Základní škola Přerov, Želatovská 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Školní rok 2013/2014

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

Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 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 6. 10. 2014

V Přerově 6. 10. 2014

………………………………………..
Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. v.r.
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:

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
Grmelová Jana
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

(od 1. 6. 2014 titul Mgr.)
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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
Bc. Zatloukalová Lenka
(od 1. 2. 2014)
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
Grmelová Jana

(od 1. 6. 2014 titul Mgr.)

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 10. a 11. 2. 2014 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

52

odklady
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V den zahájení školního roku 1. září 2014 do školy nastoupilo 43 žáků.
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2. Přijímací řízení na střední školy
Ve školním roce 2013/2014 ukončilo 9 let povinné školní docházky 45 žáků 9. ročníku
(z toho 38 chlapců, 7 dívek). Z nižších ročníků ukončil povinnou školní docházku 1 žák
8. ročníku. Celkem ukončilo povinné vzdělání 46 žáků. Všichni žáci byli přijati k dalšímu
vzdělávání – 44 žáků v 1. kole přijímacího řízení, 2 žáci v 2. kole. Na víceletá gymnázia se
hlásilo 13 žáků (10 chlapců, 3 dívky) 5. ročníku a 12 bylo přijato.
Umístění
Gymnázia
SŠ
SOŠ
Celkem

Celkem
6
30
10
46

dívky
1
4
2
7

chlapci
5
25
8
39

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

Počet žáků
15
15
22
21
18
23
21
18
22
29
30

Třída
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Počet žáků
28
25
27
25
19
20
20
25

Celkem

423

Prospěli s vyznamenáním
14
14
22
17
18
18
21
9
9
13
15
11
7
5

Prospěli
1
1
0
4
0
5
0
9
13
16
15
16
18
21

Neprospěli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
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7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Celkový přehled:

11
4
4
6
6

14
10
15
14
19

Prospěli s vyznamenáním
170
54
224

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

0
5
1
0
0

Prospěli
64
127
191

Neprospěli
0
8
8

c) Výchovná opatření:
Třída
1.A
1.B
1.C
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

7
4
0
6
8
3
9
6
8
4
16
7
6
3
21
11
8
14
25

0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
7
3
3
1
0
0
0
0
0

Pochvaly

Napomenutí

71
95
166

10
7
17

Důtka
TU
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
1
1
0
0
0

Důtka
ŘŠ
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

Důtka
TU
1
6
7

Důtka
ŘŠ
2
2
4

2. stupeň

3. stupeň

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

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

2. stupeň

3. stupeň

0
3
3

1
5
6

Celkový přehled:

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

d) Zameškané hodiny
Počet
omluvených
hodin
1. stupeň
10 068
2. stupeň
11 182
Celkem
21 250

