Základní škola Přerov, Želatovská 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Školní rok 2012/2013

Zpracoval:
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
ředitel školy

Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla zpracována v souladu
s § 10 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a dalšími souvisejícími právními předpisy v platném znění. Výroční zpráva byla
schválena Školskou radou dne 11. 10. 2013

V Přerově 11. 10. 2013

………………………………………..
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
ředitel školy
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I. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo školy:
Charakteristika školy
Název zřizovatele:
IČO školy:
IZO školy:
IZO školní družiny
Telefon, fax:
E-mail:
Internetový portál:

Základní škola Přerov, Želatovská 8
Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8, 750 02 Přerov
Úplná základní škola
Statutární město Přerov
49558862
600146677
120201011
581202970, 581209899
zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
www.zs-zelatovska.cz

Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Ekonomka školy:

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Mgr. Dana Kaprálová
Drahomíra Olivíková

Školská rada:
(od 20. 2. 2012)

předseda:
zástupce zřizovatele:
zástupce rodičů:
Zástupce pedagogických
pracovníků:

MUDr. Michal Chromec
MUDr. Michal Chromec
Ludmila Tomaníková
Marie Hlávková
Ing. Karel Kundrátek
Mgr. Zuzana Fárková
Mgr. Lenka Justrová

II. Přehled oborů vzdělávání
Vzdělávací program
ŠVP ZV Základní škola Přerov, Želatovská 8

Třídy
1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB, 5.AB
6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB

III. Personální zabezpečení činnosti školy
1. Pedagogičtí pracovníci
a) učitelé I. stupně:

Mgr. Dostalíková Zdeňka
Mgr. Hánová Eva
Mgr. Havelková Alena
Mgr. Justrová Lenka
Mgr. Pavlasová Jarmila
Mgr. Procházková Iva
PeadDr. Skácelová Alena
Mgr. Slezáková Helena
Mgr. Tománková Jarmila
Mgr. Zapletalová Barbora
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b) učitelé II. stupně: Mgr. Barboříková Vladimíra
Mgr. Bařinová Alena
Mgr. Doležalová Irena
Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D.
Mgr. Fárková Zuzana
Mgr. Haganová Hana
Mgr. Havlíková Margita
Mgr. Hlobilová Vlasta
Mgr. Hobzová Marie
Mgr. Kaprálová Dana
Mgr. Kirchnerová Jana
PhDr. Opatrný Pavel
Mgr. Spielvogelová Ludmila
Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D.
Mgr. Venclů Bohumila
Verlík Aleš
Mgr. Zifčáková Zuzana
c) asistent pedagoga: Ing. Indráková Zuzana
d) vychovatelky školní družiny:
vedoucí vychovatelka: Jemelková Ludmila
vychovatelky:
Grňová Zdeňka
Hrdličková Miluše
Ing. Indráková Zuzana
2. Nepedagogičtí pracovníci
ekonomka školy:
školník:
uklízečky:

Drahomíra Olivíková
Novák Vladimír
Koldová Zlatuše
Odstrčilová Marie
Režná Daniela

IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na SŠ
1. Zápis k povinné školní docházce
Dne 11. a 12. 2. 2013 se konal zápis dětí do prvních tříd. Zápis připravili vyučující 1. stupně
ve stylu Království pohádek Děti přivítaly postavičky z pohádek, které děti po celou dobu
zápisu provázely školou.
počet zapsaných

60

odklady
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V den zahájení školního roku 2. září 2013 do školy nastoupilo 53 žáků.
2. Přijímací řízení na střední školy
Ve školním roce 2012/2013 ukončilo 9 let povinné školní docházky 47 žáků 9. ročníku
(z toho 30 chlapců, 17 dívek). Z nižších ročníků ukončilo povinnou školní docházku 5 žáků
(z toho 4 žákyně 8. ročníku a jedna žákyně 7. ročníku). Jedna žákyně pokračuje po schválení
své žádosti v plnění školní docházky. Celkem ukončilo povinné vzdělání 52 žáků. Všichni
5

žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání – 49 žáků v 1. kole přijímacího řízení, 3 žáci v 2. kole.
Na víceletá gymnázia se hlásili 3 žáci (2 chlapci, 1 dívka) 5. ročníku a všichni byli přijati.
Umístění
Gymnázia
SŠ
SOŠ
UO (3leté)
UO (2leté)
Celkem

