
I. Základní údaje o škole

Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov
IČO 63696487
Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ
DIČ CZ63696487
Telefon/fax 583 238 243 – základní škola, 583 238 234 – školní jídelna

581 114 621 - přímá linka ředitelna
E-mail zsbludov@zsbludov.cz
Adresa internetové stránky www.zsbludov.cz
Právní forma příspěvková organizace
Zápis do rejstříku škol 1.1.2005
Zařazení do sítě škol 19.3.1996
Název zřizovatele Obec Bludov, Jana Žižky 195, Bludov 789 61, IČO: 00302368
Resortní identifikátor 600148301
Vedoucí pracovníci Ředitelka školy: Mgr. Ilona Křivohlávková 

krivohlavkova@zsbludov.cz
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Dana Králová (Březinová) 
brezinovad@zsbludov.cz

Součásti školy Identifikace  zařízení Kapacita
Základní škola 102680086 750
Školní družina 120300371 110
Školní jídelna 102980934 700
Školní klub 181004364 200

Školská rada

Obec  Bludov  od 1.9.2006  zřizuje  Školskou   radu,  která  se schází  dvakrát  ročně. 
Složení současné školní rady vychází z voleb v září  2009 a k 31.8.2012 jí končí volební 
období. 

Zástupci obce:
Mgr. Vladimír Vlček (předseda), doc. PhDr. Stanislav Balík Ph.D., Marie  Znojová

Zástupci rodičů:
Simona Zaoralová,  Gabriela Bryxová, Romana Kočí

Zástupci pedagogů:
Mgr. Dana Králová, Mgr. Alena Bauerová (místopředseda), Mgr. Irena Dokoupilová
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Charakteristika školy

Základní  škola  Karla  staršího  ze Žerotína  Bludov  je  plně  organizovanou  školou 
zřizovanou obcí Bludov. Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole 12 tříd. Na prvním 
stupni školy bylo v každém ročníku po jedné třídě (5 tříd), od ledna byla otevřena speciální 
třída pro žáky se zdravotním postižením – vývojové poruchy učení.  Na druhém stupni školy 
byly,  kromě 8. ročníku,  v každém ročníku dvě paralelní třídy (7 tříd). Součástí školy byla 
školní družina, kde pracovala  tři oddělení. Školní klub vytvářel zázemí v době odpolední 
přestávky a dále společně se školní družinou zastřešoval řadu kroužků.

Základní  škola  má  k dispozici  tři  budovy.  První  stupeň  a družina  jsou  umístěny 
v původní školní budově z roku 1908. V této budově je k dispozici učebna cizích jazyků s 
interaktivní tabulí a třemi počítači pro žáky, odborná učebna hudební výchovy, školní cvičná 
kuchyňka,  malá  počítačová  učebna  (6  notebooků)  a  jedna  kmenová  učebna  je  vybavena 
interaktivní  tabulí.  V přístavbě je umístěno ředitelství  školy,  školní kuchyň a  jídelna,  dvě 
tělocvičny, posilovna a keramická dílna. V budově U2 jsou žáci druhého stupně a prostor pro 
školní  klub.   Kromě  kmenových  tříd  jsou  zde  k dispozici   odborné  učebny:  fyzikálně-
chemická  s  interaktivní  tabulí,  přírodopisná  s  interaktivní  tabulí,  anglického  jazyka, 
německého  jazyka,  velká  počítačová  učebna  (25  počítačů),  malá  počítačová  učebna  (15 
notebooků a interaktivní tabule). Mezi budovami se rozkládá  školní zahrada s prolézačkami, 
pískovištěm, altánem a stolem na stolní tenis. Žáci mají bez omezení  k dispozici multifunkční 
sportovní areál.

Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Nábytek a zařízení jsou 
postupně  obnovovány (skříňky na  1.  stupni).  Průběžně  se  doplňují  také  učební  pomůcky, 
výpočetní  a  didaktická  technika  a  to  především  z  dotačního  titulu  EU-peníze  školám. 
Hygienická zařízení jsou na velmi dobré úrovni. Stálým problémem je únik tepla a pronikání 
vody západní stěnou na budově U2. Na základě studie zřizovatele byl přesunut kondenzační 
kotel z horní kotelny a tím bude zvýšena jeho účinnost a omezeny ztráty.

Do školy docházely kromě dětí z Bludova také děti z Bohutína (17), Chromče (16), 
Vyšehoří  (9), Klášterce (2), Šumperka (3), a po jednom žáku z Mohelnice,   Postřelmůvku, 
Sobotína, Olšan a Postřelmova. Dojíždějící žáci tvořili 20 % z celkového počtu žáků.

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
Pro žáky druhého stupně byla možnost výběru z  9 volitelných předmětů (vyučováno bylo 7 
předmětů, domácí nauky a technické kreslení se pro malý zájem žáků neotevřely). Žáci měli 
možnost docházet do nepovinného předmětu náboženství, který je určený všem žákům bez 
rozdílu věku. K rozvoji žáků přispívala také nabídka 16 zájmových útvarů organizovaných 
školní družinou nebo školním klubem.

Vzdělávání a výchova

Do vzdělávacího procesu ve škole nezbytně patří také zařazování exkurzí, přednášek 
a dalších  aktivit.  Škola  využívala  nabídek Vily  Doris,  vlastivědného  muzea  v Šumperku, 
ekocentra Sluňákov, Arpoku, Policie ČR, hasičů a dalších organizací, které průběžně nabízely 
škole vzdělávací programy. Žáci během roku navštívili akce pod záštitou Městské knihovny 
v Šumperku a místní knihovny v Bludově, která byla dětem k dispozici i během dopoledního 
vyučování.  Ke zvýšení  kulturního  povědomí  byly  do výuky zařazeny návštěvy filmových 
a divadelních představení v Šumperku nebo v Kulturním domě v Bludově. Během roku jsme 
využili preventivní programy   hasičského záchranného sboru, hasičů v Bludově, Policie ČR 
a civilní  obrany Šumperk,  Poradny pro ženy a  dívky.   Škola pokračovala  ve vzdělávacím 
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projektu multikulturní výchovy Global Curriculum a nově se zapojila do projektu „Svět v 
jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech“. 

Do výuky jsou také začleněna témata environmentální výchovy. Škola byla zapojena 
v ekologických   projektech  „M.R.K.E.V“  a Recyklohraní.   Během  školního  roku  se děti 
zúčastňovaly ekologických programů organizovaných Ekoklubem  pod střediskem ekologické 
výchovy Vily Doris.  Žáci 4. ročníku se každoročně zapojují  do komplexního ekologického 
programu Vily Doris. Žáci se také zúčastnili přírodovědně zaměřených soutěží  (přírodovědný 
klokan, soutěž Zelená stezka – zlatý list). Do výuky byla zařazena exkurze do sbírkových 
skleníků Flory Olomouc a návštěva výstavy Vesmír. Škola je zapojena do projektu „Školní 
mléko“,  „Zdravé zuby“ a „Ovoce do škol“.

Ve škole   probíhal   tradiční  sběr  pomerančové  kůry  a   papíru.  Výtěžek  z jarního 
a podzimního sběru  papíru (17 710 kg, 38 056 Kč) byl použitý na úhradu nákladů vzdělávání 
adoptované  indické  dívky  –  Shammery,  část  byla  zaslána  na hnutí  Stonožka  a dále  byly 
zakoupeny výtvarné potřeby pro žáky celé školy na další školní rok.

Žákyně  8.  ročníku  zorganizovaly  humanitární  sbírku  pod  záštitou  Člověk  v  tísni 
Veselá koza. Za vybranou částku 4 534 Kč bylo zakoupeno 5 koz do Afriky.

Nedílnou součástí vzdělávání jsou také sportovní aktivity. Žáci  2.  a 3.  ročníku 
absolvovali  plavecký  kurz  v Zábřehu  na  Moravě.  Během roku  se  děli  zúčastňovaly  řady 
sportovních  aktivit  a  soutěží:  atletika,  přespolní  běh,  soutěž  ve šplhu,  turnaje  ve vybíjené, 
kopané,  florbale  a minikopané.   Dvakrát  ročně  proběhl  sportovní  den,  kde  si  děti  mohly 
vybrat  aktivitu  podle  vlastního  zájmu.  Žáci  7.  a  8.  ročníku absolvovali  týdenní  pobytový 
lyžařský a snowboardový kurz v Kunčicích u Starého Města.  Zájemci  z řad žáků prvního 
stupně  se  zúčastnili  třídenního  lyžařského  výcvikového  kurzu  s  výukou  lyžování  a 
snowboardingu v Loučné nad Desnou. 

