
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 
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.
Volební období současné školské rady je od 1.9.2012 do 31.8.2015.

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

Zástupci rodičů:
Gabriela Bryxová, Eva Sadilová, Zdeňka Musílková

Zástupci pedagogů:
Mgr. Dana Králová, Mgr. Alena Bauerová (předsedkyně), 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 2012/2013 pracovalo ve škole 12 tříd. Na prvním
stupni školy byly v  prvním ročníku 2 třídy, od druhého do pátého ročníku po jedné třídě (6
tříd). Na druhém stupni byla jedna třída v 6. a 9. ročníku a po dvou třídách v 7. a 8. ročníku.
(6 tříd). Ve škole byla otevřena speciální třída pro žáky se zdravotním postižením (vývojové
poruchy učení),  do které byly zařazeny děti  z 5.  ročníku (8 dětí)  a ze 6. ročníku (6 dětí)
formou skupinové integrace. Součástí školy byla školní družina, kde pracovala  tři oddělení.
Školní  klub  vytvářel  zázemí  v  době  před  dopoledním  vyučováním  a  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 pracují žáci druhého stupně.  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 se
průběžně  obměňují  a  doplňují.  Dle  potřeby  se  dokupují  učební  pomůcky,  výpočetní  a
didaktická  technika a to v letošním roce především z dotačního titulu EU-peníze školám.
Hygienická zařízení jsou na velmi dobré úrovni. Budova U2 byla během prázdnin zateplena a
byla vyměněna okna. 

Do školy docházely kromě dětí z Bludova také děti z Bohutína (14), Chromče (18),
Vyšehoří (9), Šumperka (6), a po jednom žáku z Mohelnice,  Postřelmůvku, Sobotína, Olšan,
Kolšova, Sudkova a Zábřeha. Dojíždějící žáci tvořili 21 % z celkového počtu žáků.

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Žáci druhého stupně měli možnost vybrat si dvouhodinový volitelný předmět (sportovní hry,
ekologie, etika, německý jazyk, ruský jazyk – 2 skupiny).  Žáci měli také možnost docházet
do nepovinného předmětu náboženství,  který je určený všem žákům bez rozdílu věku – 2
skupiny.  K rozvoji  žáků  přispívala  rovněž  nabídka  16  zájmových  útvarů  organizovaných
školní družinou nebo školním klubem.

Vzdělávání a výchova

Během školního roku žáci  absolvovali  různé exkurze,  přednášky a dalších aktivity.
Škola využívala nabídek Vily Doris, Vlastivědného muzea v Šumperku,  ekocentra Sluňákov,
Arpoku,  Policie  ČR, hasičů,  Úřadu práce,  PPP,  SPC a dalších  organizací,  které  průběžně
nabízely škole vzdělávací programy, intervenční programy, přednášky a další aktivity. 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,  výchovný koncert a výstavy v Bludově. Během roku jsme využili preventivní
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programy  Hasičského  záchranného  sboru  se  Šumperka,  sboru  dobrovolných  hasičů
v Bludově, Policie ČR a Civilní  obrany Šumperk, Poradny pro ženy a dívky.   Pokračovali
jsme ve vzdělávacím projektu multikulturní výchovy   „Svět v jednom dni – rozvojová témata
v projektových dnech“. 

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). 

Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“,  „Zdravé zuby“ a „Ovoce do škol“. Pro
žáky 1. stupně byl určen projekt šumperské nemocnice „Aby záda nebolela“ a žáci celé školy
se seznámili se správnou zubní hygienou vedenou studenty zubního lékařství. 

Ve škole  probíhal   tradiční  sběr  pomerančové  kůry,  hliníkových  víček  a   papíru.
Výtěžek z jarního a podzimního sběru  papíru a hliníkových víček (24 740 kg papíru, 48 719
Kč; 21 kg hliníku, 252 Kč) byl  použitý na úhradu nákladů vzdělávání adoptované indické
dívky  –  Shammery,  část  byla  zaslána  na hnutí  Stonožka,  dále  byly  zakoupeny  výtvarné
potřeby pro žáky celé školy na další školní rok a drobné odměny pro děti, část peněz byla
použita  na  úhradu  nákladů  na  oslavy  školy.  Za  finanční  prostředky  získané  za  sběr
pomerančové kůry (3 813 Kč) byly zakoupeny florbalové hole. Škola se také aktivně zapojila
do  humanitární  akce  –  sběr  plastových  víček  od  lahví  pro  postiženou  dívenku  Lucinku.
Lucinčiným rodičům jsme předali 800 kg plastů.