Počet
omluvených
hodin na žáka
43,03
59,16
50,24

Počet
neomluvených
hodin
524
84
608

Počet
neomluvených
hodin na žáka
2,24
0,44
1,44
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2. Integrace a výchovné poradenství
Ve školním roce 2013/2014 bylo celkem 16 žáků s přidělenou Doložkou o integraci, 15 dětí
z PPP a 1 dítě z SPC. Plán zpracoval TU ve spolupráci s ostatními vyučujícími a VP, poté
s ním byli seznámeni rodiče. Po schválení ředitelem školy nabyl planosti. Učiteli s dětmi
pracovali ve 4 skupinách na reedukačních hodinách.
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.
Ve školním roce 2013/2014 proběhla i hospitační činnost, kterou vykonávala Mgr. Marie
Hobzová (bývalá výchovná poradkyně) a Mgr. Zuzana Fárková (současná výchovná
poradkyně) a byla zaměřena na práci vyučujících v integrované žáky. Cílem bylo zajistit
zpětnou vazbu a rady pro učitele.
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 2013/2014 celkem 44. Z toho žáků 1. až
5. ročníku bylo 29 (23 chlapců, 6 dívek), z 6. až 9. ročníku 15 žáků (10 chlapců, dívek). 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 2013/2014 jednala výchovná komise 3x; 2x byla řešena neomluvená
absence, 1x bylo řešeno hrubé chování ke spolužákům a 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 s již tradičními
erudovanými regionálními Přerovskými partnery - organizacemi ATLAS a BIOS Přerov,
ORNIS, Muzeum Komenského v Přerově. Dále škola využila nabídky organizace
SEIFEROS, která pro celou naši školu realizovala přednášku spojenou s letovou produkcí
dravých ptáků.
Žáci druhého stupně se zúčastnili přednáškových akcí, které byly zaměřené na ekologii
vodního prostředí, ekologii otevřené krajiny a ekologii lidských sídlišť, které tradičně
organizuje SVČ ATLAS a BIOS Přerov. V září se vybraní žáci prvního stupně zúčastnili
interaktivní výstavy HOUBY, pořádané Mykologickým klubem Přerov. V říjnu mohli žáci
naší školy ochutnat skutečné regionální potraviny v jídelně naší školy, která se zapojila do
akce Naše Posvícení v rámci Světového dne výživy. V říjnu také navštívili žáci prvního
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stupně program - Barvy podzimu (SVČ ATLAS a BIOS Přerov). Na přelomu října a listopadu
starší žáci naší školy zažili pravé „Halloweenské NOVEŠKO“, kdy vyzdobili školu
vlastnoručně vydlabanými dýněmi z Přerova a blízkého okolí. 3. prosince proběhla na stanici
BIOS soutěž Naší přírodou. Soutěžilo se ve čtyřech oborech – Společenstvo lesa,
Společenstvo vod, Společenstvo polí, luk a pastvin a Společenstvo lidských sídlišť. Dne
12. 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, případně navštívit vánoční dílničku, kde se
návštěvníci mohli pustit do vlastní tvorby lokálních předmětů s motivy nadcházejících svátků.
S žáky prvního stupně v jarních měsících byly realizovány vycházky do okolní přírody
spojené s poznáváním přírody v regionu. Žáci 7. tříd taktéž zažili výuku v přírodě, kdy si
nejen zopakovali učivo, ale dozvěděli se i další zajímavosti o životě jehličnatých i listnatých
stromů.
V březnu se vydali žáci 7. tříd na akci Sovy do škol, kterou umožňuje Ornitologická
stanice setkání veřejnosti s paní Malátkovou, která se ve své záchranné stanici stará
o živočichy, kteří vinou člověka už nemohou žít ve volné přírodě. Environmetální podtext
měla také akce Květinkový den, kdy budoucí i současní žáci naší školy mohly soutěžit
v krásném prostředí naší školní zahrady a poznat tak význam a důležitost přírody.
Tradiční květnové školy v přírodě pro žáky 3. až 5. tříd byly plné environmentální
tématiky realizované formou učení se v přírodě, poznávání krajiny a vzájemné předávání
zkušeností.
Na závěr školního roku proběhla celodenní environmentální exkurze s historickým
podtextem. Žáci navštívili KOVOZOO ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde
absolvovali exkurzi s výukovým programem Cesta mořem odpadu. Odpolední část byla
věnovaná návštěvě Archeoskanzenu Modrá, kde byl žákům interaktivně prezentován život na
Velké Moravě.