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Do výuky je zařazena dopravní 
výchova, děti 4. ročníku si ověřily svoje znalosti dopravních předpisů  na dopravním hřišti 
v Zábřehu.

Školu  reprezentovaly  děti  ve  vědomostních  soutěžích  jazykových,  matematických, 
přírodovědných a soutěžích výtvarných. Velmi úspěšné bylo zapojení do výtvarné soutěže k 
1150.  výročí  příchodu  věrozvěstů  na  Velkou  Moravu  pod  záštitou  hnutí   Stonožka  -  na 
vlastních nohou a  Arcibiskupství pražského. 

Zájemci z řad žáků 2. stupně se zúčastnili jazykového pobytu v Londýně .

Žákovská samospráva

Ve škole pracuje  žákovská samospráva.. Zástupci jednotlivých tříd (od 3. ročníku) se 
vyjadřovali především k materiálnímu zázemí školy a   předkládali připomínky k běžnému 
provozu školy. 

Materiální zabezpečení

V průběhu roku jsou dle potřeby doplňovány školní pomůcky. Do učeben 4. a 5. třídy 
byly  zakoupeny skříňky pro žáky na uložení  osobních věcí.  neopravitelnou kopírku na 2. 
stupni nahradil multifunkční stroj – kopírka, tiskárna, skener. Původní, již poruchový systém 
školních hodin, byl doplněn o elektronické hodiny pro ovládání školního zvonění. K efektivní 
komunikaci a  snížení účtů za telefonní služby jsme zakoupili telefonní pobočkovou ústřednu 
a od července přešli na telefonování přes internet – VoIP.  Část zastaralých počítačů (6 ks) v 
počítačové učebně byla nahrazena novými.
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Z finančních  prostředků z projektu EU-peníze školám byla vybavena mini  počítačová 
učebna na 1. stupni, instalována interaktivní tabule do učebny fyziky a chemie a dokoupeny 
čtyři  soupravy programovatelné stavebnice Lego.  Do chemické laboratoře  byla  zakoupena 
přenosná  laboratoř.  Výuka  byla  také  obohacena  o  výukové  obrazy  pro  výuku  chemie  a 
prvouky. Byl zakoupen přenosný dataprojektor a radiomagnetofon. 

 Dokumentace  školy  a  žákovské  knížky  pro  žáky  na  2.  stupni  byly  vedeny  v 
elektronické podobě.

Průběžně  jsou zajišťovány také  provozní  potřeby – dovybavování  školní  jídelny a 
provozu.

Problémem jsou stále se snižující finanční prostředky ze státního i obecního rozpočtu.

Školní družina

Ve  školní  družině  pracovala  tři  oddělení  a  čtyři  kroužky.  Děti  kromě  pravidelné 
docházky  mohly  družinu  navštěvovat  v  době  před  vyučováním  dle  potřeby.  O hlavních 
prázdninách  měly  děti  možnost  zúčastnit  se týdenního  příměstského  tábora  „Cesta  kolem 
světa“.

Pravidelně přihlášení účastníci  hradili příspěvek na provoz ve výši 60 Kč. V rámci 
dodržování pitného režimu měly děti možnost za příplatek 10 Kč využívat připravené nápoje 
ve školní kuchyňce.

Větší akce a činnosti školní družiny              
                               

– spolupráce s místní organizací ČZS – výzdoba výstavy výkresy našich dětí
– podzimní prázdniny – vycházka do přírody + dýňování (příprava výzdoby na školní 

HALLOWEEN) – společná práce s rodiči a sourozenci
– účast  ve výtvarných soutěžích  pořádaných školou i jinými organizacemi
– výzdoba chodeb a některých  částí školní budovy
– pravidelná zájmová činnost s využitím školní zahrady a multifunkčního hřiště
– spolupráce s KD – výzdoba, přáníčka pro seniory apod.
– „Mikulášské odpoledne v tělocvičně“ – soutěže, závody a pohybové hry
– „Vánoční turnaj v pexesu“
– vánoční posezení u stromečku ve školní družině
– návštěva kroužku místních chovatelů
– „Hledání pokladu v zimní přírodě + bobování na kopci
– návštěva místní knihovny spojená se soutěží „Malí autoři ve školní družině“
– „Velikonoční dílny“
– vycházka do oranžerie - výstava fotografií bludovského rodáka a profesionálního 

pracovníka ochrany přírody, ornitologa a fotografa Petra Šaje
– exkurze u profesionálních hasičů v Šumperku
– výlet na krytý bazén do Šumperka pro dívky i chlapce z pohybových her
– opékání a hry v přírodě  pro děti z výtvarného kroužku
– společné odpoledne plné her a soutěží na školní zahradě na ukončení školního roku

(přehled aktivit ŠD zpracovala Soňa Nikolovová, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK)
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Školní klub 

Během  celého  školního  roku  byly  pod  hlavičkou  školního  klubu  organizovány 
zájmové útvary. V době přestávky před odpoledním vyučováním žáků 5., 8. a 9. ročníku je 
školní klub využíván ke spontánním činnostem dětí.

Školní jídelna

Žáci měli možnost odebírat ve školní jídelně dopolední svačiny a obědy. 
V rámci doplňkové  činnosti škola nabízela stravování žákům, dětem,  zaměstnancům 

MŠ Bludov a obyvatelům a organizacím v obci. 

Organizace školy

Třída Celkem žáků Z toho chlapců Z toho dívek Třídní učitelé
I. 25 13 12 Iveta Šejnohová
II. 27 10 17 Jarmila Březinová
III. 25 17 8 Irena Dokoupilová
IV. 25 11 14 Markéta Šamánková

Marie Tulachová*
V. 22 12 10 Eva Macková
VI.A 17 7 10 Dita Kaňáková
VI.B 17 7 10 Věra Vařeková
VII.A 18 9 9 Alena Bauerová
VII.B 20 12 8 Lumír Velčovský
VIII. 27 13 14 Vojtěch Kočí
IX.A 20 10 10 Martina Hrdinová
IX.B 17 10 7 Vladimíra Horáčková
Celkem 260 131 129

Komentář:
Výše  uvedená  tabulka  uvádí  počet  žáků  k 1.9.2011.  V průběhu  školního  roku  požádali 
o přestup na jinou školu z důvodu stěhování 2 žáci. Do školy byly přijaty dvě děti z důvodu 
přistěhování a dva žáci na žádost rodičů.
Žák, který  nastoupil  na žádost rodičů na začátku druhého pololetí,  byl  v polovině dubna 
umístěn do dětského domova.

Netřídní  učitelé:  Ilona  Křivohlávková,  Dana Králová  (Březinová),  Jana  Janíčková,  Daniel 
Krhánek, Ivana Brázdová, Květoslava Procházková
Renáta Langová, Blanka Pavelková, Michaela Minářová – mateřská a   rodičovská dovolená 
Alexandra Večeřová – vyučující ve speciální třídě zřízené pro žáky s SVP, od 1.1.2012 
Marie Tulachová – třídní učitelka od 1.2.2012 (zástup za MD)
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Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

Oddělení Vychovatelka Počet žáků – pravidelná 
docházka Poznámky

1. Jindřiška Krejčí 30
2. Soňa Nikolovová 30

3.
Jindřiška Krejčí 
Soňa Nikolovová 
Iveta Šejnohová

18

Celkem 78

Zájmové útvary organizované školní družinou

Název Počet 
žáků Ročník Hodin 

týdně Vedoucí kroužku

Výtvarný kroužek 23 1. - 5. 1 Jindřiška Krejčí
Informatika 17 2.- 4. 1 Soňa Nikolovová
Pohybové hry 31 1. - 3. 1 Soňa Nikolovová
Přírodovědný kroužek 18 1. - 5. 1 Iveta Šejnohová

Komentář:
Děti jsou rozděleny do tří oddělení. Děti jednotlivých oddělení končí v různou dobu, mezitím 
některé děti  odcházejí domů. Po ukončení 5. vyučovací hodiny dochází ke spojení 1. a 3. 
oddělení.
Děti,  které  pravidelně  navštěvují  školní  družinu a přispívají  na její  provoz,  mají  docházku 
do kroužků zdarma. Ostatní děti hradí částku ve výši 30 Kč/měsíc.