Nedílnou součástí vzdělávání jsou také sportovní aktivity. Žáci  2.  a 3.  ročníku
absolvovali  plavecký  kurz  v Zábřehu  na  Moravě.  Během roku  se  děti  zúčastňovaly  řady
sportovních aktivit a soutěží: atletika, soutěž ve šplhu, turnaje ve vybíjené, kopané, florbale
a minikopané.  Dvakrát ročně proběhl sportovní den, kde si děti mohly vybrat aktivitu podle
vlastního zájmu (lyžování, turistika, plavání, cyklistika). 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, recitačních a pěveckých. 

Žákovská samospráva

Ve škole pracuje  žákovská samospráva. Zástupci jednotlivých tříd (od 3. ročníku) se
vyjadřovali  především  k  materiálnímu  zázemí  školy,  předkládali  připomínky  k  běžnému
provozu školy a zajímali se o plánované aktivity během roku. 

Materiální zabezpečení

V průběhu roku jsou dle potřeby doplňovány školní pomůcky a sportovní potřeby. Do
dvou učeben na 2. stupni  třídy byly zakoupeny skříňky pro žáky na uložení osobních věcí.
Část zastaralých počítačů (6 ks) v počítačové učebně byla nahrazena novými, byla zakoupena
barevná tiskárna, doplněny switche. Do 3. oddělení školní družiny byly dokoupeny hry,
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stavebnice a relaxační prvky. Do zbývajících kabinetů byly dokoupeny telefonní přístroje. K
zajištění ostrahy majetku školy byly pořízeny další dvě kamery.

 Dokumentace  školy  a  žákovské  knížky  pro  žáky  od  2.  ročníku  byly  vedeny  v
elektronické podobě.

Průběžně jsou  zajišťovány také  provozní  potřeby –  dovybavování  školní  jídelny  a
provozu. Ve školní jídelně byla nahrazena poškozená škrabka na zeleninu. 

Školní jídelna

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

MŠ Bludov a obyvatelům i organizacím v obci. 

Organizace školy

Třída Celkem žáků Z toho chlapců Z toho dívek Třídní učitelé

I.A 18 8 10 Jarmila Březinová

I.B 18 8 10 Irena Dokoupilová

II. 26 13 13 Iveta Šejnohová

III. 27 10 17 Marie Tulachová

IV. 24 16 8 Eva Macková

V. 29 14 15 Zdeňka Kulhajová

VI. 25 14 11 Vladimíra Horáčková

VII.A 17 7 10 Dita Kaňáková

VII.B 17 7 10 Martina Hrdinová

VIII.A 16 8 8 Alena Bauerová

VIII.B 20 12 8 Lumír Velčovský

IX. 27 13 14 Vojtěch Kočí

Celkem 264 130 134

Komentář:
Výše uvedená tabulka uvádí počet žáků k 1.9.2012. K 1.9.2012 požádali o přestup z jiné školy
2 žáci do 1. třídy, 3 žáci do 5. třídy,   5 žáků do 6. třídy. V průběhu školního roku požádali
o přestup na jinou školu z důvodu stěhování 1 žák a z jiných důvodů 1 žák.  Do školy byl
přijat 1 žák z důvodu přistěhování.

Netřídní učitelé: Ilona Křivohlávková, Dana Králová, Jana Janíčková, Daniel Krhánek, Ivana
Brázdová, Květoslava Procházková, Alexandra Večeřová
Renáta Langová, Blanka Pavelková, Michaela Minářová – mateřská a  rodičovská dovolená 
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Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

Do školní družiny docházelo 90 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení.  Provoz
školní  družiny  byl  od  6:30  do 7:20  a  od  11:20  do  16:30  hodin.  Děti,  kromě  pravidelné
docházky,  mohly  družinu  navštěvovat  v  době  před  vyučováním  dle  potřeby.  O hlavních
prázdninách  měly  děti  možnost  zúčastnit  se týdenního  příměstského  tábora  „Staré  pověsti
české“.