VI. Prevence sociálně patologických jevů
V uplynulém školním roce byl kladen důraz na práci s třídním kolektivem se zvláštním
zřetelem na problémové žáky. Výchovná poradkyně, školní metodička prevence a třídní
učitelé reagovali na aktuální změny v třídních kolektivech. Sledovali zapojení nově
příchozích žáků do kolektivu třídy. Zvláštní péče byla věnována problémovým žákům, kteří
byli v pravidelných intervalech zváni k pohovorům, při kterých jim byla nabídnuta pomoc
výchovné poradkyně nebo školní metodičky prevence. Všechna opatření byla konzultována
s třídním učitelem daného žáka. V závažnějších nebo déle trvajících problémech žáka byli
informováni zákonní zástupci žáka při jednání intervenčního týmu školy na výchovné komisi.
Školní metodička prevence pokračovala v pravidelných sociometrických šetřeních u žáků
prvních až devátých tříd v říjnu, lednu a květnu. Jména žáků, kteří byli vyhodnoceni jako
možní agresoři nebo oběti šikany, byla předána vedení školy a všem pedagogickým
pracovníkům. Školní metodička prevence osobně projednala situaci ohrožených nebo
ohrožujících žáků s třídními učiteli a výchovnou poradkyní.
V plném rozsahu byl realizován harmonogram přednášek na témata související s rizikovým
chováním žáků. Spolupráce s Policií České republiky, Městskou policií, PPP Olomouckého
kraje a kurátorkami OSPODu se již několik let úspěšně rozvíjí. V pátých třídách byly navíc
uskutečněny besedy s pracovníky pracoviště KAPPA Přerov na téma nebezpečí kyberšikany.
Všichni učitelé mají k dispozici seznam preventivních témat vhodných pro začleňování do
výuky v prvním až devátém ročníku. Do budoucna by bylo vhodné zajistit zaznamenání
probrání těchto témat například v třídní knize.
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Žáci a jejich zákonní zástupci mohou využívat konzultační hodiny výchovné poradkyně
a školní metodičky prevence, které budou v následujícím školním roce sjednoceny tak, aby
obě výše zmíněné členky intervenčního týmu školy měly možnost účastnit se těchto jednání.
Žáci pátých až devátých tříd se anonymně vyjadřovali k tématu užívání návykových látek
a k výskytu šikany v jejich okolí. Ze získaných údajů je zřejmé, že se této problematice
budeme muset věnovat velmi důsledně i nadále, shromažďovat nové poznatky o rizikovém
chování žáků a hledat účinné metody, jak těmto negativním jevům předcházet.

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace
a) Studium ke splnění kvalifikace
Ve školním roce ukončila studium ke splnění kvalifikace p. uč. Jana Grmelová (studium
učitelství 1. stupně).
b) Studium k rozšíření kvalifikace
Ve školním roce ukončila studium a rozšířila si kvalifikaci p. uč. Mgr. Lenka Justrová
(studium speciální pedagogiky).
2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
a) Studium pro výchovné poradce
Ve školním roce 2013/2014 studuje výchovné poradenství p. uč. PhDr. Pavel Opatrný.
c) Studium k výkonu specializovaných činností
Ve školním roce 2013/2014 žádný vyučující nestudoval.
3. Prohlubování kvalifikace. Průběžné vzdělávání:
- Mgr. Vladimíra Barboříková
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy, Inspekční systém
elektronického testování, Olomouc 2014
- Mgr. Hana Haganová
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy, Inspekční systém
elektronického testování, Olomouc 2014

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
Hudebně pohybový kroužek
Informatika (pro nejmenší)
Informatika 3. – 5. třída
Volejbal

Kroužek vaření
Turistický kroužek
Hrátky s angličtinou
Logopedie
Míčové hry
Taneční kroužek
Keramika
Zábavná matematika
Florbal 1. – 2. tř
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Pohybové hry 4.B
Sportovní hry 6.B
Hrátky se slovy
Kroužek angličtiny
Konverzace v anglickém jazyce
Recitační kroužek
Míčová průprava