Zájmové útvary organizované školním klubem

Název Počet 
žáků Ročník Hodin 

týdně Vedoucí kroužku

Přírodovědný kroužek 20 1. - 5. 1 Iveta Šejnohová
Keramika 1 24 1. - 4. 2 Vladimíra Horáčková
Keramika 2 24 4. - 9. 2 Vladimíra Horáčková
Robotika a informatika 15 5. - 9. 1 Daniel Krhánek
Aerobic 16 1. - 4. 1 Dana Březinová
Moderní gymnastika 13 2.- 4. 1 Irena Dokoupilová
Kroužení kruhem + čtení dětem 15 1. - 3. 1 Jarmila Březinová 
Florbal 18 3. - 5. 1 Eva Macková
Florbal - dívky 14 7.- 9. 1 Lumír Velčovský
Florbal – chlapci 19 7.- 9. 1 Lumír Velčovský
Kroužek první pomoci 21 4. - 5. 1 Marie Tulachová *
Zájmový tělocvik 15 4.- 6. 1 Eva Machová
Pěvecký kroužek 14 1.- 5. 1 Markéta Šamánková*
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Komentář:
Žáci přihlášení do školního klubu hradí příspěvek ve výši 30 Kč měsíčně. Tyto děti mohou 
poté docházet do libovolného počtu zájmových útvarů organizovaných školním klubem nebo 
školní družinou. Do školního klubu bylo přihlášeno 52 účastníků.
Markéta Šamánková od 1.2.2012 nastoupila na mateřskou dovolenou, činnost kroužku byla k 
tomuto datu ukončena.
Marie  Tulachová  nastoupila  od 1.2.2012 jako zástup  za  mateřskou dovolenou,  od  března 
zahájil činnost kroužek první pomoci.

Školní jídelna

Počty zapsaných strávníků
děti

3-6 let
děti 
7-10 
let

děti 
11-14 

let

děti
15 

a více 
let

dětí 
a žáků 
celkem

vlastní 
prac.

prac. 
jiných 
škol

cizí 
strávníci

strávníků 
celkem

105 95 112 27 336 31 14 83 464

Komentář:
Školní jídelna také připravuje v rámci doplňkové činnosti 15 dopoledních svačin pro žáky 
školy, přibližně 50 obědů  plní do jídlonosičů  a  119 obědů  odváží pro děti a zaměstnance 
MŠ.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Integrovaní žáci celkem 35
Žáci s mentálním postižením 0
Žáci s vývojovými poruchami učení 34
Žáci s vývojovými poruchami chování 1

Komentář:
Výše  uvedená  tabulka  uvádí  údaje  k 30.9.2011,   v průběhu  školního  roku  se vyšetřením 
dalších dětí v poradenském zařízení počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  zvýšil 
o 9 (vývojové poruchy učení). 
Z důvodu překročení limitu 5 integrovaných žáků na třídu (4. třída) byla zřízena speciální 
třída. Třída byla otevřena k 1.1.2012 s počtem 14 žáků: 4. třída – 8 žáků, 5. třída – 4 žáci, 
3. třída - 2 žáci.
Žáci  se speciálními  vzdělávacími  potřebami  pracovali  podle  schválených  individuálních 
vzdělávacích  plánů a jednu hodinu týdně probíhala reedukace (celkem  7 skupin).  Reedukaci 
organizačně zabezpečovala výchovná poradkyně.
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II. Přehled oborů vzdělávání

Obory vzdělání a formy vzdělávání

Kód oboru Popis oboru Forma 
vzdělávání

Délka 
vzdělávání 

v letech

Kapacita 
oboru Platí od-do

79-01-C/01 Základní škola denní 9 750 1.9.2007 
neomezeně

Učební plán pro školní rok 2011/2012

Předmět Zkratka             Ročník
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Povinné předměty           
Český jazyk Čj 9 10 8 8 8 5 4 4 5
Anglický jazyk Aj/Nj   3 3 3 3 3 3 4
Matematika M 5 5 5 4 5 5 4 4 5
Informatika Inf   1  1 1 1 1
Prvouka Prv 2 2 3       
Přírodověda Př    1 2     
Vlastivěda Vl    2 2     
Chemie Ch        2 2
Fyzika F      1 2 2 2
Přírodopis Př      2 2 2 1
Zeměpis Z      2 2 2 1
Dějepis D      2 2 2 2
Výchova k občanství Vo      1 1 1 1
Výchova ke zdraví Vz       1 1
Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova Vv 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Praktické činnosti Pč 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty       2 2 2 2
Volitelné předměty           
Etická výchova Ev      2 2 2 2
Sportovní hry Sh      2 2 2 2
Francouzský jazyk Fj       2 2 2
Výtvarné činnosti Vč      2 2 2 2
Ekologické nauky En      2 2 2 2
Německý jazyk Nj 2 2 2 2
Ruský jazyk Rj      2 2 2 2

Celková týdenní dotace  21 22 24 25 26 30 30 31 31
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Komentář:
Ve všech ročnících  probíhala výuka podle  Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. 
Žáci  2.  stupně  měli   možnost  výběru  ze  7  volitelných  předmětů.  Škola  nabízela  jako 
nepovinný předmět  Náboženství.

III.  Personální zabezpečení

Přehled  pedagogických pracovníků

Pedagogický  sbor  je  stabilizovaný.  K výměně  pedagogů  dochází  přirozeným 
odchodem do důchodu nebo odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Jedna učitelka si během školního roku doplnila  odbornou kvalifikaci (nyní na MD). 
Vyučující,  která  nastoupila  jako  zástup  za  MD  studuje  4.  ročník  pedagogické  fakulty, 
učitelství pro 1. stupeň.

Ve škole  také  pracovali:  výchovná  poradkyně,  metodička  pro  prevenci  sociálně 
patologických jevů a učitel – metodik ICT, kteří splňují podmínky na vzdělání. 

Jméno a příjmení Vzdělání

Ú
va

ze
k

Funkce Vyučuje

Základní škola
Mgr. Ilona Křivohlávková VŠ, M-Zt 1 ředitelka, ICT M, Ch
Mgr. Dana Králová VŠ, spec.ped. 1 zást.  ředitelky, 

ŠVP
Aj, Fj

Mgr. Jarmila Březinová VŠ, 1. stupeň 1 učitelka 1. st.
Mgr. Irena Dokoupilová VŠ, 1. stupeň 1 učitelka 1. st.
Mgr. Iveta Šejnohová VŠ, 1. stupeň 1 učitelka, 1. st.
Mgr. Eva Macková VŠ, 1. stupeň 1 učitelka 1. st., Tv
Mgr. Jana Janíčková VŠ, M-Zpv 0,68 učitelka M
Mgr. Alena Bauerová VŠ, Čj-Ov 1 učitelka Čj, Vo, Z, D,  Rj
Mgr. Vojtěch Kočí VŠ, Př-Z 1 učitel, Př, Ch, Z, Sh
Mgr. Ivana Brázdová VŠ, Aj-Rj-Hv 1 učitelka, MP Aj, Hv
Mgr. Květoslava Procházková VŠ, M-Zpv 1 učitelka M, Inf, Pč
Mgr. Vladimíra Horáčková VŠ, Čj-Vv 1 učitelka Čj, Vv, Vo, Dn
Mgr. Martina Hrdinová VŠ, Čj-Ov 1 učitelka, VP Čj, Vo, Ev, Vz
Mgr. Věra Vařeková VŠ, Čj-D 1 učitelka D, Hv, Vv, Pč
Mgr. Daniel Krhánek VŠ, M-Inf. 0,25 učitel, ICT Inf
Mgr. Lumír Velčovský VŠ, F-Zt 1 učitel F, Pč, Tv
Mgr. Markéta Šamánková* VŠ, 1. stupeň 1 učitelka 1. st., Aj
Mgr. Dita Kaňáková VŠ, Př-Z 0,91 učitelka Tv, Př, Vl, Inf., En
Mgr. Alexandra Večeřová* VŠ, spec.ped. 0,82 učitelka Čj
Soňa Nikolovová SŠ, 

vychovatel
0,05 učitelka Inf 

P.ThDr. Slawomir Sulowski VŠ - teologie dohoda učitel Náboženství
Celkem 17,71
Školní družina
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Jindřiška Krejčí SŠ, 
vychovatel 1 vychovatelka ŠD

Soňa Nikolovová SŠ, 
vychovatel 1 vedoucí vych. ŠD

Iveta Šejnohová VŠ, 1. stupeň 0,11 vychovatelka ŠD a ŠK
Celkem 2,11
Školní klub
Mgr. Dana Králová VŠ, spec.ped. 0,04 vychovatelka Aerobic
Mgr. Ivana Brázdová VŠ,Rj-Hv-Aj 0,04 vychovatelka Hrátky  s 

angličtinou
Mgr. Vladimíra Horáčková VŠ, Čj-Vv 0,21 vychovatelka Keramika
Mgr. Daniel Krhánek VŠ, M-Inf. 0,05 vychovatel Robotika a 

informatika
Mgr. Lumír Velčovský* VŠ, F - Zt 0,07 vychovatel Florbal
Mgr. Eva Macková VŠ, 1. st. 0,04 vychovatelka Florbal
Marie Tulachová* studentka 0,04 vychovatelka Kroužek první 

pomoci
Mgr. Jarmila Březinová VŠ, 1. st. 0,04 vychovatelka Kroužení kruhem + 

čtení dětem
Mgr. Irena Dokoupilová VŠ, 1.st. 0,04 vychovatelka Moderní 

gymnastika
Mgr. Markéta Šamánková* VŠ, 1.st. 0,04 vychovatelka Sborový zpěv
Mgr. Lumír Velčovský
Mgr. Jana Janíčková
Mgr. Věra Vařeková

