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A/ Výroční zpráva o činnosti školy 

 
1. Úvod 
1.1. Charakteristika školy 

1.2. Učební plán 

1.3. Výuka cizích jazyků 

1.4. Zájmové útvary 

1.5. Propagace školy 

 
 

1.1. Charakteristika školy 

 

Základní škola v Hrubém Jeseníku je řazena mezi školy malotřídní a ve školním roce 2016/2017 

byla organizována jako škola trojtřídní s pěti ročníky. Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou 

organizací, jejíž součástí je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. 

Počet žáků v tomto roce mírně poklesl, ale v následujících letech věříme ve zlepšení, o čemž 

vypovídá demografický vývoj v obci Hrubý Jeseník a Oskořínek. Do školy se navíc hlásí děti ze 

Chleb. 

Celkový počet žáků byl v tomto školním roce 46, tj. průměrně 15,33 žáků na třídu. 

Nejpočetnější byla třída druhá se 17 žáky třetího ročníku. 

Organizace tříd je závislá na počtu žáků v jednotlivých ročnících. 

Školní družinu navštěvovalo 30 žáků, mateřskou školu celkem 23 dětí. 

Ředitel školy ustanovil třídní učitele, vychovatele ve školní družině a učitele v mateřské škole 

takto: 

1. ročník: Mgr. Oberhelová Jitka 

2. ročník: Mgr. Oberhelová Jitka 

   3. ročník: Mgr. Hlavičková Alena 

   4. ročník: Mgr. Oberhel Jaroslav ř.š. 

   5. ročník: Mgr. Oberhel Jaroslav ř.š. 

   Úvazek 0,32: Mgr. Hurychová Veronika 

   Asistent pedagoga: Havlová Martina (0,38), Kopecká Dana (0,25), Rysová Lenka (0,63) 

   školní družina: Havlová Martina (0,75) 

   vedoucí učitelka mateřské školy: Pavlíčková Marcela, DiS. 

   učitelka mateřské školy: Bc. Ottová Jitka 

    

Zřizovatelem školy je Obec Hrubý Jeseník se sídlem v Hrubém Jeseníku 30, 289 32 Oskořínek. 

Základní škola v Hrubém Jeseníku je organizací příspěvkovou, zařazena do sítě škol rozhodnutím 

ŠÚ Nymburk č j.: 277/ŠÚ/96 k 28. 2.1996. 

Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 12. září 2002 se škola stala k 1. 1. 2003 příspěvkovou 

organizací. 

 

1.2. Učební plán školy 

 

Ve školním roce 2016/2017 se vyučovalo ve všech ročnících dle učebních osnov:  ŠVP „Škola 

pro obec“ č.j.: Hru-5/16/3. 
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1.3. Výuka cizích jazyků 

 

Výuka angličtiny probíhala ve všech ročnících. 

V 1. a ve 2. ročníku vyučovala angličtinu paní učitelka Mgr. Veronika Hurychová, absolventka 

PG fakulty Univerzity Hradec Králové, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy – speciální 

pedagogika, ve 3. ročníku vyučovala paní učitelka Mgr. Alena Hlavičková, absolventka PF TU 

v Liberci, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy,  

Anglický jazyk ve 4. a 5. ročníku vyučoval ředitel školy Mgr. Jaroslav Oberhel, absolvent PG 

fakulty Hradec Králové, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy. V roce 1995 - 96 absolvoval 

jazykový a metodický kurz pro neaprobované učitele v rozsahu 200 hodin. Výuku zajišťovala 

jazyková škola AKCENT a probíhala ve spolupráci s Britskou radou a Goethe Institutem pod 

záštitou MŠMT. 

 

1.4. Zájmové útvary 

 

V tomto školním roce probíhalo na naší škole šest zájmových útvarů: přírodovědný, hrajeme 

divadlo, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, kroužek počítačový, klub zábavné logiky a 

deskových her. 

Všechny kroužky zajišťovali zaměstnanci školy: 

přírodovědný kroužek – paní učitelka Pavlíčková Marcela, Dis. 

sportovní kroužek - ředitel školy Mgr. Jaroslav Oberhel, 

počítačový kroužek – paní učitelka Mgr. Alena Hlavičková, 

kroužek Hrajeme divadlo - paní učitelky Mgr. Jitka Oberhelová a Mgr. Veronika Hurychová, 

výtvarný kroužek - paní učitelka Bc. Jitka Ottová, 

klub zábavné logiky a deskových her – paní Lenka Rysová 

Všechny kroužky se setkaly s velkým zájmem žáků a pedagogičtí pracovníci byli za vedení 

kroužků odměněni z prostředků státního rozpočtu na OPPP.  

Ve druhé polovině školního roku probíhal formou kroužku i výuka náboženství panem farářem 

Lukášem Hrabánkem. 

 

1.5. Propagace školy 

 

Činnost naši školy propagují od února 2009 internetové stránky školy, které lze najít na adrese: 

www.zshrjesenik.cz. Stránky obsahují aktuální informace pro rodiče a veřejnost, které jsou ještě 

rozpracovány po jednotlivých ročnících, historii a koncepci školy, dále pak dokumentaci školy 

(Školní vzdělávací programy, řády školy, Minimální preventivní program, Program proti šikaně, 

Výsledky srovnávacích testů, …), žáci zde zveřejňují své soutěžní práce, pedagogové nově 

tvořené výukové programy – DUMy, nechybí fotogalerie MŠ i ZŠ.  

Pravidelně přispíváme do obecního zpravodaje, případně do zpravodaje obce Oskořínek. 
 