Florbal 3. – 5. tř
In line
Dramatický kroužek
Praktická informatika pro všechny
Florbal pro 2. stupeň
Přírodní vědy netradičně

b) kurzy a školy v přírodě
Plavecký kurz
Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2013/2014 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 2013/2014 byl uspořádán lyžařský kurz pro první stupeň – „Želatovské
sněhohrátky“.
Každoročně škola pořádá lyžařské kurzy; ve školním roce 2013/2014 proběhl lyžařský kurz
ve třídách 7. A a 7. B. na horské chatě Kohútka v Javorníkách ve dnech 26. 1. – 31. 1. 2014.
Škola v přírodě
Neodmyslitelnou součástí vzdělávání jsou i školy v přírodě; ve školním roce 2013/2014
proběhly tyto akce:
19. – 23. 5. Chvalčov
4.A
19. – 23. 5. Malá Morávka
2.A,B
16. – 20. 6. Malá Morávka
3.A,B; 4.B; 5.A,B

c) První stupeň
Ve školním roce 2013/2014 učitelky 1. stupně využily bohaté nabídky různých besed,
přednášek, výukových programů, divadelních představení, koncertů a jiných aktivit. Podle
věku a zájmů svých tříd se zúčastnily 85 akcí, které byly zaměřeny na vzdělání, kulturu
a sport. Mezi nejzajímavější určitě patřily návštěvy knihovny, divadla, BIOS, ATLAS, Prahy,
školy v přírodě a sportovní soutěže.
Knihovna
Už několik let žáci naší školy pravidelně navštěvují dětské oddělení Městské knihovny,
Palackého ulice, Přerov. Zaměstnankyně knihovny mají připraveny zajímavé besedy podle
věku a zájmu dětí. V tomto roce navštívili knihovnu žáci prvních tříd, kde se seznámili
s půjčováním knih, orientací v knihovně. U starších dětí byly besedy zaměřeny k výuce
českého jazyka (v rámci návštěvy knihovny se starší žáci seznamují s jednotlivými literárními
žánry, pohádkovými postavami, stejně jako s příklady dobrodružné literatury a pověstmi
spojenými s Přerovem). Děti do knihovny chodí rády a většina už má i čtenářský průkaz.
Knihovnu navštěvují pravidelně a získávají tak pěkný vztah ke knihám.
Divadlo
Ve školním roce 2013/2014 zajistily Mgr.Pavlasová a Mgr.Slezáková pro 55 žáků
permanentky do divadla ve Zlíně. Čtyřikrát v roce se děti po vyučování vypravily autobusem
do Zlína, aby zde zhlédly pohádková představení s pěknými kostýmy a doplněná písničkami.
V květnu 2014 se téměř všichni žáci 1.-5.tříd zúčastnili „Scénického čtení“. Dva herci
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z Uherského Hradiště předvedli dětem „Čarodějnickou pohádku“. Představení proběhlo
v prostorách školní družiny, kde herci svým výkonem nejen zaujali všechny děti, ale také
u dětí vzbudili chuť pohádku si zahrát.
Pod vedením Mgr. Slezákové si žáci 5.A připravili pohádku „Čert a Káča“ s písničkami,
pěknými kostýmy a kulisami, kterou udělali radost nejen dětem z MŠ, ale i dětem 1. stupně.
Exkurze a přednášky
 BESIP Žáci 4. tříd se v průběhu roku podrobněji seznamovali s pravidly bezpečného
provozu na silnicích, aby v květnu mohli úspěšně složit praktickou zkoušku z jízdy na
kole. Navštívili prostory Městské policie v Přerově na Kratochvílově ulici, kde pod
vedením zkušených pracovníků plnili testy a zajímavé úkoly. Žáci 1. a 2. třídy se
s dopravními pravidly seznamovali v tělocvičně školy. Dětem se tyto akce moc líbily.
 ORNIS, BIOS – ORNIS si hned v září připravila mimořádný program o včelách. Děti
4. třídy tak mohly nahlédnout přímo do úlu, pozorovat život v něm, vyzkoušet si
ochranné pomůcky a vybavení včelařů, naučit se, jak se stáčí med. Med si na závěr
i ochutnaly. Stejně zajímavý byl i program o ježcích. 1. a 2. třídy absolvovaly program
o barvách lesa a ptácích.
 Žáci 5.B navštívili na podzim na tři dny naše hlavní město Prahu, kde zhlédli nejen
historickou část Prahy, ale i pořad v planetáriu. Žáci 3.B navštívili Záchrannou
zdravotní službu v Přerově.
 Velmi zajímavou byla přednáška „Bezpečnost on-line“, kdy se žáci 4. a 5.tříd ve škole
na praktických ukázkách seznamovali se základními pravidly bezpečné komunikace
v síti Internet.