VŠ, F – Zt
VŠ, M-Zpv
VŠ, Čj-D

0,06
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka

ŠK – spontánní 
činnosti

Celkem 0,67

Komentář:
Mgr.  Jana  Janíčková  –  ukončen  pracovní  poměr  na dobu  určitou  k 30.6.2012,  smlouva 
obnovena od 27.8.2012. 
Mgr.  Květoslava  Procházková  –  ukončen  pracovní  poměr  na  dobu  určitou  k  30.6.2012, 
smlouva obnovena od 27.8.2012
Mgr.  Blanka  Pavelková,  Mgr.  Renáta  Langová,  Ing.  Blanka  Pavelková  –  mateřská  a 
rodičovská dovolená
Mgr. Věra Vařeková – 2.7.2012 ukončen pracovní poměr z důvodu odchodu do důchodu
Mgr. Alexandra Večeřová – nástup od 1.1.2012  do nově zřízené speciální třídy (žáci se SVP)
Mgr. Markéta Šamánková - mateřská a rodičovská dovolená od 1.2.2012
Marie Tulachová – od 1.2.2012 - zástup za mateřskou dovolenou 
Mgr. Lumír Velčovský, Marie Tulachová – zájmové útvary otevřeny od 2. pololetí (florbal, 
kroužek první pomoci)
Mgr. Markéta Šamánková – zájmový útvar (sborový zpěv) ukončen k 1.2.2012

ŠVP – koordinátor školního vzdělávacího programu
EVVO – metodik environmentální výchovy
MP – metodik prevence sociálně patologických jevů
VP – výchovný poradce
ICT- učitel - metodik ICT
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Přehled správních zaměstnanců

Jméno a příjmení Vzdělání

Ú
va

ze
k 

ce
lk

em

H
Č

DČ
JZ Funkce Poznámky

Evžen Fazor* SOU 0,63 0,63 školník
Dana Člupná* SOU 1 1 uklízečka
Anežka Kozáková SOU 1 0,15 0,85 uklízečka JZ
Věroslava Pelzlová SOU 1 1 uklízečka
Magdalena Hellerová* SOU 1 0,5 0,5 uklízečka DČ

Kamila Stejskalová SOŠ 1 1 účetní, 
admin. prac.

Celkem 5,63 4,28 1,35

Komentář:
Jana Kardašová – dlouhodobá nemoc, k 12.10.2011 ukončen pracovní poměr dohodou, ze 
zdravotních důvodů, zástup - Darja Andrlová (od 8.8.2011-14.11.2011),
Dana Člupná – nástup 15.11.2012 na uvolněné místo za paní Janu Kardašovou
Marta Štrampachová – pracovní poměr na dobu určitou (od 8.8.2011 do 31.12.2011)
Magdalena Hellerová – nástup 3.1.2012 na uvolněné místo za paní Martu Štrampachovou
Silvestr  Kardaš  -  dlouhodobá  nemoc,  k  16.3.2012  ukončen  pracovní  poměr  dohodou,  ze 
zdravotních důvodů
Evžen Fazor -  nejprve zástup (8.8.2011) později nástup na uvolněné místo za pana Silvestra 
Kardaše
Věroslava Pelzlová –  pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2012,  další smlouva uzavřena 
od 7.8.2012.

Přehled zaměstnanců ve školní jídelně

Jméno a příjmení Vzdělání

Ú
va

ze
k 

ce
lk

em

HČ DČ Funkce

Pavla Komínková SOU 1 0,7 0,3 vedoucí ŠJ
Jana Jílková SOU 1 1 kuchařka
Simona Zaoralová SOU 1 0,5 0,5 kuchařka
Jana Maturová základní 1 1 prac. provozu
Kamila Vybíralová SOU 1 0,7 0,3 prac. provozu
Petra Kouřilová SOU 1 0,7 0,3 pom. kuchařka
Celkem 6 4,6 1,4
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IV. Zápis k     povinné školní docházce  

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Zápis proběhl:   2. února 2012

Počet prvních tříd Počet dětí zapsaných do první třídy Počet odkladů pro školní rok
2 35 12

Komentář:
K zápisu se dostavilo 47 dětí. Do prvních tříd nastoupí 36 dětí (2 děti se přihlásily ke školní 
docházce  během  prázdnin,  jedna  žákyně  přestoupila  do  speciální  logopedické  třídy  v 
Šumperku).

Žáci přijatí ke vzdělávání v průběhu celého roku

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Počet žáků 1 2 8 2 1

Komentář:
Před  zahájením  školního  roku  požádalo  o přestup  na školu  10  žáků  (z  toho  6  žáků 
z malotřídek  Chromče a Bohutína), během roku 4 žáci.

V. Výsledky vzdělávání žáků

Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny pravidelně čtyřikrát ročně na pedagogické radě. 
Rodiče jsou s výsledky žáků seznamováni dvakrát ročně na třídních schůzkách, dvakrát ročně 
na konzultačních hodinách a průběžně prostřednictvím internetových žákovských knížek.

Žáci  5.  a  9.  ročníku  se  zapojili  do  druhého  ročníku  testování  v  rámci  projektu 
"Diagnostika stavu znalostí  a  dovedností  žáků se zaměřením na jejich  rozvoj",  který 
realizovala Společnost pro kvalitu školy, os.  

Proto loňskému roku došlo k výraznému zlepšení v 5. ročníku. Výsledky matematiky 
(71 percentil) a  anglického jazyka (70 percentil) byly nadprůměrné, v oblasti člověk a jeho 
svět průměrné (51 percentil) a nejslabší se ukázaly výsledky v českém jazyce (30 percentil).

Naopak v 9. ročníku došlo k mírnému poklesu celkového hodnocení. Výborně dopadlo 
testování z českého jazyka (81 percentil), nadprůměrně z matematiky (60 percentil), průměrně 
z  chemie  (47  percentil)  a  fyziky  (49  percentil).  Podprůměrných  výsledků  dosáhli  žáci  v 
anglickém jazyce (41 percentil) a biologie (33 percentil). 

Zapojení  do  tohoto  testování  je  zcela  na  rozhodnutí  školy.  Výsledky  byly  učiteli 
podrobně analyzovány a do výuky více zařazeny problematické oblasti.

Žáci 5. a 9. ročníku se také zúčastnili  první celoplošné generální zkoušky projektu 
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) 
pod záštitou MŠMT a ČŠI. 

Systém nebyl  stabilní  a  velmi  často  kolaboval.  Neustálé  technické  problémy byly 
průběžně  organizující  firmou  odstraňovány,  ale  výpadky samozřejmě výsledky ovlivnily.  

Nejednoznačně zadané testovací  úlohy měly více správných řešení,  otevřené  úlohy 
měly více možných správných formulací a toto systém nebral v úvahu. 
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Přes  technické  potíže  byly  výsledky  žáků  v  rámci  republiky  na  dobré  úrovni.  V 
testovaných předmětech anglický jazyk, matematika a český jazyk  dosáhly stejných výsledků 
jako většina žáků republiky. 

Vlastní evaluační testy

K vnitřní autoevaluaci využíváme vlastní testovací nástroje  v 5., 6. a 9. ročníku.
V 5.  ročníku  se jedná  o testy  z matematiky,  českého  jazyka  a všeobecného  přehledu. 
Na začátku  6.  ročníku  žáci  absolvují  testy  z matematiky  a českého  jazyka  a na konci  9. 
ročníku test všeobecného přehledu.

Vyhodnocení  probíhá  na úrovni  jednotlivých  tříd  s důrazem  na vyhodnocení  typu 
chybovosti. Pedagogové na základě rozboru jednotlivých testovacích úloh hledají cesty, jak 
výsledky zlepšit. 