 

 

 

 

 

http://www.zshrjesenik.cz/
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2. Personální oblast 
 

2.1. Pedagogičtí pracovníci 

2.2. Úvazky pedagogických pracovníků 

2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 

2.4. Provozní zaměstnanci 

2.5. Rozvázání pracovního poměru 

 

 

2.1. Pedagogičtí pracovníci 
 

Titul Jméno a 

příjmení 

Kvalifikace Praxe Funkce 

 Havlová Martina Absolventka studia pro asistenty pedagoga, 

středoškolské studium – obor Předškolní a 

mimoškolní pedagogika SSŠ pedagogiky 

Obrataň 

13 let Vychovatelka ŠD, 

metodik SPJ, asistent 

pedagoga – od 1. 2. 

2016 

Mgr. Hlavičková 

Alena 

Vysokoškolské vzdělání 12 let učitelka 

Mgr. Hurychová 

Veronika 

Vysokoškolské vzdělání 

Studium pro výchovné poradce 

14 let Učitelka, školní 

speciální pedagog, 

výchovný poradce 

 Kopecká Dana Úplné střední vzdělání 10 let asistent pedagoga 

Mgr. Oberhel Jaroslav Vysokoškolské vzdělání 26 let učitel, ředitel školy, 

výchovný poradce, 

koordinátor ICT 

Mgr. Oberhelová Jitka Vysokoškolské vzdělání 26 let učitelka, vychovatelka 

ŠD, logopedický 

asistent 

Bc. Ottová Jitka Bakalářské studium – Sociální práce 

Program celoživotního vzdělávání na PedF 

UK Praha – vychovatelství (ZZ 12/2013) 

Studium – Speciální pedagogika – 

učitelství UJAK Praha, od 18. 3. 2016 

studium – Předškolní pedagogika a 

pedagogika 1. stupně VŠM Varšava 

17 let učitelka MŠ 

DiS. Pavlíčková 

Marcela 

Vyšší odborné vzdělání 19 let vedoucí učitelka MŠ 

 Rysová Lenka Absolventka studia pro asistenty pedagoga 15 let asistent pedagoga 

 

2.2. Úvazky pedagogických pracovníků 

 

Míra vyučovací povinnosti: Počet hodin: 

Učitel 1. stupně ZŠ 22 

Učitel 1. stupně v 1. ročníku 22 

Ředitel ZŠ s 5 – 6 odděleními 13 

Vychovatelka ŠD 30 

Učitelka MŠ 31 
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Jméno a příjmení: Úvazek:  Přesčasové hodiny 

za týden: 

Hlavičková Alena – učitelka plný 3 

Hurychová Veronika – učitelka  0,32   

Havlová Martina – vychovatelka  0,75  

Havlová Martina – asistent pedagoga 0,38  

Kopecká Dana – asistent pedagoga 0,25  

Oberhel Jaroslav plný 1 

Oberhelová Jitka – učitelka ZŠ plný 3 

Oberhelová Jitka – vychovatelka ŠD 0,12  

Ottová Jitka – učitelka MŠ plný  

Ottová Jitka - učitelka 0,09  

Pavlíčková Marcela – vedoucí učitelka MŠ plný  

Rysová Lenka – asistent pedagoga 0,63  

Zvěřinová Romana – asistent pedagoga od 29. 8. 

2017 
0,75  

 

2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 

Plán DVPP   

dle §24 odst. 3 Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů  

    

Obsah plánu DVPP    

1) dle §1 - 10 Vyhlášky č.317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

    

§1 písm. a) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů   

§3 Studium pedagogiky Bc. Ottová Jitka  
září 2016 – 

červen 2017  

Absolvování 2. ročníku 

studia Pedagogiky 

§3 Studium pedagogiky Havlová Martina 
září 2016 – 

červen 2017  

Absolvování 1. ročníku 

studia Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

§1 písm. b) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů   

§9 Studium k výkonu 

specializovaných činností 

Mgr. Hurychová 

Veronika 

leden 2016 – 

březen 2018 
Studium pro výchovné poradce 

§1 písm. c) Studium k prohlubování odborné kvalifikace   

§10 Průběžné vzdělávání všichni pedagogové 
září 2016 - 

červen 2017 

V oblasti předškolní pedagogiky 

se zaměřit na Projektové 

vyučování a výukové metody a 

postupy ve vzdělávání na 1. 

stupni. Využít nabídky MAP 

vzdělávání na Nymbursku, 

VISK, NIDV Praha a dalších 
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2) dle §24 odst. 4 písm. b) Zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů  

samostudium všichni pedagogové 
září 2016 - 

červen 2017 

Čerpání určuje aktuálně ředitel 

školy, využívá dnů volna o 

vedlejších prázdninách, 

zaměřeno na koordinaci ŠVP 

s RVP, školní dokumentaci, ICT 

    

3) ICT Všichni pedagogové  
září 2016 - 

červen 2017 

Cloudové řešení zálohy dat dle 

aktuální nabídky především 

"Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a 

středisko služeb školám, 

Nymburk, V Kolonii", NIDV 

Praha a další 

 

Plnění studia ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Jméno a příjmení Název akce Zařízení  

Bc. Ottová Jitka 
Studium – Předškolní pedagogika a 

pedagogika 1. stupně 
MŠ plněno 

 

Plnění vzdělávání k výkonu specializačních činností 

 

Jméno a příjmení Název akce Zařízení  

Mgr. Hurychová Veronika Studium pro výchovné poradce ZŠ a MŠ plněno 

 

Plnění průběžného vzdělávání 

 