d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.
Ve školním roce 2013/2014 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“. V průběhu roku jsme se zúčastnili také soutěže „O nejlepšího
chemika regionu“. V rámci mimoškolních aktivit probíhal na naší škole experimentální kroužek
přírodovědných předmětů. Pro žáky 8. a 9. ročníků probíhal ve spolupráci se SŠT Přerov a SPŠ
Přerov elektrotechnický kroužek a také se aktivně zúčastnily motivačních workshopů propagující
technické a přírodovědné obory.
Se zaměřením na matematiku proběhly v tomto školním roce soutěže tyto soutěže:
Pythagoriáda, Matematická olympiáda a Matematický klokan. Žáci 1. i 2. stupně se zapojili
do školních kol a ti nejlepší postoupili do kola okresního. Letos poprvé se naši žáci umístili
i na předních pozicích v rámci republiky v soutěži Matematický klokan.
Do okresního kola Pythagoriády se probojovali pouze 4 žáci z 5. tříd. V okresním kole
Matematické olympiády naši školu reprezentovali 3 žáci z 5. tříd a 3 žáci 8. tříd. V soutěži
Matematický klokan se dařilo chlapcům v kategoriích Cvrček a Klokánek – ti se umístili na
prvních místech na krajské úrovni a jeden i v rámci celé republiky. Pro žáky 9. tříd proběhla
v rámci zvyšování finanční gramotnosti přednáška s besedou Základní hospodaření
s financemi vedenou společností Partners.

e) akce ze společenskovědné oblasti
Recitační soutěž
V recitační soutěži se zapojili žáci II. stupně opět v počtu, který potvrzuje stále se prohlubující
nezájem dětí o tento druh umění (i přes snahu vyučujících tento trend alespoň zastavit).
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Nepomohlo ani zavedení recitačního kroužku. Nejlepší recitátorky mají vady řeči, jejichž
odstranění vyžaduje čas a píli. Výraznějšího úspěchu se může dosáhnout pouze při
dlouhodobé individuální přípravě talentovaných dětí bez vad výslovnosti. V okresním kole
jsme měli v každé kategorii podle propozic (tentokrát i na I. stupni) po dvou zástupcích,
avšak postoupit do malého finále se podařilo jedné žákyni.
Cizí jazyky
Ve školním roce 2013/2014 proběhly aktivity Zábavná anglické odpoledne. Tato aktivita
proběhla 2x a zúčastnilo se jí 50 dětí z 1. i 2. stupně. Akce byla přínosná, vedla děti ke
spolupráci a dodala další motivaci k budoucímu vzdělávání.
Aktivity z oblasti „člověk a společnost“
- Prosinec 2013 - vystoupení pěveckého sboru na Vánočním jarmarku ZŠ
ŽELATOVSKÁ
- Prosinec 2013 - vystoupení pěveckého sboru na vánočním koncertě Hudební školy
u Bečvy Přerov
- Květen 2014 - vystoupení pěveckého sboru + dramatického kroužku na akci magistrátu
pro seniory
- Červen 2014 - vystoupení pěveckého sboru + dramatického kroužku na akci SCHOLAR
- Červen 2014 - vystoupení pěveckého sboru + dramatického kroužku na Šerpování
prvňáčků a vyřazování deváťáků
- Atlas Bios, „Má oblíbená květina“ – 5.B 3. Místo