Pravidelně přihlášení účastníci školní družiny hradí příspěvek na provoz ve výši 60 Kč
a přihlášení do školního klubu 30 Kč. V rámci dodržování pitného režimu měly děti možnost
za příplatek 10 Kč využívat připravené nápoje ve školní kuchyňce.

Do školního klubu bylo přihlášeno 80 dětí.

Zájmové útvary organizované školní družinou

Název
Počet
žáků

Ročník
Hodin
týdně

Vedoucí kroužku

Výtvarný kroužek 17 1. - 4. 1 Jindřiška Krejčí
Informatika 16 1. - 4. 1 Soňa Nikolovová
Pohybové hry - dívky 21 1. - 4. 1 Soňa Nikolovová
Pohybové hry - chlapci 19 1. - 4. 1 Aleš Pavelka*

Komentář:
Děti  jednotlivých  oddělení  končí  v  různou dobu,  mezitím některé  děti  odcházejí  domů a
oddělení se slučují do dvou. 
Aleš Pavelka pracoval jako vychovatel  ŠD do 31.10.2012, od 1.11.2012 nastoupila  Alena
Mikulová.
Děti,  které  pravidelně  navštěvují  školní  družinu a přispívají  na její  provoz,  mají  docházku
do kroužků zdarma. 

Zájmové útvary organizované školním klubem

Název
Počet
žáků

Ročník
Hodin
týdně

Vedoucí kroužku

Přírodovědný kroužek 17 2. - 4. 1 Iveta Šejnohová
Keramika 1 28 1. - 4. 2 Vladimíra Horáčková

Keramika 2 15
1. - 5.
7. - 8.

2 Vladimíra Horáčková

Keramika 3 10
1., 2.,

4. - 6., 8.
2 Vladimíra Horáčková

Robotika a informatika 12 5. - 8. 1 Daniel Krhánek
Aerobic 16 1. -4. 1 Dana Králová
Florbal  1. st. 17 3. - 5. 1 Eva Macková
Florbal - dívky 12 8. - 9. 1 Lumír Velčovský
Florbal – chlapci 18 6. - 9. 1 Lumír Velčovský
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Kroužek první pomoci 10 4. - 5. 1 Marie Tulachová 
Bi-Z-Ch praktika 11 8. - 9. 1 Vojtěch Kočí
Anglický jazyk s loutkou 1 10 1.- 2. 1 Zdeňka Kulhajová
Anglický jazyk s loutkou 2 10 1. - 2. 1 Zdeňka Kulhajová

Komentář:
Děti přihlášené do školní družiny nebo školního klubu mohou docházet do libovolného počtu
zájmových útvarů organizovaných školním klubem nebo školní družinou.

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

104 102 96 25 327 33 14 84 458

Komentář:
Školní jídelna také připravuje v rámci doplňkové činnosti 33 dopoledních svačin pro žáky
školy,  84 obědů  pro cizí strávníky a  125 obědů  odváží pro děti a zaměstnance MŠ.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Integrovaní žáci celkem 39
Žáci mimořádně nadaní 0
Žáci s mentálním postižením 0
Žáci s vývojovými poruchami učení 38
Žáci s vývojovými poruchami chování 1

Komentář:
Výše  uvedená  tabulka  uvádí  údaje  k 30.9.2012.  V průběhu  školního  roku  se vyšetřením
dalších dětí v poradenském zařízení počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  zvýšil
o 3 ( 2 žáci s vývojovými  poruchami učení a 1 žákyně mimořádně nadaná). 
Z důvodu překročení limitu 5 integrovaných žáků na třídu (5. a 6. třída) byla zřízena speciální
třída, 5. třída – 8 žáků, 6. třída – 6 žáků.
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 2012/2013

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
Ruský jazyk - začátečníci Rj       2 2 2
Ruský jazyk - pokročilí Rj      2 2 2 2
Ekologické nauky En      2 2 2 2
Německý jazyk Nj 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. 

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  během  školního  roku  dokončila  studium  VŠ  a  získala  odbornou
kvalifikaci,  učitelství  pro 1. stupeň. Jedna vyučující  studuje jako rozšiřující  obor speciální
pedagogiku - logopedii. 