Jméno a příjmení Název akce Zařízení  

Mgr. Hurychová Veronika Schůzky pro výchovné poradce – PPP Nbk PO splněno 

Kopecká Dana Schůzka pro metodiky prevence – PPP Nbk PO splněno 

Oberhel Jaroslav 
Pracovní setkání pracovních skupin MAP 

vzdělání 
PO splněno 

Oberhel Jaroslav 
Realizace projektů z výzvy 02_16_022 - 

šablony 
PO splněno 

Oberhel Jaroslav Snídaně se zřizovateli PO splněno 

Oberhel Jaroslav 
Inspirativní workshopy vzdělávání na 

Nymbursku 
PO splněno 

Pavlíčková Marcela, Dis. 
Jak individualizovat, když je třída v MŠ plná 

dětí 
MŠ splněno 

Pavlíčková Marcela, Dis. Environmentální vzdělávání hrou v MŠ MŠ splněno 

Pavlíčková Marcela, Dis. Aktualizace ŠVP dle aktuálních změn MŠ splněno 

Všichni pracovníci BOZP a PO PO splněno 

*PO = celá příspěvková organizace 
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Plnění samostudia – využito 60% volných dnů u pedagogických pracovníků ZŠ, učitelky MŠ 

nevyčerpaly 10, resp. 12 dnů z důvodu provozu v MŠ. Samostudium zaměřeno na koordinaci 

ŠVP s RVP, inkluzivní vzdělávání, na práci na PC, kancelářský SW, dokumentace školy, 

vzdělávací weby, novela školského zákona. 

 

Plnění studia ICT – elearning: Cloudové řešení zálohy dat, zajímavé stránky na internetu, využití 

uložišť serveru, inkluze. 

 

 

2.4. Provozní zaměstnanci 
 

Jméno a příjmení Druh vykonávané 

činnosti 

Úvazek 

Rysová Šárka domovnice ZŠ plný 

Bittnerová Jana vedoucí školní jídelny 0,25 

Bittnerová Jana vedoucí kuchařka 0,75 

Senohrábková Jana kuchařka  plný 

Vašková Zuzana Domovnice MŠ 0,5 

 

2.5. Rozvázání pracovního poměru dohodou, ukončení pracovního poměru: 

 

Pracovní poměr byl rozvázán s paní Lenkou Rysovou – pracovní smlouva domovnice MŠ, a paní 

Danou Kopeckou – asistent pedagoga. 

 

3. Materiální oblast 

 

3.1. Budova ZŠ 

3.2. Budova MŠ 

3.3. Školní družina 

3.4. Pomůcky 

 

3.1. Budova ZŠ 

 

Vzhledem k tomu, že velká část budovy byla vystavěna v 19. století, nemůže stoprocentně 

vyhovovat dnešní době. Po mnoha letech se ve spolupráci se zřizovatelem začalo intenzivněji 

pracovat na její zlepšení a modernizaci.  

Po loňské rekonstrukci chodníku okolo školy směrem ke školce, byla zrekonstruována jižní část 

od silnice, kde byl chodník přibetonovaný k budově, kterým vlhkost prosakovala do místností 

družiny, šatny a tělocvičny. Zároveň byly nově natřeny hlavní vchodové dveře a dveře zadního 

vchodu. Díky získaným finančním prostředkům ze soutěže „Barevné hry recy-věci 2016“ ve výši 

4.000,- Kč jsme vlastními silami zrekonstruovali plot.  

 



9 
 

   
 

   
 

  V celé budově školy bylo vymalováno. 

    

Na půdě byl vytvořen prostor pro školní archiv. Je však potřeba opravit střechu, kterou při 

vydatných deštích zatéká, je třeba vyčistit dešťové okapy a vyměnit některé svody.  

 

 
 

Nové sociální zařízení už doznalo dalších oprav dveřních obložek z důvodu velmi nešetrného 

užívání ze strany žáků. 
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Všechna okna v budově vyžadují nutnou údržbu. 

 

Stav venkovní omítky budovy školy neodpovídá charakteru a významu budovy. 

 

Mezi budovami školy a školky bylo instalováno osvětlení chodníku a schodů. 

 

 
 

Tělocvična svými parametry vyhovuje maximálně 14 žákům (Vyhláška MZ 410/2005 Sb.). 

Průměrný počet žáků ve třídách byl ale 15, v příštím školním roce 2017-2018 počet dětí stoupne 

na průměr 17, nejpočetnější třída bude mít 19 žáků, čímž opět kapacitu překročí o více než 1/4. 

Venkovní hřiště, které by mohlo kapacitě tělocvičny odlehčit, chybí. 

 

Ve školní kuchyni byla provedena další údržba kombinovaného robotu. 

 

Během tohoto školního roku tak bylo odstraněno velké množství nedostatků, které popisovala 

předchozí výroční zpráva. Zbývají však nedostatky, které budou finančně velmi náročné.  

Ve spolupráci s MAS Svatojiřský les a se Souhlasem zřizovatele jsme požádali o zařazení 

projektů do seznamu projektových záměrů pro investiční intervence na území MAP ORP 

Nymburk - Venkovní učebna polytechnického vzdělávání žáků ZŠ a MŠ, Venkovní multifunkční 

hřiště a Vybavení školní zahrady herními prvky a celková úprava zahrady.  

 

3.2. Školní družina 

 

Školní družina je umístěna v přízemí školní budovy a má dvě místnosti. Jednu místnost využívají 

děti jako hernu, druhou k praktickým činnostem. Stále se potýkáme s vlhkostí stěn, která 

způsobuje poškození vnitřního vybavení. Na komíny je třeba instalovat zakoupené stříšky. 