Přehled klasifikace za I. pololetí
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I. 25 25 0 0 1,00 25 0 0 981 981 0 39,24 39,24 0

II. 27 27 0 0 1,03 27 0 0 978 978 0 36,22 36,22 0

III. 25 23 2 0 1,11 25 0 0 978 978 0 39,12 39,12 0

IV. 25 15 10 0 1,33 25 0 0 954 954 0 38,16 38,16 0

V. 21 9 12 0 1,45 21 0 0 559 559 0 26,62 26,62 0

VI.A 17 8 8 1 1,73 17 0 0 470 470 0 27,65 27,65 0

VI.B 17 7 10 0 1,63 17 0 0 430 430 0 25,29 25,29 0

VII.A 17 8 9 0 1,47 17 0 0 595 595 0 33,06 33,06 0

VII.B 20 7 13 0 1,65 20 0 0 837 837 0 41,85 41,85 0

VIII. 27 10 17 0 1,81 26 1 0 1642 1642 0 60,81 60,81 0

IX.A 20 4 14 2 1,99 20 0 0 1249 1243 6 62,45 62,15 0,3

IX.B 17 10 7 0 1,55 17 0 0 893 893 0 52,53 52,53 0

∑ 258 153 102 3 257 0 0 10566 10560 6

%
59,3 39,53 1,16 99,6 0,4 0 99,94 0,06

 celkový 
prospěch

x x x x

x x x x x



Přehled klasifikace za II. pololetí

Komentář:
Od 1.1.2012 byla  otevřena speciální  třída pro žáky se  zdravotním postižením – vývojové 
poruchy učení.  V hodnocení  jsou  tito  žáci  započítáni  v  původní  třídě  –  výuka probíhala 
kombinovanou formou – skupinová a individuální výuka. 
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I. 26 26 0 0 1,01 26 0 0 718 718 0 27,61 27,61 0

II. 27 26 1 0 1,05 27 0 0 925 925 0 34,26 34,26 0

III. 25 22 3 0 1,15 25 0 0 611 611 0 24,44 24,44 0

IV. 26 19 7 0 1,38 26 0 0 804 804 0 30,92 30,92 0

V. 21 10 11 0 1,58 21 0 0 991 991 0 47,19 47,19 0

VI.A 17 8 9 0 1,74 15 1 1 735 735 0 43,24 43,24 0

VI.B 17 7 10 0 1,62 16 1 0 926 926 0 54,47 54,47 0

VII.A 17 9 8 0 1,49 17 0 0 736 736 0 43,29 43,29 0

VII.B 20 7 13 0 1,68 20 0 0 938 938 0 46,9 46,9 0

VIII. 27 11 16 0 1,79 26 1 0 2155 2155 0 79,81 79,81 0

IX.A 20 4 14 2 2,06 20 0 0 1895 1895 0 94,75 94,75 0

IX.B 17 7 10 0 1,73 17 0 0 1442 1442 0 84,82 84,82 0

∑ 260 156 102 2 256 3 1 12876 12876 0

% 60 39,23 0,77 98,46 1,15 0,38 100 0

 celkový 
prospěch

x x x x

x x x x x



Výchovná opatření – pochvaly (za obě pololetí)

Třída Pochvala na vysvědčení 
1. 50
2. 9
3. 13
4. 14
5. 5
6.A 0
6.B 2
7.A 3
7.B 5
8. 5
9.A 3
9.B 1
Celkem 110

Komentář:
Z každé třídy byli vybráni prospěchově nejlepší žáci a ti byli vyfotografováni na tabuli  cti. 
Žáci, kteří měli výborný prospěch, reprezentovali školu či se nějakým významným způsobem 
podíleli  na aktivitách  školy,  obdrželi  poukázku  na  zakoupení  knihy  dle  vlastního  výběru 
spolufinancovanou občanským sdružením Rodiče a přátelé Základní školy Karla staršího ze 
Žerotína Bludov.
Jednomu  žáku  byla  udělena  pochvala  ředitelky  školy  za  úspěšnou  reprezentaci  školy  ve 
vědomostních soutěžích. 

Výchovná opatření – napomenutí a důtky (za obě pololetí)

Třída Napomenutí 
třídního učitele

Důtka třídního 
učitele

Důtka ředitelky 
školy

1. 0 0 0
2. 0 0 0
3. 0 0 0
4. 16 2 0
5. 18 6 2
6.A 17 9 4
6.B 11 3 1
7.A 6 0 0
7.B 29 12 4
8. 17 12 11
9.A 19 10 5
9.B 4 2 0
Celkem 137 56 27

Komisionální přezkoušení žáků

Opravnou zkoušku nekonal žádný žák.
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Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy

Škola Počet přijatých žáků
Gymnázium Šumperk, Zábřeh, Olomouc (osmileté, čtyřleté) 6
Obchodní akademie Šumperk 4
VOŠ a SPŠ Šumperk 7
SZŠ Šumperk 1
SŠ železniční a stavební  Šumperk 2
SOŠ  a SOU Šumperk 4
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 3
SOŠ Šumperk 4
SPŠE Mohelnice 1
OU a PŠ 1
SPŠ Hranice 1
SŠT Mohelnice 1
CSOŠ Bojkovice 1
VOŠ a SŠA Zábřeh 1
Celkem 37

Komentář:
Povinnou školní docházku dokončilo  celkem 37 žáků. 

Dotazníkové  šetření

V únoru proběhlo dotazníkové šetření ke zjištění využívání informačních a 
komunikačních technologií ve škole. Otázky byly formulovány jednak pro učitele a jednak 
pro žáky.  Výsledky tvoří podklad k dalšímu plánování rozvoje ICT ve škole,  k plánování 
dalšího vzdělávání  a zlepšování podmínek pro žáky a učitele. 

Z  šetření  vyplynulo,  že  všichni  pedagogičtí  pracovníci  ovládají  práci  s textovým 
a tabulkovým  editorem,  internetem,  e-mailem,  výukovými  programy  a s  aplikací  iŠkola 
na běžné uživatelské úrovni.  Polovina pracovníků vytváří vlastní digitální  učební materiály 
a jejich  znalosti  jsou  rozšířené  o zpracování  prezentací,  práci  s SMART  Notebookem 
a dalšími  aplikacemi.  Přibližně  10%  pracovníků  disponuje  nadprůměrnými  praktickými 
znalostmi a jeden pracovník patří  mezi odborníky v  oblasti ICT.

Ve výuce se několikrát  za týden využívají   počítače s dataprojektory a interaktivní 
tabule.  Pedagogové  vytvářejí  vlastní  materiály  a  ve  stejné  míře  využívají  i  programů 
zakoupených školou či  volně dostupných na internetu.  Videokameru a digitální  fotoaparát 
používají pedagogové v malé míře.

Dotazníkového šetření se také zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Žáci, shodně s učiteli, 
uváděli jako nejčastěji využívaná zařízení počítač, dataprojektor a interaktivní tabuli. Četnost 
a  efektivnost  využívání  techniky  v jednotlivých  předmětech  jsou  z velké  části  ovlivněny 
konkrétními vyučujícími.
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Pedagogové i žáci měli možnost uvést, která zařízení postrádají. U učitelů dominovaly 
požadavky na další technické vybavení, u žáků převládaly požadavky na celodenní přístup k 
internetu, zvláště k sociálním sítím. 

VI. Prevence sociálně patologických jevů

Minimální  preventivní  program  pro  školní  rok  2011/2012  vycházel  z  celkové 
preventivní  strategie školy a byl  zpracován s návazností  na MPP předcházejících školních 
roků.  Byl  zaměřený  zejména  na  výchovu  žáků  ke  zdravému  životnímu  stylu  a  na  jejich 
osobnostní a sociální  rozvoj. Podle pokynu MŠMT, č.j.:  1454/2000-51, který do prevence 
rizikového chování zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální 
drogy a  gambling,  záškoláctví,  šikanování  a  jiné násilí,  rasismus,  xenofobii,  intoleranci  a 
antisemitismus, byla témata primární prevence zapracována do učebních plánů.

Během celého školního roku byly realizovány četné aktivity, zaměřené na zvyšování 
sebevědomí  žáků,  vytváření  kladných  postojů  a  hodnot,  komunikativní  dovednosti, 
konstruktivní řešení problémů a konfliktů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, učení 
vzájemné pomoci, obranu před manipulací, vyrovnání se s neúspěchem a pod.

Přímo ve škole proběhly přednášky,  besedy a prožitkové programy ve spolupráci s 
Poradnou  zdraví,  Policií  ČR,  MěÚ Šumperk  a  agenturou  ARPOK,  5.  7.  a  9.  ročníky  se 
zapojily  do  Komplexního  primárně  preventivního  programu  pro  ZŠ,  jehož  cílem  je 
předcházení projevům rizikového chování v třídních kolektivech i mimo ně. 

Žáci se účastnili výukových programů Střediska ekologické výchovy při DDM Vila 
Doris a Městské knihovny Šumperk, 8. a 9. třídy navštívily Úřad práce v souvislosti s volbou 
povolání.  V  průběhu  školního  roku  mohli  zájemci  navštěvovat  v  odpoledních  hodinách 
kroužky Školního klubu.