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

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.
Mgr. Jana Janíčková VŠ, M-Zpv 0,41 učitelka M
Mgr. Alena Bauerová VŠ, Čj-Ov 1 učitelka Čj, Vo, Vz, D,  Rj
Mgr. Vojtěch Kočí VŠ, Př-Z 1 učitel, Př, Ch, Z, Pč
Mgr. Ivana Brázdová VŠ, Aj-Rj-Hv 1 učitelka, MP Aj, Hv, 1. st., Pč, Rj
Mgr. Květoslava Procházková VŠ, M-Zpv 0,86 učitelka M, 1. st.
Mgr. Vladimíra Horáčková VŠ, Čj-Vv 1 učitelka Čj, Vv, D, 1. st.
Mgr. Martina Hrdinová VŠ, Čj-Ov 1 učitelka, VP Čj, Vo, Et, Vz, D
Mgr. Zdeňka Kulhajová VŠ, Čj-Aj 1 učitelka 1. st., Aj
Mgr. Daniel Krhánek VŠ, M-Inf. 0,4 učitel, ICT Inf
Mgr. Lumír Velčovský VŠ, F-Zt 1 učitel F, Pč, Tv, Sh
Marie Tulachová VŠ, 1. stupeň 1 učitelka 1. st.
Mgr. Dita Kaňáková VŠ, Př-Z 1 učitelka Tv, Př, Inf.,  Ek, Pč, Z,

1. st.
Mgr. Alexandra Večeřová VŠ, spec.ped. 0,91 učitelka 1. st, Čj
Mgr. Otto Sekanina VŠ - teologie dohoda učitel Náboženství
Celkem 17,58
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Školní družina

Jindřiška Krejčí
SŠ,
vychovatel

1 vychovatelka ŠD

Soňa Nikolovová
SŠ,
vychovatel

1 vedoucí vych. ŠD

Aleš Pavelka* VŠ, Bc 0,46 vychovatel ŠD 
Celkem 2,46
Školní klub

Mgr. Dana Králová VŠ, spec.ped. 0,04 vychovatelka Aerobic

Mgr. Zdeňka Kulhajová VŠ, Čj - Aj 0,07 vychovatelka Angličtina s loutkou
Mgr. Vladimíra Horáčková VŠ, Čj-Vv 0,21 vychovatelka Keramika
Mgr. Daniel Krhánek VŠ, M-Inf. 0,07 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. Vojtěch Kočí VŠ, Př - Z 0,04 vychovatel Bi-Z-Ch praktika

Mgr. Iveta Šejnohová VŠ, 1. st. 0,04 vychovatelka Přírodovědný kroužek

Celkem 0,62

Komentář:
Mgr. Jana Janíčková – ukončen pracovní poměr na dobu určitou k 30.6.2013. 
Mgr. Květoslava Procházková – ukončen pracovní poměr na dobu určitou k 30.6.2013.
Mgr. Alexandra Večeřová – ukončen pracovní poměr na dobu určitou k 30.6.2013.
Jindřiška Krejčí – ukončen pracovní poměr dohodou k 30.6.2013, odchod do důchodu
Mgr.  Blanka  Pavelková,  Mgr.  Renáta  Langová,  Ing.  Blanka  Pavelková  –  mateřská  a
rodičovská dovolená

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

 c
el

k
em

HČ
DČ
JZ

Funkce Poznámky

Evžen Fazor SOU 0,63 0,63 školník
Dana Člupná SOU 1 1 uklízečka
Anežka Kozáková SOU 1 0 1 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 4,13 1,50

Komentář:

Věroslava Pelzlová –  ukončen pracovní poměr na dobu určitou do 28.6.2013
Ilona Turola – nástup za Věroslavu Pelzlovou, od 26.8. 2013
V době nepřítomnosti zastupovaly: Marta Štrampachová, Ilona Turola
             

Přehled zaměstnanců ve školní jídelně

Jméno a příjmení Vzdělání

Ú
va

ze
k

 c
el

k
em

HČ DČ Funkce

Pavla Komínková SOŠ 1 0,7 0,3 vedoucí ŠJ
Jana Jílková SOU 1 1 vedoucí kuchařka
Simona Zaoralová * SOŠ 1 0,5 0,5 prac. provozu
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 kuchařka
Celkem 6 4,6 1,4

Komentář:
K 31.1.2013 byl rozvázán pracovní poměr se Simonou Zaoralovou výpovědí z organizačních
důvodů. Od 4.2. 2013 nastoupila na místo pracovnice provozu, úvazek 0,5, Eva Stonová. 
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IV. Zápis k     povinné školní docházce

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Zápis proběhl:   7. února 2013

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

2 37 5

Komentář:
K zápisu se dostavilo 41 dětí. Do prvních tříd nastoupilo 37 dětí (1 dítě se přihlásilo ke školní
docházce po zápisu).