 

3.3. Budova MŠ 

 

Budova mateřské školy je po rekonstrukci v roce 2014 v pořádku. Na základě revizní zprávy o 

elektroinstalaci zajistil zřizovatel výměnu rozvodných skříní. 

Na komplexní obnovu dětského hřiště herními prvky je z minulosti zpracován návrh a 

dokumentace. Tato realizace je závislá na poskytnutí dotace. 

 

 



11 
 

3.4. Pomůcky 

 

Škola je vybavena 19 žákovskými počítači, čtyřmi interaktivními tabulemi. Dále ve škole máme 

dvě barevné televize, video, kopírku a tiskárnu, tři magnetofony s CD, varhany Casio. Tato 

zařízení bude nutné postupně vyměnit. V budově MŠ je PC, interaktivní tabule, tiskárna, TV, 

magnetofon s CD, PC a varhany Casio.  

 

4. Výchovně vzdělávací oblast 

 

4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.2. Výsledky zápisu 

4.3. Péče o žáky s VPU 

4.4. Účast v soutěžích 

4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 

4.6. Výsledky výstupních školních testů KALIBRO pro žáky 3. ročníku 

4.7. Výsledky celostátních srovnávacích testů pro žáky 5. ročníku v programu InspIS ČŠI 

 

4.1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Ve školním roce 2016/2017 měla škola stav k 30. 6. 2017: Počet: 

Tříd celkem 3 

Žáků celkem  46  

Průměrný počet žáků na třídu  15,33 

 

Do tohoto školního roku nastoupilo o 10 žáků méně než ve školním roce 2015 – 2016. 

 

 

Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách k 30. 6. 2017: 

 

Třída Ročník Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek 

I. 1.    5 3 2 

I. 2.  10 4 6 

II. 3.  17 9 8 

III. 4.    9 5 4  

III. 5.    6 3 3 

 

Seznam žáků v jednotlivých ročnících: 

 

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

Adamec Vojtěch 

Bobková Pavlína 

do 31. 1. 2017 
Eliášek Jan 

Bubáková 

Magdaléna od  

6. 2. 2017 do  

2. 4. 2017 

Grohman Štěpán 

Kopešová Andrea 

Dobešová 

Veronika 
Hájková Kateřina Hejná Andrea Jeník Jindřich 

Kubelová Hájek Martin Hampl Jakub Kopecký David Kubelová 
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Karolína Mariana 

Turčín Michal 

Kulhán 

Maxmilián 
Hejný Michal 

Macounová 

Kateřina 
Líbal Matyáš 

Reichel Rudolf 

Ladmanová 

Helena 
Hurychová Bára Plášil Adam Němcová Klára 

 Macoun Martin Jeníková Jana Rulík Miloslav 
Nešněrová 

Veronika 

 Prantl Lukáš Jirouš Vojtěch Rulíková Renata  

 Sehnalová Nela Kotková Markéta Sixta Michal  

 Sodomová Ema Majer Matyáš Vejvoda Jakub  

 Šiftová Natálie Miller Dominik   

  Němcová Lucie   

  
Novohradský 

Vojtěch 
  

  Páčová Kateřina   

  Rysová Anežka   

  Slavíková Denisa   

  Turčín Tomáš   

  Vrabec Adam   

 

 

Procento žáků s prvním stupněm z chování: 
K 30. 6. 2017: 100% 

Celkový počet neomluvených hodin: 
K 30. 6. 2017: 0 hod 

 

 

Přehled prospěchu a docházky v 1. a 2. pololetí školního roku: 
 

 Ročník Žáků Prospěl Neprospěl Absence 

(hodin) 

Průměr absence 

na žáka 

Průměrný 

prospěch 

1. pololetí 1. 5 5 0 56 11,20 1,03 

2. pololetí 1. 5 4 1 258 51,60 1,33 

1. pololetí 2. 10 10 0 246 24,60 1,20 

2. pololetí 2 9 9 0 386 42,89 1,14 

1. pololetí 3. 17 17 0 492 28,94 1,23 

2. pololetí 3. 17 17 0 637 37,47 1,29 

1. pololetí 4. 8 8 0 181 22,63 1,33 

2. pololetí 4. 8 8 0 221 27,63 1,61 

1. pololetí 5. 6 6 0 93 15,50 1,39 

2. pololetí 5. 6 6 0 115 19,17 1,50 

 

Z tabulky lze vyčíst, že v tomto roce měla vysoká absence vliv na výsledek prospěchu v 1., 3., 4. a 5. 

ročníku. Opakuje se tedy trend z minulých výročních zpráv. 

K přijímacímu řízení na víceleté gymnázium se v tomto školním roce přihlásil jeden žák, nebyl 

přijat. Přechod žáků z pátého ročníku na 2. stupeň ZŠ: jeden žák nastoupil do ZŠ Komenského 

Nymburk, ostatní (5) žáci byli přijati do ZŠ Křinec.  
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4.2. Výsledky zápisu 

 

Zápis do 1. ročníku proběhl 11. dubna 2017  

Přítomno:     16 

Přijato:     14 

Odklad:       2 

 

K zápisu se dostavili čtyři předškoláci z obce Chleby. K zápisu se nedostavilo jedno dítě 

z Hrubého Jeseníka, bylo u zápisu v ZŠ Křinec, dvě děti ze Chleb (Budiměřice, Nymburk) a 

jedno dítě z Oskořínka (Nymburk).  Dvěma dětem změnili rodiče před termínem zápisu adresu 

trvalého bydliště.  