f) sportovní soutěže a akce
1. V průběhu celého školního roku probíhaly soutěže mezi třídami a družstvy. První a druhé
třídy měřily své síly v 7 disciplínách pod názvem „Klokanův sedmiboj“. Žáci třetích až
pátých tříd tentokrát bojovali ve smíšených družstvech, před každou soutěží si družstvo
losovali. „Žabákův čtyřboj“zahrnoval vybíjenou, fotbal, florbal a soutěž v obratnosti.
2. Vybraní žáci reprezentovali naši školu také ve vybíjené – Preventan Cup, kde obsadili
v okresním kole 5. místo; v turnaji Mc Donalds Cup pak obsadili mladší žáci v okresním
kole místo čtvrté. Největšího úspěchu dosáhli žáci čtvrtých a pátých ve florbalu, kde na
mistrovství ČR obsadili pěkné 4. místo.
3. Již čtvrtým rokem uspořádala naše škola pro děti prvního stupně tříd kurz lyžování, kterého
se zúčastnilo 45 žáků. Děti každý den autobusem dojížděly do lyžařského areálu v
Hlubočkách, kde jezdily na lyžích i snowbordech, soutěžily a hrály různé hry.
Umístění na soutěžích 2013/14
Běh o pohár primátora města Přerova
1. místo – starší žáci, běh na 60 m
2. místo – starší žákyně, běh na 60 m
2. místo – starší žáci, běh na 1500 m
3. místo – starší žáci, běh na 1500 m
4. místo – mladší žáci, běh na 60 m
Malá kopaná
1. místo okrskové kolo, 2. místo v okresním finále
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Coca- cola cup
1. místo kvalifikace, 1. místo - 1. kolo, postup do 2. kola (duben), 2. kolo – 2. místo
Florbal
Okrskové kolo ve florbalu, postup do okresního finále- všechny kategorie, postup do
kraje: ml. a st. žáci, ml. žáci postup na kvalifikaci do republikového finále
St. žákyně - 1. místo – okrsek, 2. místo okresní finále
St. žáci - 2. místo – okrsek, 1. místo okresní finále, 2. místo krajské kolo
Ml. žáci – 1. místo – okrsek, 1. místo okresní finále, 1. místo krajské kolo, 3. místo
kvalifikace na republiku
Ml. žákyně – 2. místo - okrsek, 4. místo okresní finále
Běh 17. Listopadu
4., 5. a 6. místo – starší žáci
6. místo – ml. žáci
Halová kopaná
St. žáci – 2. místo - okresní finále
Svislá laťka – soutěž ve skoku do výšky
3. místo – Stanislav Jemelka
6. místo – Petr Mackovík
Pohár rozhlasu – atletické závody
Ml. žáci - 7. místo, st. žáci 6. místo, ml. žákyně 6. místo, st. žáci 6. místo
Jednotlivci: 1. místo - skok daleký, st. žákyně
2. místo – skok daleký, st. žáci, běh 60 m-st. žákyně
3. místo – štafeta, st. žákyně, vrh koulí - st. žáci
4. místo – štafeta, st. žáci, skok do výšky, st. žákyně, hod míčkem, ml. žákyně
5. místo – skok daleký, ml. žáci, běh 60 m, st. žákyně, skok do výšky, st. žáci
6. místo – skok daleký, ml. žáci, štafeta, ml. žáci, vrh koulí, skok daleký, žákyně
Turnaj ve volejbalu
Žáci – 1. místo, postup do krajského finále, kraj se nekonal
Žákyně – 6. místo
Turnaj v nohejbalu
Žáci – 2. místo