Celkem
9
20
16
7
52

dívky
4
6
6
6
22

chlapci
5
14
10
1
30

V. Výsledky vzdělávání žáků, integrace a EVVO
1. Výsledky vzdělávání žáků
a) Počty žáků
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
b) Prospěch žáků
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B

Počet žáků
19
18
25
21
18
21
29
30
27
28

Třída
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Počet žáků
26
26
18
17
24
21
24
23

Celkem

415

Prospěli s vyznamenáním
19
18
20
20
13
16
13
15
12
16
2
10
4
3
8
5

Prospěli
0
0
4
1
5
5
14
15
15
12
24
16
12
14
16
16

Neprospěli
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
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9.A
9.B

6
4

18
19

0
0

Celkový přehled:
Prospěli s vyznamenáním
162
42
204

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Prospěli
71
135
206

Neprospěli
3
2
5

c) Výchovná opatření:
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Pochvaly

Napomenutí

11
4
8
6
7
10
4
14
6
11
3
6
5
8
8
4
10
11

0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
3
3
0

Pochvaly

Napomenutí

81
55
136

5
9
14

Důtka
TU
0
0
2
0
0
1
3
0
6
0
1
0
2
0
1
0
0
2

Důtka
ŘŠ
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
2
4
0
1
0
0
0

Důtka
TU
12
6
18

Důtka
ŘŠ
2
10
12

2. stupeň

3. stupeň

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0

2. stupeň

3. stupeň

2
4
6

3
3
6

Celkový přehled:

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

d) Zameškané hodiny
Počet
omluvených
hodin
1. stupeň
10 879
2. stupeň
11 654
Celkem
22 533

Počet
omluvených
hodin na žáka
46,33
64,70
54,50

Počet
neomluvených
hodin
592
70
662

Počet
neomluvených
hodin na žáka
3,09
0,39
1,89
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2. Integrace a výchovné poradenství
Žáci, kteří měli PPP přidělenou Doložku o integraci, pracovali podle IVP. Plán zpracoval TU
ve spolupráci s ostatními vyučujícími a VP, poté s ním byli seznámeni rodiče. Po schválení
ředitelem školy nabyl planosti. Ve školním roce 2012/2013 pracovaly na naší škole 4 skupiny
integrovaných žáků.
1. skupina 5 žáků pedagog: Mgr. Jarmila Pavlasová
2. skupina 3 žáci pedagog: Mgr. Zdena Dostalíková
3. skupina 3žáci pedagog: Mgr. Barbora Zapletalová
4. skupina 5 žáci pedagog: Mgr. Bohumila Venclů
Skupiny pracovaly 1 hodinu týdně.
Jeden žák měl osobního asistenta, péče probíhala v 10 hodinách týdně.
Žáci, kterým byla diagnostikována SPUCH, VPU, VPCH nebo ADHD nikoli však v tak
výrazné formě, aby byli integrováni, byli podle doporučení poradny zohledněni podle § 16
školského zákona. Těchto žáků bylo ve školním roce 2012/2013 celkem 45. Z toho žáků 1. až
5. ročníku bylo 25 (21chlapců, 4 dívky), z 6. až 9. ročníku 20 žáků (16chlapců, 4dívky). Žáci
byli zohledňováni podle pokynů PPP, ve výuce byli doučováni, měli možnost také
navštěvovat nápravná cvičení pro integrované žáky.
Problémy žáků ve třídě řeší operativně třídní učitelky, projednávají je s rodiči i výchovnou
poradkyní. V případě opakovaných problémů o žácích jedná vedení školy s vyučujícími
a rodiči. Ve školním roce 2012/2013 jednala výchovná komise 5x; 2x byla řešena neomluvená
absence, 2x bylo řešeno hrubé chování ke spolužákům a 1x problémové chování ve výuce.
Během školního roku zjišťuje a eviduje výchovná poradkyně profesní orientaci žáků,
zajišťuje styk se zástupci středních škol a učilišť.
V listopadu žáci pravidelně absolvují seminář pro vycházející žáky na Úřadu práce.
V lednu proběhla schůzka pro rodiče vycházejících žáků (informace o termínech přijímacího
řízení, o přihláškách, zápisových lístcích atd.). Na konci ledna žáci obdrželi přihlášky,
výchovná poradkyně byla nápomocna při vyplňování přihlášek, kontrolovala jejich správnost
a úplnost. V případě nepřijetí pomáhala výchovná poradkyně s odvoláním a s výběrem
volných míst na středních školách. Na konci školního roku zpracovává výchovná poradkyně
výsledky přijímacího řízení.
3. EVVO
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je na ZŠ Želatovská integrována do výuky
jako průřezové téma dotýkající se většiny klíčových předmětů prvního i druhého stupně naší
základní školy. Naše škola v rámci environmentálních akcí spolupracovala především
s regionálními Přerovskými organizacemi ATLAS a BIOS Přerov, či s ORNIS –
ornitologickou stanicí Muzea Komenského v Přerově. Starší žáci se zúčastnili, ve spolupráci
s výše zmíněnými regionálními organizacemi, akcí, které byly zaměřené na ekologii vodního
prostředí, ekologii otevřené krajiny a ekologii lidských sídlišť.
Dne 13. prosince se na naší škole konal již tradiční Vánoční jarmark, kde žáci mohli široké
veřejnosti nabídnout širokou paletu vlastních i regionálních výrobků, stejně jako mohla
veřejnost nahlédnout do prostor naší školy, která vykazuje podstatné prvky ekologizace
provozu.
Dne 16. ledna proběhla na naší škole pro vybrané třídy druhého stupně beseda se
zaměřením na oblast třídění a recyklace odpadu. Přednášející ze společnosti EKO-KOM, a.s.
poutavým způsobem učila naše žáky, jak správně odpad třídit a proč je to tak důležité.
S žáky prvního stupně v jarních měsících byly realizovány vycházky do okolní přírody
spojené s poznáváním přírody v regionu. Environmetální podtext měla také akce Květinkový
den, kdy se děti mohly seznámit s životem některých druhů domácích zvířat, stejně jako
problematikou a významem třídění odpadů pro život na zemi.
8