Škola se zapojila do řady sportovních, uměleckých i vědomostních soutěží.
I v tomto roce proběhla řada větších akcí, některé ve spolupráci s rodiči – Evropský 

den jazyků, Halloween, Vánoční tvořivé dílny, zimní i letní sportovní den, soutěž Škola hledá 
talent,  akce ke Dni Země - Bludovská stráň, Den Afriky,  Stužkování deváťáků, zájezd do 
Anglie,...Na  organizaci  některých  akcí  se  velkou  měrou  podíleli  i  samotní  žáci,  kteří  tak 
dostali možnost uplatnit a předvést své schopnosti a dovednosti před rodiči a veřejností.

Po  celý  rok  mohli  žáci  konzultovat  své  problémy  s  třídními  učiteli,  výchovnou 
poradkyní, školní metodičkou prevence, vedením školy a zástupci organizací zabývajících se 
prevencí. Porušování školního řádu a jiné přestupky byly okamžitě řešeny s rodiči. 

Nejčastějšími negativními  jevy,  které se vyskytují  na škole,  jsou neplnění  školních 
povinností, vztahové problémy mezi žáky, slovní útoky, vyhrožování, vulgární vyjadřování, 
vandalismus,  neúcta  ke  školnímu  majetku,  kouření,  nerespektování  učitele  a  nevhodné 
poznámky vůči dospělým.

Preventivní  program školy byl  k dispozici  všem zaměstnancům školy,  učitelé  měli 
možnost  vzdělávat  se  v  oblasti  prevence  na  akcích  dalšího  vzdělávání  pedagogických 
pracovníků.

Školní metodička prevence se v průběhu roku účastnila pěti vzdělávacích seminářů 
pro metodiky prevence zaměřených na různá témata.

Úkolem pro následující  období  bude  pozitivní  ovlivňování  klimatu  školy – vedení 
žáků  k  toleranci  a  vzájemnému  respektu,  k  pocitu  sounáležitosti  se  školou,  výchova  ke 
zdravému životnímu stylu a minimalizace kázeňských problémů.

      
(Prevence sociálně patologických jevů: zpracovala Ivana Brázdová)
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Výchozí stav

Blanka Pavelková (nyní MD) a zastupující učitelka Marie Tulachová (nyní studující) 
nesplňovaly kvalifikační předpoklady – učitelství pro 1. stupeň. 

Studium ke splnění  kvalifikačních předpokladů

Druh studia Pracovník
Vysokoškolské  vzdělání  v oblasti 
pedagogických  věd  zaměřené  na přípravu 
učitelů prvního stupně

B. Pavelková – ukončeno v červnu 2012

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Druh studia Pracovník
Studium  k  výkonu  specializovaných 
činností  –  koordinace  v  oblasti 
informačních a komunikačních technologií

I. Křivohlávková  (250 hodin)

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Pracovník Téma kurzu, semináře
Alena Bauerová Global – Sdílení zkušeností ze studijní cesty v Beninu

Ivana Brázdová

Společnou prevencí proti drogám (5,5, hod)
Dotační program pro oblast prevence a evaluace KPPP (2 hod)
Inspire Students to Write in English – seminář pro učitele Aj (2 
hod)
Arpok – Globální rozvojové  vzdělání trochu jinak – outdorové a 
zážitkové hry
Poruchy  chování  a  výchovné  problémy  žáků  na  ZŠ,  možnosti 
jejich řešení, prevence sociálně nežádoucích jevů (12 hod)
Informační  a  komunikační  technologie  ve  výuce  angličtiny  (3 
hod)
Language Teaching for the 21st  Century – seminář pro učitele Aj 
(2 hod)

Jarmila Březinová Reedukace dysortografie (5 hodin)

Irena Dokoupilová
Global – Sdílení zkušeností ze studijní cesty v Beninu
Arpok – letní škola GRV pro pedagogy (24 hod)

Vladimíra Horáčková
KAPS - Jednání s problémovými klienty ve školách  (16 hod)

KAPS - Profesionální vystupování pedagogů na třídních 
schůzkách a prezentačních akcích  (16 hod)

Seminář z dějin výtvarného umění (8 hodin)
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Nové trendy ve vyučování Čj  I. (2 hod)
Nové trendy ve vyučování Čj II. (2 hod)

Martina Hrdinová Global – Sdílení zkušeností ze studijní cesty v Beninu
Dita Kaňáková Arpok – letní škola GRV pro pedagogy (24 hod)

Dana Králová

Language Teaching for the 21st  Century – seminář pro učitele Aj 
(2 hod)
KAPS  -  Profesionální  vystupování  pedagogů  na  třídních 
schůzkách a prezentačních akcích  (16 hod)
Ok, So Who´s Done Their Homework?... - Aj seminář pro učitele 
(3 hod)
KAPS - Jednání s problémovými klienty ve školách  (16 hod)
Global – Pedagogická exkurze do ZŠ a gymnázia OPEN GATE

Vojtěch Kočí Arpok - Letní škola GRV pro pedagogy (24 hod)
Jindřiška Krejčí Pracovní aktiv pro vychovatele ŠD a  ŠK

Ilona Křivohlávková

Leadrem uvnitř - Řízení projektů (16 hod)
Osvědčení  o  zaškolení  v  oblasti  nakládání  s  chem.  látkami  a 
přípravky
Leadrem uvnitř - řízení lidských zdrojů ve školách a školských 
zařízeních (16 hod)
Leadrem uvnitř – sebeuvědomění (16 hod)
Global – Sdílení zkušeností ze studijní cesty v Beninu
Global – Pedagogická exkurze do ZŠ a gymnázia OPEN GATE
KAPS - Jednání s problémovými klienty ve školách  (16 hod)
KAPS  -  Profesionální  vystupování  pedagogů  na  třídních 
schůzkách a prezentačních akcích (16 hod)

Soňa Nikolovová Pracovní aktiv pro vychovatele ŠD a ŠK
Iveta Šejnohová Arpok - Letní škola GRV pro pedagogy (24 hod)

Daniel Krhánek
Osvědčení podle § 14 vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice 
Volně šiřitelný software ve školství (6 hod)

Komentář:
Na období vedlejších prázdnin bylo ustanoveno studijní volno.

VIII.  Aktivity a     prezentace školy na     veřejnosti  

Hned  první  školní  den  se  sešli  rodiče  a  prvňáčci  na  slavnostním  zahájení  školní 
docházky.  Zahájení  proběhlo  ve  školní  jídelně,  přítomné  přivítal  také  pan  starosta  a 
zástupkyně ze SPOZu.

První,  již  tradiční  akcí  pro  děti  a  veřejnost,  je  halloweenský  večer.  Děti  ze  ŠD 
vydlabaly o podzimních prázdninách dýně a poslední říjnový večer škola ožila strašidly. Pro 
děti  byla  připravena strašidelná stezka po škole s řadou úkolů. Na závěr se mohli  všichni 
občerstvit ve školní jídelně.
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Prosinec  byl  měsícem  plným  aktivit.  V  prvním  týdnu  proběhl  již  pátý  ročník 
losovaného volejbalového turnaje pro rodiče a učitele. Pro děti, které přišly s rodiči,  byly 
připraveny doprovodné soutěže.

Předvánoční čas byl, jako každoročně, obohacen tvořivým setkáním rodičů s dětmi. 
Děti  s  rodiči  a  učiteli  společně  strávily  ve škole  příjemný  podvečer,  zpívaly  se  koledy, 
vyráběly  vánoční dekorace a ve školní kuchyňce nechybělo malé občerstvení. 

Děti,  pod vedením vyučujících,  nacvičily  vánoční  koledy  a  písně  a  vystoupily  na 
vánočních  trzích  v  zámecké  oranžerii.  Škola  se  na  trzích  prezentovala  také  výrobky  z 
keramiky. V poslední předvánoční den sbor zazpíval pod vánočním stromem na zámku. 

Začátek února patřil  zápisu do první třídy.  Na zápise se sešlo 47 dětí,  které plnily 
různé úkoly na motivy Šmoulích pohádek.

Na konci února pořádala škola ve spolupráci s občanským sdružením Rodiče a přátelé 
školy akci „Škola hledá talent“. Děti si připravily vystoupení, kde předvedly co umí a  čím se 
baví. Mnoho dětí ukázalo, že má opravdový talent a byly po zásluze oceněny. 

V obecní knihovně proběhla Noc s Andersenem a naše škola se také připojila. Tato 
akce proběhla pod záštitou obecního úřadu. 