2. Prezentace školy na veřejnosti
Ve školním roce 2013/2014 se snažila škola více zviditelnit tím, čím žáci a pedagogové školy
v tomto období žili. Pokračovala snaha o těsnější spolupráci s rodiči našich žáků a také
o navázání kontaktu s rodiči a dětmi z MŠ – potenciálními budoucími žáky prvních tříd.
Informace o tom přinášely příspěvky v regionálním tisku, avšak nesrovnatelně větší možnosti
poskytovaly veřejnosti webové stránky naší školy, které jsou pro nejširší veřejnost prvotním
a v dnešní době zcela nezastupitelným zdrojem: http://zs-zelatovska.cz/akce/novinkyarchiv.html (Do tisku se totiž opět mnohé zaslané články nepodařilo prosadit, ačkoliv po
stránce svého obsahu byly aktuální, zajímavé, a navíc vždy doplněné několika ilustrujícími
fotografiemi.) K lepší propagaci školy slouží i loni zavedené webové stránky galerií velkého
množství fotografií z akcí školy - http://zelatovska.rajce.idnes.cz/, i když nejsou využity
takovou měrou, jak by vytíženy mohly být.
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Prezentace školy na veřejnosti probíhala především díky těmto akcím:
1. Špekáčkový den (18. 9.2013)
2. Závody na koloběžkách pro MŠ (2. 10. 2013)
3. Co by měl umět předškoláček? (14. 11. 2013)
4. Tradiční Vánoční jarmark (12. 12. 2013)
5. Vánoční turnaj v ledním hokeji ředitele ZŠ Želatovská Přerov (20. – 21. 12. 2013)
6. Taneční soutěž „Zumba, tanec, fitnes“(29. 1. 2014. 2013)
7. Setkání s budoucími prvňáčky – Miniškolička (30. 1. 2014)
8. Škola nanečisto (31. 1. 2014)
9. Hokejová akademie 2014 (26. 3. 2014)
10. Výukové lekce pro děti z MŠ v in-line bruslení – poskytnutí pomoci HC Přerov
(duben – červen 2014)
11. Čarodějnické rejdění pro MŠ a naše prvňáčky (29. 4. 2014)
12. Dětský květinkový den 2014 (24. 5. 2014)
13. Den dětí pro prvňáčky zimním stadionu (10. 6. 2014) – participace s HC Zubr
Přerov
14. Slavnostní vyřazování 9. ročníků a šerpování dětí budoucího 1. ročníku 2014
(24. 6. 2014)
Výjimečně z některých akcí natočila KTV krátké šoty, které byly odvysílány v regionálním
televizním vysílání.
V průběhu školního roku 2012/2013 byly v regionálním tisku publikovány tyto příspěvky, jež
jsou následně umísťovány na www stránky naší školy v oddílu „Napsali o nás“:
 První školní den pro prvňáčky na Přerovsku_2013
 První den ve škole_2013
 Učení se nebojíme_2013
 ZŠ Želatovská jela na "adapťák" do Tučína_2013
 Nabídka škol_2014
 Kluci ze ZŠ Želatovské sbírají jeden úspěch za druhým_2014
 Akademie ZŠ Želatovská se povedla_2014
 Akademie ZŠ Želatovská se opět povedla_2014
 Žáci ZŠ Želatovská se naučili první pomoci_2014
Rovněž výjimečně se naše škola objevila i na internetových stránkách:
- http://teiwazflorbal.cz/pohar-primatora-v-kategorii-elevu-ziskala-zs-zelatovska/
31. 5. 2014 – florbal
- http://teiwazflorbal.cz/v-hranicich-probehla-dalsi-teiwaz-liga-dvojnasobne-vitezstvislavi-zs-zelatovska/
12. 4. 2014 florbal
- http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Reprezentant-Martin-Zatovic-navstivil-ZSZelatovska,-v-telocvicne-besedoval-se-zaky-2304
návštěva na ZŠ – Martin Zaťovič 4. 6. 2014
- http://www.pvkprerov.cz/?p=3565
-