V květnu se naše škola zapojila do environmentálně zaměřené akce, kdy žáci naší školy
zahájili výtvarnou soutěž vyhlášenou Technickými službami města Přerova a pomalovali
první kontejnery, aby svět kolem byl barevnější a veselejší. Naše škola se ve školním roce
2012/2013 zapojila do několika projektů spolufinancovaných EU (E-DUR, NAUTILUS), ze
kterých byly získány sady výukových sad – Ekopolis, Zelený ostrov, Poklad z hlubin aj.
V měsících duben až říjen 2013 realizuje škola i projekt EVVO v rámci dotace na podporu
aktivit EVVO města Přerova. Vlastním cílem projektu je poskytnout žákům školy esteticky
a výchovně zpracovaný prostor k environmentální výchově, tj. malou výchovně vzdělávací
zahrádku plodů a vůní, zahrádku sestávají z bylin a ovocných keřů uspořádaných v estetické
skladbě. Nedílnou součástí projektu jsou EVVO akce školy (viz zapojení cílové skupiny), pro
něž představuje vytvoření zahrádky z bylin a ovocných keřů jakýsi hardware.

VI. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2012-2013 byl v plném rozsahu realizován harmonogram primárně
preventivních přednášek pro 2. -9. ročník. Spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, PPP
Olomouckého kraje a kurátorkami OSPODu se již několik let úspěšně rozvíjí. Nově byly
zařazeny programy Centra pro rodinu Jitřenka Hranice, které proběhly na 1. stupni naší školy.
Žáci 9. tříd se účastnili přednášky pod názvem Láska ano, děti ještě ne. Pro děvčata 5. tříd
byla zorganizována beseda o dospívání. Školní metodička prevence uskutečnila sociometrická
šetření ve všech třídách školy v říjnu, lednu a květnu. Výsledky konzultovala s vedením
školy, třídními učiteli a výchovnou poradkyní. Učitelé mají k dispozici seznam preventivních
témat vhodných pro začleňování do výuky v jednotlivých ročnících. Třídní učitelé ve svých
třídách umístili na viditelné místo pravidla chování ve třídě, krizový plán školy a leták
o šikaně a kyberšikaně. Školní metodička prevence provedla dotazníkový průzkum rizikového
chování žáku na 2. stupni školy. Rodiče žáků školy obdrželi na třídních schůzkách letáčky
o MPP školy, o šikaně a kyberšikaně. Na škole pracuje intervenční tým školy, který řeší
závažnější kázeňské problémy žáků za přítomnosti jejich zákonného zástupce. Žáci mají
k dispozici Schránku důvěry na školní chodbě a Knihu důvěry na internetových stránkách
školy. Školní metodička prevence ukončila 3. semestr kvalifikačního studia, v lednu 2014 by
měla obhájit závěrečnou práci.

