prohlídka 
 

6533,00 

Bankovní poplatky, pojistné 
 

16373,00 

Pohoštění 
 

791,00 

nedoplatek rozdílu plateb žáků 
 

1,95 

Odpisy DHM 
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Náklady celkem 
 

11314724,78 

   Hospodářský výsledek k 31.12.2020 
 

91948,30 

 

Zpráva o hospodaření ZŠ Olbramovice v roce 2020 - provozní 
prostředky 

   

   VÝNOSY 
 

Kč 

dotace zřizovatele 
 

889000 

Výnosy celkem 
 

889000 

   NÁKLADY 
 

Kč 

HM 
 

152393 

Náhrada za pracovní neschopnost 
 

6014 

SP, ZP, FKSP 
 

54674 

Voda 
 

53971 

Elektrika 
 

146972 

Teplo 
 

87942 

Drobný hmotný majetek (vybavení) 
 

14257 

Knihy, předplatné 
 

1447 

Úklidové prostředky, ostatní materiál 
 

71756 

Opravy a údržba, revize 
 

70553 

Náklady na reprezentaci 
 

60 

Telefony 
 

14155 

Poštovné 
 

835 

Ostatní služby (doprava, upgrade, správa SW …) 

 
106840 

Nákup softwaru 

 
0 

Ochranné prostředky 

 
5633 

Zdrav. prev. prohlídky 

 
900 

Školení zaměstnanců 

 
0 

Bankovní poplatky 
 

5915 

Pojistné 
 

10458 

Odpisy DHM 
 

0 

Náklady celkem 
 

804775 

   Hospodářský výsledek  z provozu k 31.12.2020 
 

84225 

 
 
 
 
Olbramovice 30.9.2021 
 
 
 

Vypracovala: Mgr. Věra Kutišová 