volejbalová přípravka
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=2308
participace na MDD na Zimním stadionu 10.6.2014
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IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve dnech 4. – 6. února 2014 proběhla na škole inspekce České školní inspekce podle § 174
odst. 2 písm. B) a c) zákona č. 561/2004 Sb. – ve věci zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních vzdělávacích programů pro základní
a zájmové vzdělávání za školní roky 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014.
Závěry inspekční činnosti
a) K výrazným přednostem školy patří zejména vytváření podmínek pro žáky se
sportovním zaměřením, spolupráce se sportovními kluby, zřizovatelem a v rámci
preventivních aktivit nadstandartní nabídka zájmové činnosti. Pozitivem řídící práce je
mj. aktivní přístup k plnění stanovených úkolů a řešení problémů, zapojení
metodických orgánů a jejich vedoucích do řízení subjektu s cílem zefektivnit
vzdělávací proces, kvalitní zpracování dokumentů (např. Školní řád, pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výroční zpráva o činnosti školy), snaha o získání
mimorozpočtových prostředků prostřednictvím projektů a grantů a zlepšování zejména
materiálních podmínek vzdělávání. Pozitivem je rovněž organizování adaptačního
kurzu pro usnadnění přechodu žáků z 1. na 2. stupeň i skutečnost, že všichni učitelé
pověření výkonem specializovaných činností absolvovali požadované studium.
b) Dílčí nedostatky zjištěné při kontrole budovy z hlediska BOZ žáků a při kontrole
vedené dokumentace byly většinou odstraněny v průběhu inspekce, případně byla
přijata adekvátní opatření k jejich eliminaci.
c) Příležitostí je postupné odstraňování nedostatků uvedených v bodě b), další možnosti
spočívají v širším uplatňování prvků sebehodnocení i vzájemného hodnocení žáků
během vyučovací hodiny, modernizaci výukových metod spojenou s efektivním
využíváním interaktivních prostředků, častější diferenciaci učiva podle schopností
žáků, zpřesnění poskytování informací zákonným zástupcům prostřednictvím
žákovských knížek o prospěchu žáků v souladu s uplatňovanými pravidly hodnocení,
orientaci DVPP na vzdělávání žáků se SVP. V zájmu zpestření vzdělávací nabídky
ČŠI doporučuje zvážit možnost zařazení volitelných předmětů.
d) Od poslední inspekční činnosti se výrazně zlepšilo materiální zázemí pro výuku
zejména v oblasti vybavení a využívání ICT i celkové materiálně technické podmínky.
Ředitel školy přijal řadu opatření, které by měly přispět ke zkvalitnění činnosti
subjektu. Vyhodnocení jejich účinnosti bude možno provést až v delším časovém
horizontu.

X. Hospodaření školy za kalendářní rok 2013
1. Příjmy
Celkové příjmy
z toho:
- příjmy LVK, ŠvP,ŠD,Chorvatsko,Anglie
- příjmy z doplňkové činnosti
- ostatní příjmy
- dotace
2. Výdaje
Celkové neinvestiční výdaje
z toho:
- náklady na platy pracovníků školy

17 557 609,- Kč
664 442,- Kč
105 115,- Kč
247 607,- Kč
16 540 445,- Kč

17 547 098,- Kč
10 075 276,- Kč
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- z toho asistent pedagoga
46 445,- Kč
- zákonné odvody zdrav. a soc.poj.
3 433 493,- Kč
- z toho AP
15 797,- Kč
- ostatní sociální náklady
147 577,- Kč
- výdaje za pracovní neschopnost
35 567,- Kč
- výdaje za učebnice a učební pomůcky
304 317,- Kč
- výdaje za učební pomůcky Magistrát
50 000,- Kč
- výdaje doplňkové činnosti
94 604,- Kč
- ostatní náklady (opravy, revize,opravy odpadů,odvoz 3 344 022,- Kč
odpadů-kontejnery,energie,služby,odpisy majetku,
mzda správce hřiště, LVK, ŠvP, Chorvatsko, Anglie apod.)

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 měsících duben až prosinec 2014 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 „barev roku.
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 probíhá 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
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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.

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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