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace
a) Studium ke splnění kvalifikace
Ve školním roce se žádný pedagogický pracovník nevzdělával za účelem splnění kvalifikace.
b) Studium k rozšíření kvalifikace
Ve školním roce si kvalifikaci rozšiřuje p. uč. Mgr. Lenka Justrová studiem speciální
pedagogiky.
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
a) Studium pro výchovné poradce
Ve školním roce 2012/2013 zahájil studium pro výchovné poradce PhDr. Pavel Opatrný.
c) Studium k výkonu specializovaných činností
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Ve školním roce 2012/2013 se v rámci studia k výkonu specializovaných činností vzdělávali
Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. – studium ICT koordinátora, Mgr. Bohumila Venclů –
studium metodika prevence a PhDr. Pavel Opatrný – studium koordinátora EVVO.
3. Průběžné vzdělávání:
- Mgr. Eva Hánová, Mgr. Jarmila Tománková: Matematika činnostně v 1. ročníku;
- Mgr. Zdenka Dostalíková, Mgr. Jana Kirchnerová: Vzdělávání pedagogických
pracovníků v základních ICT dovednostech

VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
1. Aktivity školy
a) Zájmové kroužky
Zábavné vaření
Výtvarný kroužek
Hra na zobcovou flétnu
Pěvecký sbor 1. – 3. třída
Pěvecký sbor 1. skupina
Pěvecký sbor 2. skupina
Informatika (pro nejmenší)
Informatika 3. – 5. třída
Volejbal
Seminář z matematiky pro 9.B
Zábavná matematika
Seminář z českého jazyka 9.A
Florbal 1. – 2. tř.
Kroužek angličtiny
Pohybové hry 4.B
Sportovní hry 6.B
Míčová průprava

Kroužek vaření
Turistický kroužek
Hrátky s angličtinou
Logopedie
Míčové hry
Taneční kroužek
Keramika
Seminář z matematiky pro 9.A
Stolní tenis
Florbal 3. – 5. Tř
In line
Hudebně-dramatický kroužek
Pohybové hry 7.A,B
Praktická informatika pro všechny
Florbal pro 2. Stupeň
Pozemní hokej

b) kurzy a školy v přírodě
Plavecký kurz
Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2012/2013 se
zúčastnily plaveckého kurzu na podzim třídy 3.A a 4.A a v letním termínu třídy 3.B a 4.B.
Lyžařský kurz
Ve školním roce 2012/2013 byl uspořádán lyžařský kurz pro první stupeň – „Želatovské
sněhohrátky“. Každoročně škola pořádá lyžařské kurzy; ve školním roce 2012/2013 proběhl
lyžařský kurz ve třídách 7. A a 7. B. na horské chatě Kohútka v Javorníkách ve dnech 24. 2. –
1. 3. 2013.
Škola v přírodě
Neodmyslitelnou součástí vzdělávání jsou i školy v přírodě; ve školním roce 2012/2013
proběhly tyto akce:
15. – 19. 4. Stará Ves u Rýmařova
4.A
27. – 31. 5. Karlov
2.A,B
27. – 31. 5. Chvalčov
1.A,B
10