 

Seznam dětí, které byly u zápisu: 
 

Příjmení, jméno: Obec: 

Bárta Denis Chleby 

Bednář Jakub Oskořínek 

Bukovicová Tereza Šestajovice 

Čejka Luboš Nový Dvůr 

Čihula David Hrubý Jeseník 

Hampl Jan Oskořínek 

Jeníková Karolína Nový Dvůr 

Kalinová Natálie Hrubý Jeseník 

Kotek Jan Chleby 

Kurková Anna Hrubý Jeseník 

Reichelová Denisa Oskořínek 

Římal Antonín Chleby 

Senohrábek Jiří Charvátce 

Svatůňková Eliška Chleby 

Šiftová Ellen Hrubý Jeseník 
 

Do 1. ročníku nastoupilo 1. září 2016 celkem patnáct žáků, jeden žák ročník opakuje. Dva žáci 

přestoupili do ZŠ Dymokury. 

 

K 1. září 2017 má škola celkem 51 žáků. 
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4.3. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

 

Žáci se SVP byli vzděláváni na základě vypracovaných individuálních vzdělávacích plánů a plánů 

pedagogické podpory. Celkový počet žáků se SVP k 30. 6. 2017 byl osm. 

 

Druh postižení: Počet: Asistent pedagoga: 

Vady řeči 2 0 

Souběžné postižení více vadami 1 1 

Vývojové poruch učení 4 0 

Autismus 1 1 

 

4.4. Účast v soutěžích 

 

Školní kolo a účast 4. a 5. ročníku v celostátní literární soutěži na téma – Pohádka – Máme 

rádi přírodu. Naše škola získala díky práci Jakuba Vejvody ze 4. ročníku krásné 2. místo. 

Školní kolo a účast Andrey Hejné ze 4. ročníku v celostátní soutěži „V jakém světě bych chtěla 

žít za 10 let“. 

Školní kolo a účast žáků 4. a 5. ročníku v celostátní soutěži „Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu“ 

 

4.5. Výchovně vzdělávací akce školy 

 

1. Zapojení žáků do výzdoby školy 

2. Projektové dny – Naše obec, Vánoční jarmark, Lidové zvyky a tradice spojené 

s návštěvou muzea v Rožďalovicích, Příroda v zimě, Bezpečnost na silnici na dopravním 

hřišti v Oskořínku a v Nymburce, Praha, Cvičení v přírodě spojené s turistikou v Českém 

ráji. 

3. Cyklistické a turistické výlety po okolí 

4. Divadelní představení v Nymburce 

5. Muzikál v divadle Hybernia 

6. Cestopisné promítání s besedou o Thajsku v Poděbradech 

7. Návštěva divadelních představení 

8. Návštěva hudebních pořadů 

9. Přírodovědné setkání s mykologem 

10. Keramické dílny 

11. Den na dopravním hřišti 4. a 5. ročník 

12. Účast na dětském pochodu "Jeseňská dětská šlápota" 

13. Účast na cyklistickém výletu Svatojiřským lesem 

14. Veřejné vystoupení žáků při vánočních besídkách v Hrubém Jeseníku a Oskořínku 

15. Veřejné sbírky Fond SIDUS, Život dětem, Mořský svět a Fond CPK – CHRPA pro 

nemocné a postižené děti 

16. Školní výlet na Trosky a do Českého ráje 

 

4.6.  Výsledky výstupních školních testů žáků 3. ročníku 

 

Ve školním roce 2016/2017 byli žáci 3. ročníku otestování srovnávacím testem KALIBRO, jehož 

cílem je porovnat procentuální úspěšnost odpovědí žáků 3. ročníku v jednotlivých třídách a 
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školách. I žáci 3. ročníku naší školy dosáhli vyššího počtu správných odpovědí, než byl průměr 

celého souboru (cca 2300 žáků). Jedinou výjimkou je výsledek čtenářských dovedností, na které 

se bude v následujícím školním roce potřeba více zaměřit. 

 

  Celostátní výsledky Výsledky našich žáků 

Český jazyk 55,20% 53,90% 

Matematika 41,00% 52,30% 

Přírodovědný základ 55,50% 71,60% 

Anglický jazyk 56,90% 76,10% 

Ekonom. doved. 49,90% 63,70% 

Prvouka 45,30% 59,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Výsledky celostátních srovnávacích testů pro žáky 5. ročníku v programu InspIS České 

školní inspekce 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla naše škola vybrána k otestování srovnávacím testem v programu 

České školní inspekce „InspIS“. 

 

„Vyhodnocení školy 

Tato výsledková sestava prezentuje souhrnné základní výsledky za školu v rámci výběrového 

zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ ve školním roce 2016/2017. Toto výběrové 

zjišťování pokrylo použitými 21 testy z jednotlivých předmětů, kombinací předmětů a 
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vzdělávacích oblastí doposud největší část Rámcového vzdělávacího programu ZV ze všech 

proběhlých celoplošných a výběrových zjišťování realizovaných Českou školní inspekcí. 

Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky 

poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní v testech zahrnuté požadavky 

minimálního standardu osvojených kompetencí. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na 

zprůměrované výsledky za třídy a za školu. 

Pro připomenutí krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny: 

Každý žák řešil tři testy – dva ze základních předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk) a 

jeden z některého z dalších připravených předmětů. Testy pro žáky 5. ročníku byly připraveny na 

60 minut. Testy obsahovaly různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu otázku. 

Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal, za chybně vyřešenou nebo vynechanou 

otázku body nezískal, ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v 

celém testu udává průměrnou úspěšnost v testu. 

Úlohy v některých testech byly rozděleny do užších tematických částí – to umožňuje cílenější 

posouzení toho, co šlo žákům v daném testu lépe a co hůře (obdobně jako u celého testu byla 

spočtena úspěšnost v jednotlivých částech). 