V červnu byly tradičně vyřazováni žáci 9. ročníku. Spolužáci z prvního stupně pro ně 
připravili krátký program. Žáci 9. ročníku se postupně představili návštěvníkům s krátkým 
vystoupením.  Několika  slovy  pozdravil  rodiče  a  žáky  pan  místostarosta.  Příjemný  večer 
zakončila diskotéka. 

V  polovině  června  jsme  přivítali  již  podruhé  naše  budoucí  prvňáčky.  Na  akci 
„Zahrajeme si na školu“ se setkali rodiče s budoucími učitelkami dětí. Společně se zúčastnili 
zajímavého vyučování, které pro ně připravili starší spolužáci, zasportovali si v tělocvičně a 
odpoledne zakončili ve školní jídelně malým pohoštěním.

Ke konci  školního  roku byla  v  kulturním domě uspořádána  výstava  prací  k  1150. 
výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu pod záštitou hnutí  Stonožka - na vlastních 
nohou  a   Arcibiskupství  pražského.  Výstavy  se  zúčastnila  také  paní  Běla  Gran  Jensen, 
prezidentka tohoto hnutí.

Přehled aktivit:

Září
1. Slavnostní zahájení školního roku
5. Tonda obal na cestách 1. -5. roč. 
 Plavecký výcvik, 2. - 3. tř, (10 lekcí)
13. Třídní schůzka pro 2. st. - internetová žákovská knížka
27. Evropský den jazyků 

Říjen     
7. Kopaná 8. -9. roč, (2. místo)
17. Ochrana, jak ji neznáte, 7.B 

Sběr papíru (17.10. - 21.10.)
19. Přírodovědný klokan, školní kolo
20.       Chudoba, menšiny – přednáška,  8.tř., 7.A
24. Stolní tenis – okresní kolo, chlapci (1. místo)

O pohár starosty Postřelmova v kopané,  5. -6.r.  (4. místo)
25. Třídní schůzky
27. Dýňování ve školní družině
31.       Halloween
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Listopad
2.         Krajské kolo stolního tenisu – Přerov (1.místo)
4. Ochrana, jak ji neznáte, 7.A
8.         Ochrana, jak ji neznáte 7.A 
9.         Bobřík informatiky (5. - 9. roč.)
10.       Město čte knihu - knihovna Sever 
11.       Úřad práce 9.B  
12.      Vernisáž výstavy Sv. Anežka Česká (Praha -Horáčková)
18. Florbal dívky II. kategorie - Postřelmov 8. - 9.r.- 2.místo
24. Úřad práce 9.A

Florbal 6.- 7 .roč. - postup do okresního finále
            Pythagoriáda - školní kolo 7.- 8.třída
25.       Finanční gramotnost 9.A, 9.B
30.       Ekoprogram  - Vila Doris, 1. tř.

         
Prosinec
1. Florbal 6. -7. třída dívky - Postřelmov
2. Stonožka - vyhlášení soutěže ,,Sv. Anežka Česká“,  Praha 
5.         Mikulášování v MŠ a na 1.st. -  9.B

Mikulášské odpoledne pro děti ŠD  
6. Volejbalový turnaj                             
7. Přednáška o myslivosti -  Marek Nimrichter pro 1. st. 
           Čertovská vybíjená, 4. - 5. ročník
8. Prevence - Policie Zábřeh 
            Vánoční tvořivé dílny pro rodiče a děti 
            Florbal hoši 6. -7. ročník, Mohelnice
12.       Beseda – Vánoce, 6.B, knihovna Sever
13. Konzultační hodiny 
15.   Beseda Vánoce , 6.A, knihovna Sever 
           Vánoční trhy Bludov (vystoupení sboru, keramické výrobky)
19.      ,Filmové představení ,,Já padouch“ ,  3D kino Oko, 1. a 2. stupeň
20.       Vánoční turnaj v pexesu ve školní družině 
            Betlém Loštice 6.A, 6.B, 9.B 
21. Vánoční besídka ve školní družině 
23. Zpívání pod vánočním stromem 

Leden
10. Den otevřených dveří – ukázky práce s interaktivní tabulí
            Ekoprogram ,,Bobek, stopa, peříčko“,  Vila Doris 4. třída  
18. Okresní kolo Pythagoriády, 6.- 8. ročník, (2. místo)
23.       Návštěva dětí z MŠ  
            Pěvecká soutěž Moravský zvoneček, 1.stupeň 
24.       Pedagogická rada
26. Zimní sportovní den – bruslení, lyžování, vycházka  
30. Testování 9.A - Společnost pro kvalitu 
            Recitační soutěž, 1.st. 
31.      Testování 9.A - Společnost pro kvalitu

Biologická olympiáda
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Únor
1.         Jazyková soutěž Aj – školní kolo 
            Dějepisná olympiáda 

Přírodovědná a dějepisná exkurze 6.A, 6.B 
2. Zápis do první třídy 
           Výtvarná soutěž – Příroda kolem nás 
6. Návštěva místních chovatelů - ŠD 
            LVK pro 2. stupeň (6.2.- 10.2.)
10.       Hledání pokladu v zimní přírodě, bobování -  ŠD 
13. Testování 9.B - Společnost pro kvalitu 
            Návštěva místních chovatelů ŠD 1.oddělení (Krejčí)
14. Testování 9.A - Společnost pro kvalitu 
            Okresní kolo konverzační soutěže Aj 
16.       Víme, co všechno jíme , 8. tř.
17.       ,,Obrazy budoucnosti“ 9. ročník 
20.       ,,Máme rádi přírodu“ Vila Doris 4.ročník 
21. LVK pro 1. st. (21.2.-3.2.)
24. Kopaná-hoši 9.ročník,  Postřelmov (2. místo)
           Výtvarná soutěž ,,Barevná tma“ 
25.      Výtvarná soutěž ,,Děti,pozor,červená!“  
28.      Škola hledá talent – občanské sdružení RaPŠ

Březen
2. KPPP „Policie ČR a IZS se představuje“,  5.roč.

KPPP „Trestně právní odpovědnost“, 9. roč.
13. Okresní finále-halová kopaná - hoši 6. -9. roč. 
            Divadlo Šumperk,  8. -9. ročník 
14. Zeměpisná olympiáda 
15.       Recitační soutěž, okresní kolo, Šumperk 
           Návštěva místní knihovny ŠD 
20.       Návštěva místní knihovny, 2.třída
           Olympiáda Čj, okresní kolo, Šumperk  
21. Pavel Novák, koncert v KD
           Florbal hoši, okresní kolo, Mohelnice
22.      Vybíjená 4. -5. ročník ( hoši ) Šumperk - okresní kolo
26. Ekoprogram Máme rádi přírodu,Vila Doris, 2. třída 
            Recyklohraní – sběr baterií (26.3.- 30.3.)
27.      Třídní schůzky
           Ekoprogram Máme rádi přírodu, Vila Doris  3.třída 
           Florbal, okresní kolo, dívky Šumperk 
28. Vybíjená  dívky 4. -5. ročník 
29.      Recitační soutěž – okresní kolo (2. místo)
30.      Poradna zdraví - přednáška

Duben
2. Divadlo Šumperk (Prodaná nevěsta) 2.st. 

Ekoprogram,  Vila Doris , 4.roč. 
3. Knihovna Šumperk 7.A 
4.         Recyklohraní 1.st. 
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10.       Pedagogická rada          
13.       Recitační soutěž , krajské kolo-Olomouc 
16. Expedice Karakoram – Olomouc 
17.      Exkurze  na statku , 2. třída  
18.      Exkurze na statku 3. třída
           Olympiáda – zeměpis, krajské kolo (4. místo)
19. ÚP Šumperk 8. ročník 
23.       Hasiči 2.- 6.třída
           Sběr papíru (23.4. - 27.4.)
24       Návštěva výstavy fotografií v oranžerii - ŠD 
26.      Mc Donald´s Cup, 1. -3. ročník, okrskové kolo

Květen
2. KPPP „Právo a děti“, 5. roč.