c) akce prvního stupně
Ve školním roce 2012/2013 připravily a zajistily p. učitelky pro své třídy spoustu akcí, které
vhodným způsobem zpestřily výuku.
Knihovna
Všechny 1. – 5. třídy navštívily Městskou knihovnu v Přerově, kde pro ně byly připraveny
zajímavé besedy odpovídající věku dětí. Nejmladší děti se naučily orientovat v knihovně
a seznámily se knihovním řádem, starší se na praktických ukázkách naučily rozlišovat
literární žánry, vyposlechly si pověsti spojené s Přerovem, dověděly se spoustu zajímavostí
o autorech českých pohádek a mnoho dalšího. Děti chodily do knihovny rády i proto, že si
mohly samy ze záplavy knih vybrat a vypůjčit právě tu, která je něčím zaujala.
Divadlo
Velkým zážitkem je vždy pro děti návštěva divadla. Tentokrát se vypravily do divadla ve
Zlíně, kde zhlédly muzikál „Ferda Mravenec“. S nadšením poslouchaly pěkné písničky,
sledovaly bohatou výpravou a hezké kostýmy. V průběhu školního roku navštívily děti
následující divadelní představení v klubu Teplo a v kině Hvězda:
- „Staré pověsti české“
- „Kamarádi na hradě“
- „O človíčkovi“.
- Pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ si pro děti naší školy dokonce nacvičily
a zahrály žáci 5.A.
BIOS
Paní učitelky využily bohaté nabídky Střediska volného času ATLAS a BIOS a děti se pod
vedením zkušených lektorek vypravily např. k vodě, kde mohly pozorovat pestrý život
živočichů, které pouhým okem sotva zahlédneme, procházely se jarním lesem a naslouchaly
příběhům o zvířátkách.
Exkurze
Exkurze do planetária a Technického muzea v Brně, Hornického muzea v Ostravě nebo
návštěva městečka MINIUNI byly naplněny zajímavostmi, které děti velmi zaujaly. Největší
prožitky ale měli určitě žáci 5. tříd, kdy 28 žáků jelo na třídenní poznávací výlet do našeho
hlavního města Prahy. Zde děti pod vedením třídních učitelek poznaly nejen historickou
Prahu, ale navštívily i Království železnic, Národní divadlo, Petřín, Českou televizi, projely se
na lodičkách po Vltavě tzv. Pražské Benátky a vykoupaly se v nedalekém aqvaparku
v Čestlicích. Z Prahy se vrátily nadšené a plné nových poznatků a dojmů.
Želatovské sněhohrátky
Již třetím rokem uspořádala naše škola pro děti 1. – 5. tříd „Želatovské sněhohrátky“, na které
se letos přihlásilo 45 žáků. Děti denně dojížděly autobusem celý týden do lyžařského areálu
v Hlubočkách. Tam se pod vedením 5 instruktorů učily základům lyžování a snowboardování,
užily si za pěkného počasí na čerstvém vzduchu různých her a soutěží na sněhu.
Sportovní soutěže
Během celého školního roku probíhaly na naší škole sportovní soutěže mezi třídami:
a) 1. – 2. třídy měřily své síly v soutěžích vybíjené, fotbalu, skoku do dálky z místa aj.
pod názvem „Klokanův sedmiboj“
b) 3. – 5. třídy se utkaly ve vybíjené, florbalu, fotbalu a obratnosti v soutěži „Žabákův
čtyřboj“.
Významných sportovních výkonů dosáhli žáci 4. – 5. tříd ve vybíjené a florbalu:
a) Preventan Cup (vybíjená) - hoši vyhráli kolo okrskové, okresní, krajské v Prostějově
a v celorepublikovém finále obsadili krásné 5. Místo
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b) Pohár ČFBU(florbal) – chlapci vyhráli v Hranicích, Prostějově, Top 8 – východ a
c) v republikovém finále skončili na velmi pěkném 3. místě.
Taneční soutěž
Paní učitelky zorganizovaly pro 1. – 5. třídy „Taneční show“, kdy třídní kolektivy
v tělocvičně školy předvedly taneční vystoupení, které si starší žáci nacvičili sami a mladší
pod vedením svých třídních učitelek. Vítězné kolektivy si pak své taneční umění mohly