Žáci, u nichž škola při registraci vyznačila speciální vzdělávací potřeby příznakem „SVP“ a 

přidělila jim šablonu s uzpůsobením pro SVP, řešili testy s menším počtem úloh – protože obecně 

u žáků jde o různé typy a stupně SVP, nebyly výsledky těchto žáků do průměrů za školy a třídy s 

ohledem na interpretovatelnost výsledků škol a tříd zařazeny. 

Tato výsledková sestava prezentuje celkové výsledky za školu po jednotlivých předmětech. První 

výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných 

žáků. Graf ukazuje, jak velké byly v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v 

celém testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala v testu jednu 

pětinu možných bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je 

uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy (jen žáků bez SVP), v legendě grafu jsou v 

závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je záměrně konstruovaný z výsledků 

jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit hodnoty průměrných úspěšností 

ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd a škol v jednotlivých skupinách. 

Druhý výsečový graf v tomto výběrovém zjišťování není použit, protože v testech byly zastoupeny 

pouze úlohy jedné úrovně obtížnosti (graf by v případě úloh více úrovní obtížnosti ukazoval, jaká 

část žáků řešila jednotlivé úrovně obtížnosti). 

Tabulka pod grafy souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a všech 

testovaných žáků v testu, případně v jeho jednotlivých tematických částech, pokud do nich byly 

úlohy v testu rozděleny. 

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání mají jen omezenou vypovídací hodnotu. Úlohy v testech 

nemohly zákonitě reprezentovat očekávané výstupy RVP v jeho celé šíři, testy měly omezenou 

délku a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. 

Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů u jednotlivých 

žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od 

průměru za všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin.“ 
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  Celostátní výsledky Výsledky našich žáků 

Český jazyk 61% 64% 

Matematika 60% 77% 

Člověk a svět práce 73% 76% 

 

Zdroj: https://set.csicr.cz/CertifiedTesting/CertifiedTesting.aspx 

 

 

 
 
 
 

  5. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2016/2017 se pracovalo v této oblasti dle Minimálního protidrogového 

programu a Programu proti šikanování. 

Pravidelné diskuse metodika prevence s dětmi (jednou měsíčně), snaha všech pracovníků školy o 

okamžité řešení problémů. Kromě tohoto máme programy, které negativní sociálně patologické 

jevy přinejmenším omezí, ne-li úplně vyřadí: 

zájmové kroužky v naší škole, podpora hudebních i výtvarných zájmů na umělecké škole, 

v Domě dětí a mládeže v Nymburce. Děti se ve velkém počtu účastní akcí řízených pracovníky 

školy – Miss čarodějnice, na den dětí Jeseňská šlápota, dětský karneval, propojení s TJ Hrubý 

Jeseník- oddíl kopané (mladší žáci). 

Škola se rovněž zapojila do internetového projektu „Drogy trochu jinak“ a jako aktivní škola do 

projektu portálu Proškoly.cz. 

V únoru proběhla beseda se specialistou na téma Houby. 

 

6. Spolupráce školy 

 
6.1. Spolupráce s rodiči 

6.2. Spolupráce se zřizovatelem 

6.3. Spolupráce se spádovými školami 

6.4. Spolupráce s tělovýchovnou jednotou 

 

 

 

6.1. Spolupráce s rodiči 

 

V průběhu školního roku proběhly dvě rodičovské schůzky, na kterých byli rodiče seznámeni s 

klasifikací prospěchu a chování žáků. Rodičovské schůzky byly organizovány v 1. a 3. čtvrtletí 

školního roku. 

Velmi dobrá spolupráce je v oblasti mimoškolní. Rodiče se zapojili do organizování zábavných 

akcí pro žáky a nejen pro ně.  

https://set.csicr.cz/CertifiedTesting/CertifiedTesting.aspx
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6.2. Spolupráce s Obecním úřadem 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla spolupráce na velmi dobré úrovni. 

 

6.3. Spolupráce se spádovými školami 

 

Spolupráce se spádovými školami je na úrovni minulých let. Přechod našich žáků na 2. stupeň ZŠ 

Komenského Nymburk a ZŠ Křinec probíhá bez vážnějších komplikací a podle našich informací 

od pedagogů, žáků a rodičů se naši žáci řadí k lepšímu průměru. 

 

6.4. Spolupráce s tělovýchovnou jednotou 

 

Velmi dobrá je spolupráce s místní tělovýchovnou jednotou. Nejenom že využíváme její areál k 

výuce tělesné výchovy a odpočinkového programu družiny, ale právě místní TJ zaštiťuje 

organizaci akcí: fotbalové turnaje, šlápota, ……  

 

7. Inspekční zprávy 

 
Česká školní inspekce provedla kontrolu na škole ve dnech 4. – 7. října 2016.  

 

Závěry  

Hodnocení vývoje  

- Zvýšil se počet asistentek pedagoga, což přispělo k vyšší podpoře žáků se SVP a zlepšení jejich 

výsledků vzdělávání.  

- Od poslední inspekce došlo ke zlepšení vzdělávacího prostředí a vybavení jak v MŠ, tak i v ZŠ 

především prezentační technikou a počítači.  

- Zvýšila se odbornost pedagogického týmu MŠ.  

Silné stránky  

- Spolupráce s vnějšími partnery, zřizovatelem i zákonnými zástupci dětí a žáků je dlouhodobě 

pro školu přínosná a má významný pozitivní dopad na klima školy, materiální podmínky a úroveň 

i výsledky vzdělávání.  

- Systematické a účelné využívání prezentační techniky a počítačů ve výuce má pozitivní dopad na 

utváření klíčových kompetencí žáků.  