KPPP „Jak se nestát pachatelem trestného činu“,7. roč.
Zelená stezka, zlatý list 

3. Hra o nezávislost, poradna zdraví,  6.ročník
            Den Země – Bludovská stráň

Mc Donald´s Cup, 1. -3. ročník, okresní kolo
Mc Donald´s Cup, 4.- 5. ročník, okrskové kolo

4.        Exkurze na  letiště,  1. třída 
9. Čas proměn – dívky, 6.ročník 
10. Den Afriky- celodenní projektový den
14. Láska ano, děti ještě ne,  9. ročník
           Testování Čj  5. roč. - Společnost pro kvalitu
           KPPP „Zázrak života“ - poradna pro ženy a dívky 7. třída 
15.      Soutěž hlídek mladých zdravotníků, (2. místo)
           Testování Aj, M  5. roč. - Společnost pro kvalitu
           Den matek 1.ročník 
16.       ,,Klíče od přírody“ , Vila Doris, 4. třída
           Archimediáda,  7. ročník  (3. místo)

KPPP „Jak si nenechat ublíčit“, 9. roč.
17. Slovíčkový král 1.st. 
21. Exkurze do Dukovan 9.A+8. ročník 
22.       Konzultační hodiny 
23.       Scio - testování 8.ročník
25. Divadelní představení Pipi Dlouhá Punčocha, 1. st.
27.       Zájezd do Anglie (27.5. - 1.6.)
28. Divadlo v Bohutíně,  1.- 3.ročník.
29.       Exkurze – Olomouc,  4.+5. třída 

Červen
1. Návštěva ŠD u hasičů v  Šumperku
4. Divadlo Šumperk 2.st.
5.        Atletický čtyřboj 2.- 5.třída 
7. Koncert ŠDS (Barevné děti) 
8.         Muzeum výpočetní techniky Hostice,  9. roč.

Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
9.      Soutěž hlídek  mladých  zdravotníků, krajské kolo (2. místo)
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14. Lego soutěž Jeseník 
            Minikopaná Postřelmov 6. -7. ročník 
15.       O pohár starosty Postřelmova ve florbalu,  Postřelmov 1. -3. ročník (1. místo)
            ZŠ na návštěvě v  MŠ 
           Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku  
19.      Dopravní hřiště,  4.roč.
           Plavání v šumperském bazénu - ŠD 

Zahrajeme si na školu – předškoláci s rodiči ve škole
20. Okresní finále minikopané, 6. - 7. roč. (4. místo)
21. KPPP „Klima v naší třídě“, 7. roč.
22. Přírodovědný jarmark, Olomouc 

Slavnost slabikáře
26. Pedagogická rada
            Plavání v šumperském bazénu - ŠD
27. OČMU -  školní hřiště
            Sportovně-zábavné odpoledne ŠD 
28.       Sportovní den

Srpen
22. - 26. Příměstský tábor (1. stupeň)

Přírodovědné, vlastivědné a sportovní výlety, exkurze
1.    Javoříčské jeskyně, Úsov
2. Javoříčské jeskyně, Úsov
3.       Zoo,  Dvůr Králové
4.  Jeskyně na Pomezí, lázně a kolonáda v Jeseníku

            5.  Lanové centrum PROUD, Olomouc 
6.A Lanové centrum PROUD, prohlídka náměstí, Olomouc

            6.B Nové Losiny – turistika v okolí
7. A  Dolní Bušínov, Krchleby
7. B Výlet rafty – Morava (Postřelmov- Lukavice)
9.A      Ranč Orel,  Česká Ves u Jeseníku
9.B      Ranč Orel,  Česká Ves u Jeseníku

4., 5.   Exkurze: Flora – sbírkové skleníky, výstava „Vesmír“
8. , 9.   Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany 
7.B, 8., 9.A (zájemci) Přírodovědný jarmark, Olomouc 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce neproběhla kontrola ze strany ČŠI.
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X. Základní údaje o     hospodaření  
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Výkaz zisku a ztrát Hlavní činnost Hospodářská činnost

příjmy výdaje příjmy výdaje
Prostředky poskytnuté zřizovatelem – NIV 2470000
Prostředky poskytnuté krajským úřadem-NIV 10236800
Účelové dotace MŠMT 885258
Tržby, úroky, zúčtování  fondů, jiné výnosy 1358624 1246715
Dary 0
Příjmy celkem 14950682 1246715

Spotřeba materiálu 2198501 586174
Spotřeba energie 1550651 133826
Opravy a udržování 45423 11760
Cestovné 21670 0
Ostatní služby 214124 30929
Mzdové náklady 7833260 323348
Odvody 2628336 82436

139169 4040
Odpisy 23728 10691
Prodaný materiál, jiné 3627 14861
Ostatní náklady z činnosti 291652
Náklady celkem 14950141 1198065

Zisk, ztráta 541 48650

Hospodářský výsledek 49191

Ostatní pojištění, soc.náklady

Ukazatele stanovené krajským úřadem

Zá
va

zn
é 

uk
az

at
el

e

Přímé NIV celkem 10541978 10541978

z toho - Platy 7629201 7629201

- OON 22000 22000

O
rie

nt
ač

ní
 u

ka
za

te
le

Odvody 2678777 2661003

ONIV 212000 229774

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po úpravách) Stav k 31.12.2010



Komentář:
Hospodářský  kladný  výsledek  ve  výši  49  191  Kč  byl  převeden  do  rezervního  fondu. 
Do  rezervního  fondu  byla  převedena   nevyčerpaná  částka  z  projektu  EU peníze  školám 
(k 31.12.2011).

XI. Zapojení školy do     rozvojových a     mezinárodních programů  

Škola v letošním roce pokračovala v tříletém  mezinárodním projektu na zvyšování 
povědomí o tématech globálního rozvojového vzdělávání The Global Curriculum. V projektu 
jsou  zapojeny školy z  pěti  zemí  celého  světa:  ČR,  Rakouska,  Velké   Británie,  Beninu  a 
Brazílie. 
Ve škole se do projektu zapojilo 5 vyučujících.  V průběhu roku byla  podle zpracovaného 
plánu do výuky pravidelně  zařazována témata globálního rozvojového vzdělávání. 

V  tomto  školním  roce  také  pokračovala  realizace  projektu  EU-peníze  školám, 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola obdržela druhou část platby 
do celkové výše 1 451 572 Kč. Prostředky byly využity na vybavení mini učebny na 1. stupni 
(notebooky),   do  učebny  fyziky  byla  instalována  interaktivní  tabule  a  dokoupeny  čtyři 
soupravy  programovatelné  stavebnice  Lego.  Do  chemické  laboratoře  byla  zakoupena 
přenosná laboratoř chemie. Výuku doplnily výukové obrazy pro výuku chemie a prvouky. Byl 
také pořízen  přenosný dataprojektor a radiomagnetofon. 

V letošním školním roce jsme se zapojili do nového projektu „Svět v jednom dni – 
rozvojová  témata  v  projektových  dnech“  v  rámci  grantového  programu  Ministerstva 
zahraničních  věcí  v  partnerské  spolupráci  s  Agenturou  rozvojové  a  humanitární  pomoci 
Olomouckého kraje, o.p.s. (příjemce). V rámci tohoto programu bude škola podporována při 
výuce o globálních problémech. 

XII.  Zapojení  školy  do     dalšího  vzdělávání  v     rámci  celoživotního   
učení

Ve školním  roce  2011/2012  škola  nebyla  zapojena  do dalšího  vzdělávání  v rámci 
celoživotního učení.
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Finanční a peněžní fondy stav k 1.1.2011 stav k 31.12.2011

Fond odměn 60434 60434
Fond kulturních a sociálních potřeb 94935 81100
Fond rezervní 1842 330967
Fond investiční 209705 224124
 
Celkem 366916 696625



XIII.  Předložené  a     realizované  projekty  financované  z     cizích   
zdrojů

Na podzim roku   2011  škola  dočerpávala  dotaci  ve  výši  8  000  Kč  na  III.  etapu 
revitalizace  školní  zahrady „Permakulturní  ekozahrada“.  Na školní  zahradě  byly  u vstupu 
vysazeny keře a další keře byly vysazeny podél chodníku do přístavby školy. Osázené plochy 
byly pokryty mulčovací kůrou. 

V roce 2012 v rámci  podpůrných programů obce  Bludov získala  škola  na projekt 
„Permakulturní ekozahrada – IV. etapa“ finanční příspěvek ve výši  10 000 Kč.  Výsadba 
bude realizována na podzim 2012.

Ze stejného podpůrného programu škola získala dotaci ve výši  8 000 Kč na zajištění 
příměstského tábora v období letních prázdnin. Příměstský tábor „Cesta kolem světa“ proběhl 
od 27.8. do 31.8. 2012 a zúčastnilo se ho 29 dětí.

XIV.  Spolupráce  s     odborovými  organizacemi,  organizacemi   
zaměstnavatelů a     dalšími partnery při plnění úkolů ve     vzdělávání  

Ve školním  roce  škola  nespolupracovala  s odborovými  organizacemi,  organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

XV. Přílohy

Příloha 1. Fotodokumentace - CD

Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2012

Ředitelka školy: Mgr. Ilona Křivohlávková

Školská rada schválila dne  19.10.2012

Předsedkyně školské rady:  Mgr. Alena Bauerová
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