vyzkoušet na taneční soutěži v Kokorách. Tady obsadily pěkné 1. a 2. místo.
Mikulášská nadílka
Velký úspěch u dětí měla „Mikulášská nadílka“, kdy paní učitelky připravily pro děti
v tělocvičně školy překvapení.
d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.
Ve školním roce 2012/2013 probíhaly pro 6. až 9. ročník kurzy a výchovné programy na
Atlasu a Biosu, Ornisu, ČČK, besedy agentury Pohodáři a Mediapro. Žáci se zúčastnili i řady
soutěží – např. soutěže „Naší přírodou“, kde se náš soutěžící v kategorii mladších žáků umístil
v okrskovém kole na 1. místě a postoupil do okresního kola, kde skončil na 3. místě. Úspěšná
byla naše škola i v kategorii starších žáků, kde se náš reprezentant v okrskovém kole opět
umístil na 1. místě. V průběhu roku jsme se zúčastnili také soutěží „O nejlepšího chemika
regionu“ či pilotáže projektu „Věda není věda“.
Ve školním roce 2012/13 se žáci naší školy zapojili do tradičních matematicky
zaměřených soutěží. Jedná se o soutěže jako Matematická olympiáda, Pythagoriáda,
Matematický klokan a Čtyřlístek. Do okresního kola Pythagoriády postoupili 3 žáci 5. tříd
a 4 žáci 6. tříd. Dobře se vedlo i žákům v Matematické olympiádě. Postup do okresního kola
se podařil 3 žákům z 5. tříd, 2 žákům z 6.B a jedné žákyni z 9.A.
e) akce ze společenskovědné oblasti
Ve školním roce 2012/2013 proběhly aktivity Zábavná anglické odpoledne. Tato aktivita
proběhla 3x a zúčastnilo se jí 60 dětí z 1. i 2. stupně. Akce byla přínosná, vedla děti ke
spolupráci a dodala další motivaci k budoucímu vzdělávání. Ve březnových dnech se deset
dětí zúčastnilo poznávacího zájezdu do Londýna. Děti se seznámily s rodilými mluvčími
a životem v rodinách země, jejíž jazyk se učí. Získaly i poznatky z rozdílnosti kultur a mohly
v reálu vyzkoušet své jazykové znalosti. Ve školním roce 2012/2013 se žáci účastnili i řady
soutěží, např. Olympiády v českém jazyce, či recitačních soutěží.
Ve školním roce působil aktivně i pěvecký sbor s řadou vystoupení (např. Vánoční
jarmark; vystoupení na náměstí TGM v Přerově „Vánoce 2012“; vystoupení na hokejové
akademii; vystoupení na Šerpování prvňáčků a vyřazování deváťáků). Žáci se účastnili
i dalších akcí ze společenskovědních oblastí (např. výtvarné soutěže Konfuciovy akademie
Olomouc „dračí lodě“ ve spolupráci s Moravian dragouns; „Věda není věda“ – práce v rámci
projektu Multipolis; workshopů na téma migrace – xenofobie; akce trestní odpovědnost dětí
a mládeže; soutěže družstev „Pomaluj svůj kontejner – Technické služby Přerov).
f) sportovní soutěže a akce
Ve školním roce se naše škola zúčastnila řady sportovních soutěží:
- Pohár primátora – 1. místo v běhu na 60 m
- Coca cola – cup – 1. místo kvalifikace, 1. místo okresní kolo, 2. místo krajské kolo
- Florbal – 1. místo ml. žákyně v okresním finále, 3. místo krajské kolo
- Svislá laťka – 1. místo ve skoku do výšky, ml. žákyně
- Pohár rozhlasu
1. místo v běhu na 60 m, ml. žákyně, skok do dálky ml. žákyně, štafeta ml. žákyně
2. místo v běhu na 60 m ml. žákyně, skok do výšky ml. žákyně
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3. místo skok do dálky ml. žáci, skok do výšky ml. žáci
Celkově ml. žákyně 2.místo okresní finále,8. místo v kraji
Odznak všestrannosti olympijských vítězů OVOV
1. místo ročník 2000, ml. žákyně
2. místo ročník 2000, ml. žákyně, ročník 2001 ml. žákyně
3. místo ročník 2000, ml. žáci
Celkově: 2. místo v okresním finále ml. žákyní a 7. místo v krajském kole