- Škola má dlouhodobě výborné výsledky žáků v externím testování, systematicky zjišťuje úroveň 

získaných dovedností a vědomostí žáků, s výsledky aktivně pracuje a porovnává je opakovaně v 

průběhu vzdělávání (testování ve 3. a 5. ročníku). 

 - Všem žákům s potřebou podpůrných opatření poskytuje systematickou a účinnou podporu, 

která má přímý pozitivní dopad na jejich výsledky vzdělávání.  

- Další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je plánováno v souladu s potřebami školy, se 

příznivě odráží v průběhu vzdělávání.  

- V MŠ je empatickým přístupem rozvíjena osobnost dětí. Na kvalitní úrovni je podporovaná 

environmentální výchova a vzdělávání, tvořivost dětí, výchova ke zdraví (pohybovými aktivitami, 

využíváním pobytu venku, diferencovaným odpočinkem). 
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- Funkční je úzká spolupráce učitelů mateřské a základní školy při vyhodnocování výsledků 

vzdělávání a přijímání následných opatření.  

- Účinně je uplatňován individuální přístup, v době adaptace zejména k dětem mladších tří let.  

- Uplatňování individuálního přístupu vychovatelek ve ŠD ke všem účastníkům zájmového 

vzdělávání, zohlednění jejich zájmů.  

Slabé stránky  

- V MŠ nejsou využívány pestré metody a formy vzdělávání, nedostatečná je diferenciace činností 

ve věkově smíšené třídě, chybí vedení dětí k hodnocení a sebehodnocení.  

- Záměry pro další rozvoj dětí nejsou systematicky stanovovány.  

- Dílčí strategické a pedagogické postupy nebyly vždy vyvážené směrem k cílům zájmového 

vzdělávání stanoveným ve ŠVP ŠD.  

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

- V MŠ se zaměřit na využívání široké škály metod vzdělávání, individualizaci a diferenciaci 

vzhledem k možnostem dětí.  

- V ŠD vyvážit pedagogické postupy vzhledem ke kompetencím uvedeným v ŠVP ŠD. 
 

Zdroj: 

http://www.zshrjesenik.cz/dokumenty/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Inspek%C4%8Dn%C3%

AD%20zpr%C3%A1va%202016.pdf 

 

Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy                             

 

 

 

                                                                                                            ……… ……………… 

                                                                                                       razítko, podpis 

 

 

V Hrubém Jeseníku 20. 9. 2017 

 

 

 

Projednáno pedagogickou radou 20. 9. 2017 

 

Projednáno školskou radou 4. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zshrjesenik.cz/dokumenty/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Inspek%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%202016.pdf
http://www.zshrjesenik.cz/dokumenty/dokumenty%20%C5%A1koln%C3%AD/Inspek%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%202016.pdf
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B/ Výroční zpráva o hospodaření školy 
 

 

Tato Výroční zpráva je předávána zřizovateli v souladu s Vnitřní směrnicí obce: Schvalování 

účetních závěrek zřízených příspěvkových organizacím dne 13. 4. 2017. 

 

1) Čerpání finančních prostředků od zřizovatele: 

 

Položky rozpočtu: Čerpání 2016 

Náklady   

501401 Spotřeba materiálu ZŠ - všeobecný  113 241,80 Kč 

501402 Spotřeba materiálu MŠ - všeobecný 35 299,70 Kč 

501403 Spotřeba materiálu ŠD - všeobecný 13 572,00 Kč 

501410 Spotřeba materiálu - noviny, časopisy  7 359,00 Kč 

501420 Spotřeba materiálu – akce žáci  56 827,00 Kč 

501440 Spotřeba materiálu - učební pomůcky 4 232,00 Kč 

501460 Spotřeba materiálu - potraviny 326 622,50 Kč 

502400 Spotřeba elektrické energie 245 433,00 Kč 

502420 Spotřeba energie - dodávky tepla (uhlí, dříví) 28 919,00 Kč 

502411 Spotřeba energie – vodné, stočné ZŠ 11 061,00 Kč 

502411 Spotřeba energie – vodné, stočné MŠ 6 383,00 Kč 

511401 Opravy a udržování ZŠ 141 651,11 Kč 

511402 Opravy a udržování MŠ 23 581,00 Kč 

512400 Cestovné 4 728,00 Kč 

518401 Ostatní služby – telefon ZŠ 13 910,50 Kč 

518402 Ostatní služby – telefon MŠ 1 475,50 Kč 

518410 Ostatní služby - poštovné 289,00 Kč 

518421 Ostatní služby - pojištění, revize, zpracování účet. 

ZŠ 71 544,40 Kč 

518422 Ostatní služby - pojištění, revize, zpracování účet. 

MŠ 29 377,00 Kč 

518423 Ostatní služby - pojištění, revize, zpracování účet. 

ŠD 9 972,00 Kč 

518431 Ostatní služby - školení (PO, vých.poradce, ved. ŠJ) 7 500,00 Kč 

518432 Ostatní služby - školení (PO, ved. ŠJ) 600,00 Kč 

518440 Ostatní služby – poplatky z účtu 6 645,00 Kč 

518450 Ostatní služby - programové vybavení 4 080,00 Kč 

518470 Ostatní služby – preventivní prohlídka 500,00 Kč 
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518490 Ostatní služby – plavecký výcvik 12 419,71 Kč 