2. Prezentace školy na veřejnosti
Školní rok 2012/2013 proběhl opět ve snaze více zviditelnit to, čím žáci a pedagogové školy
v tomto období žili. Pokračovala snaha o těsnější spolupráci s rodiči našich žáků a rovněž
o navázání kontaktu s rodiči a dětmi z MŠ – potenciálními budoucími žáky prvních tříd.
Informovaly o tom především příspěvky v regionálním tisku, avšak nesrovnatelně větší
možnosti poskytovaly veřejnosti webové stránky naší školy. Do tisku se totiž opět mnohé
zaslané články nepodařilo prosadit, ačkoliv byly obsahem aktuální, zajímavé, a navíc vždy
doplněné několika ilustrujícími fotografiemi. K lepší propagaci školy nově slouží i webové
stránky galerií velkého množství fotografií z akcí školy - http://zelatovska.rajce.idnes.cz.
Prezentace školy na veřejnosti probíhala především díky těmto akcím:
1. Špekáčkový den (14.9.2012)
2. Závody na koloběžkách pro MŠ (21. 09. 2012)
3. Odpolední setkání s předškoláky (19. 10. 2012)
4. Tradiční Vánoční jarmark (19. 12. 2012)
5. Vánoční turnaj v ledním hokeji ředitele ZŠ Želatovská Přerov (21. – 22. 12. 2012))
6. Setkání s budoucími prvňáčky (10. 1. 2013)
7. Taneční soutěž (20. 3. 2013)
8. Hokejová akademie 2013 (28. 3. 2013)
9. Den otevřených dveří (10. 4. 2013)
10. Výukové lekce pro děti z MŠ v in-line bruslení – poskytnutí pomoci HC Přerov
(duben – červen 2013)
11. Čarodějnické rejdění pro MŠ a naše prváčky (29. 4. 2013)
12. Dětský květinkový den 2013 (25. 5. 2013)
13. Slavnostní vyřazování 9. ročníků a šerpování dětí budoucího 1. ročníku 2013
(26. 6. 2013)
Výjimečně z některých akcí natočila KTV krátké šoty, které byly odvysílány v regionálním
televizním vysílání.
V průběhu školního roku 2012/2013 byly publikovány tyto příspěvky:
- Špekáčkový den 2012
- Vánoční jarmark proběhl i s napětím 2012
- Přerovští kluci zabodovali 2012
- Šárka Kašpárková má jasno_2013
- Zdravíme z Londýna_2013
- Kluci z Želatovské dosáhli svého cíle!_2013
- Zimák hostil školní hokejovou akademii_2013
- Hokejové naděje měly svou akademii_2013
- Florbalisté ze ZŠ Želatovská přivezli z republiky bronz!_2013
- Květinkový den ani déšť nezkazil_2013
- Kluci ze Želatovské jsou pátí_2013
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Častěji, a to zvláště v souvislosti se stavebními úpravami v okolí, se naše škola
objevila i na internetových stránkách Přerovského deníku:
2. 12. 2012
http://www.denik.cz/olomoucky-kraj/prerovane-vybrali-novou-podobu-kasny-u-hanepodivejte-se-20121130-2xoz.html
25. 12. 2012
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=1688
26. 4. 2013
http://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/florbaliste-ze-zs-zelatovska-privezli-zrepubliky-bronz-20130426.html
1. 8. 2013
http://prerovsky.denik.cz/galerie/cyklostezka-zelatovska-g0713.html
25. 8. 2013
http://www.denik.cz/olomoucky-kraj/cyklostezka-od-zelatovic-se-konecne-protahnedo-prerova-uz-se-stavi-20130730-8cia.html

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
V průběhu školního roku 2012/2013 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI.
Ve dnech 26. – 27. 8. 2013 proběhlo na škole šetření stížnosti na školu u ČŠI ve věci úrazu na
zahraničí akci školy.

X. Hospodaření školy
1. Příjmy
Celkové příjmy
z toho:
- příjmy LVK, ŠvP, ŠD
- příjmy z doplňkové činnosti
- ostatní příjmy
- dotace
2. Výdaje
Celkové neinvestiční výdaje
z toho:
- náklady na platy pracovníků školy
- z toho pedagogičtí pracovníci
- z toho nepedagogičtí pracovníci.
- z toho asistent pedagoga
- zákonné odvody zdravotního a sociálního poj.
- z toho AP
- ostatní sociální náklady
- výdaje za pracovní neschopnost
- výdaje za učebnice a učební pomůcky
- výdaje doplňkové činnosti
- ostatní náklady (opravy, revize, opravy odpadů, odvoz
Odpadů – kontejnery, energie, služby, odpisy majetku,
mzda správce hřiště apod.)

16 009 817,- Kč
368 668,- Kč
103 059,- Kč
225 639,- Kč
15 312 451,- Kč

15 871 493,- Kč
9 547 779,- Kč
8 532 423,- Kč
960 000,- Kč
55 356,- Kč
3 269 103,- Kč
19 385,- Kč
140 877,- Kč
45 355,- Kč
220 637,- Kč
89 637,- Kč
2 558 105,- Kč
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XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Není realizováno

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Není realizováno

XIII. Předložené a realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Od února 2012 realizuje škola projekt „Krok za krokem na ZŠ Želatovská v 21. století“
(registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3443) financovaný z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Díky této podpoře spolufinancované Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky pracuje škola na vytváření moderních výukových
materiálů a zároveň zlepšuje materiální podmínky pro vzdělávání svých žáků.
V průběhu školního roku byl také řešen projekt Zahrada plodů a vůní v rámci dotačního
řízení Fondu T-Mobile pro zaměstnance. Díky realizaci tohoto projektu získala škola dotaci
45.000,- Kč na rekonstrukci školní zahrady.
V měsících duben až říjen 2013 realizuje škola i projekt EVVO v rámci dotace na podporu
aktivit EVVO města Přerova. Vlastním cílem projektu je poskytnout žákům školy esteticky
a výchovně zpracovaný prostor k environmentální výchově, tj. malou výchovně vzdělávací
zahrádku plodů a vůní, zahrádku sestávají z bylin a ovocných keřů uspořádaných v estetické
skladbě. Nedílnou součástí projektu jsou EVVO akce školy (viz zapojení cílové skupiny), pro
něž představuje vytvoření zahrádky z bylin a ovocných keřů jakýsi hardware. Díky podpoře
projektu ze strany města částku ve výši 13.800,- Kč.
1. srpna 2013 byla zahájena realizace projektu „Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd
ZŠ propagující technické a přírodovědné obory“ v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0029 s celkovou výší dotace
2 527.814,88 Kč. Realizace projektu bude probíhat do 31. 12. 2014.

XIV. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
1. Spolupráce s odborovou organizací
Odborová organizace 2300273808 při Základní škole Přerov, Želatovská 8 zastoupena
předsedkyní Mgr. Zuzanou Fárkovou pravidelně spolupracuje s vedením Základní školy
Přerov, Želatovská 8 zastoupené ředitelem školy Mgr. Přemyslem Dvorským, Ph.D.
Vedení školy pravidelně informuje odborovou organizaci o chystaných a zamýšlených
investicích a plánech rozvoje školy, projektech, propagace a tvorby image školy, zaměření
vzdělávání a mimoškolních aktivitách. Řeší personální otázky a vzájemně se podílí na
rozhodování o čerpání prostředků FKSP. Vedení školy informuje a diskutuje s odborovou
organizací mzdové otázky a problematiku odměňování ve vazbě na vývoji financování
regionálního školství.
Vedení školy vychází vstříc návrhům ze strany odborové organizace a poskytuje prostor
pro diskusi a vstřícnou spolupráci. V následujících letech budeme v součinnosti pokračovat.
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2. Další partneři školy
-

MŠ Kouřilkova – výuka počítačových dovedností, keramika
MŠ Jasínkova – výuka počítačových dovedností, keramika
MŠ Lešetín – výuka počítačových dovedností, keramika
ZŠ J. Á. Komenského – výukové programy pro dějepis
Pedagogicko – psychologická poradna
DDM Atlas a Bios – soutěže, výukové programy
ORNIS – výukové programy
Policie ČR – přednášky, preventivní akce
Městská policie – přednášky, preventivní akce
ČČK – výukové preventivní akce
SK Přerov – sportovní aktivity
HC Zubr Přerov
SPŠ – spolupráce s rodiči
PdF UP Olomouc, SPGŠ – praxe studentů
OSDOD Magistrátu města Přerova – přednášky
ZO ČMOS PŠ při ZŠ Přerov, Želatovská 8
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