551400 Odpisy 3 741,00 Kč 

558400 Náklady z DDHM 150 900,00 Kč 

569400 Ostatní finanční náklady - poplatky 100,00 Kč 

Náklady celkem 1 331 964,22 Kč 

Výnosy   

602400 Stravné 326 061,00 Kč 

609400 Jiné ostatní výnosy - odvedené školné 99 171,00 Kč 

648440 Čerpání fondů 69 905,22 Kč 

649430 Ostatní výnosy – akce žáci  56 827,00 Kč 

672400 Výnosy vybraných místních 780 000,00 Kč 

Výnosy celkem 1 331 964,22 Kč 

Hospodářský zisk 0,00 Kč 

 

 

Zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku 

 

Škola v roce 2016 hospodařila již čtvrtým rokem se stejným neinvestičním příspěvkem od 

zřizovatele ve výši 780.000 Kč. Po celý rok byl tento příspěvek čerpán vyrovnaně. Rozhodnutím 

zastupitelstva Obce Hrubý Jeseník byl příspěvek navýšen převodem části rezervního fondu ve 

výši 65.136,00 Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup a instalaci tří kusů akumulačních 

kamen. 

Spotřeba elektrické energie se ve srovnání s loňským rokem ustálila.  

Daří se nám držet nízké náklady na telefon, plavecký výcvik jsme ale opět doplatili ve výši 

12 419,71 Kč. 

Hospodářský výsledek skončil díky zapojení rezervního fondu ve výši 4.769,00 Kč na 0,00 Kč.  

Zvýšené náklady na účtu 511400 Oprava a údržba byly způsobeny nutnými opravami mísícího 

stroje ve školní kuchyni,  odstraněním závad ve školní tělocvičně plynoucích z kontroly ČŠI, 

opravami vnitřních omítek, které budou potřeba i v následujícím roce, a položením nových 

podlahových krytin v prostorách před toaletami a na chodbě v 1. patře.. 

Za rizikové z pohledu financování příspěvkové organizace do budoucna přetrvává neefektivní 

vytápění budovy základní školy, na které upozorňuje ředitel školy zřizovatele již druhé desetiletí 

a stav střešní krytiny. 
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2) Čerpání finančních prostředků získaných doplňkovou činností 

 

Položky rozpočtu  Čerpání 2016 

Náklady   

511401 Opravy a udržování 10 407,00 Kč 

558300 Náklady z DDHM 1 849,00 Kč 

Náklady celkem 12 256,00 Kč 

Výnosy   

602300 Prodej služeb - stravné 12 256,00 Kč 

Výnosy celkem 12 256,00 Kč 

Hospodářský zisk 0,00 Kč 

 

Doplňková činnost v roce 2016 byla realizována zajištěním obědů MŠ Oskořínek. Získané 

finanční prostředky byly použity na opravu, údržbu a nákup zařízení do ŠJ. 

  

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 12. 2015 schválilo rozpočet obce na rok 2016, 

jehož obsahem je neinvestiční příspěvek pro PO v celkové výši 780.000,-. Výše příspěvku byla 

stanovena na základě návrhu rozpočtu, který projednala Školská rada dne 25. 11. 2015. O výši 

příspěvku byla škola informována dopisem zřizovatele čj.: 0006/16/OÚ.  

 

Školská rada dne 12. 4. 2017 projednala vyúčtování neinvestičních nákladů za rok 2016, na jehož 

základě byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání a školní družinu na školní rok 

2017/2018 takto: 

Úplata za předškolní vzdělávání = 323,- 

Úplata za školní družinu = 100,- 

 

Vyúčtování neinvestičních nákladů bylo zřizovateli předloženo dne 13. 4. 2017 v rámci účetní 

závěrky za rok 2016. 
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3) Čerpání finančních prostředků státního rozpočtu 

 

Položky rozpočtu  Čerpání 2016 

Náklady   

501100 Spotřeba materiálu - 1. třída 1 000,00 Kč 

501110 Spotřeba materiálu - učebnice, učební 

pomůcky 59 305,00 Kč 

501120 Spotřeba materiálu – ochranné pracovní 

pomůcky 6 720,30 Kč 

518100 Ostatní služby DVPP  7 469,00 Kč 

518100 Ostatní služby plavání 21 531,29 Kč 

52x Osobní náklady 4 675 353,41 Kč 

Náklady celkem 4 771 379,00 Kč 

Výnosy   

69x  Příspěvky a dotace na provoz 4 771 379,00 Kč 

Výnosy celkem 4 771 379,00 Kč 

Hospodářský zisk 0,00 Kč 

 

Prostředky státního rozpočtu byly čerpány vyrovnaně. 

 

 

 

Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy                             

 

 

 

                                                                                                            ……… ……………… 

                                                                                                       razítko, podpis 

V Hrubém Jeseníku 13. 4. 2017 

 

 

Zpráva o hospodaření byla projednána Školskou radou na svém zasedání 12. 4. 2017. 
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C/Výroční zpráva za rok 2016 činnosti v oblasti poskytování informací 

podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

 

údaje: 

počet poskytnutých 

informací: 

  

a) počet podaných žádostí o informace 0 

  

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

  

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

  

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez 

uvádění osobních údajů 0 

  

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona  0 

 

 

 

 

V kalendářním roce 2016 nebyla dle tohoto zákona poskytnuta žádná informace. 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav, ředitel školy                             

 

                                                                                                            ……… ……………… 

                                                                                                       razítko, podpis 

 

          

 

V Hrubém Jeseníku 23. 1. 2017 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 24. 1. 2017 
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D/ Přílohy: 

 
1) Zpráva o sestavení účetní závěrky 

2) Protokol o schválení účetní závěrky 

3) Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě za období 1. 7. 2016 – 30. 9. 2016 

4) Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 

5) Inspekční zpráva 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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