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  žákovských knížek.

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

Při srovnání s loňským rokem došlo ke zlepšení v českém jazyce (42 percentil), přesto
je tento výsledek neuspokojivý. Dobrých výsledků žáci dosáhli v oblasti člověk a jeho svět
(60 percentil), v anglickém jazyce (71 percentil) a v matematice (58 percentil).

Výsledky testování žáků 9. ročníku nebyly dosud uveřejněny. 
Zapojení do tohoto testování je zcela dobrovolné a je na rozhodnutí školy, zda se do

testování  zapojí.  Výsledky  byly  učiteli  podrobně  analyzovány  a  do  výuky  více  zařazeny
problematické oblasti.

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

Opět  se  objevily  problémy při  testování,  zadané  úlohy neměly  v  nabídce  správná
řešení, otázky byly řazeny u všech žáků ve stejném pořadí – šlo tedy lehce opisovat. Byla
připravena neodpovídající poslechová cvičení.  

V  letošním roce  nebyla  zveřejněna  úspěšnost  jednotlivých  škol.  Nelze  tedy  zjistit
úspěšnost našich žáků ve srovnání s ostatními školami. 

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.
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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.A
18 18 0 0 1,00 18 0 0 291 291 0 16,17 16,17 0

I.B
18 18 0 0 1,00 18 0 0 199 199 0 11,06 11,06 0

II.
25 25 0 0 1,04 25 0 0 560 560 0 22,40 22,40 0

III.
27 27 0 0 1,07 27 0 0 1196 1196 0 44,30 44,30 0

IV.
24 18 6 0 1,29 24 0 0 763 763 0 31,79 31,79 0

V.
29 21 8 0 1,32 29 0 0 862 862 0 29,72 29,72 0

VI.
25 8 17 0 1,61 25 0 0 985 985 0 39,40 39,40 0

VII.A
17 7 9 1 1,69 15 1 1 509 509 0 29,94 29,94 0

VII.B
17 6 11 0 1,61 17 0 0 613 613 0 36,06 36,06 0

VIII.A
16 9 7 0 1,47 16 0 0 843 843 0 52,69 52,69 0

VIII.B
20 6 12 2 1,80 20 1 0 952 952 0 47,60 47,60 0

IX.
27 9 18 0 1,86 25 2 0 1843 1843 0 68,26 68,26 0

∑ 263 172 88 3 259 0 0 9616 9616 0

%
65,4 33,5 1,16 99,6 0,4 0 100 0

 celkový 
prospěch

x x x x

x x x x x



Přehled klasifikace za II. pololetí 

Komentář:
Žáci ve speciální třídě pro žáky se zdravotním postižením (žáci 5. a 6. ročníku) – vývojové
poruchy učení, jsou započítáni v původních třídách – výuka probíhala kombinovanou formou
– skupinová a individuální výuka. 
Vyšší průměrná absence v 9. třídě je způsobena dlouhodobou nemocí dvou žákyň.
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I.A
18 18 0 0 1,03 18 0 0 705 705 0 39,17 39,17 0

I.B
18 18 0 0 1,03 18 0 0 610 610 0 33,89 33,89 0

II.
25 25 0 0 1,07 25 0 0 1083 1083 0 43,32 43,32 0

III.
27 24 3 0 1,2 27 0 0 1496 1496 0 55,41 55,41 0

IV.
24 16 8 0 1,38 24 0 0 649 649 0 27,04 27,04 0

V.
29 20 9 0 1,36 29 0 0 1208 1208 0 41,66 41,66 0

VI.
25 10 15 0 1,75 25 0 0 1277 1277 0 51,08 51,08 0

VII.A
16 5 11 0 1,77 16 0 0 753 753 0 47,06 47,06 0

VII.B
17 6 11 0 1,73 16 1 0 566 566 0 33,29 33,29 0

VIII.A
17 9 8 0 1,57 17 0 0 942 942 0 55,41 55,41 0

VIII.B
20 7 13 0 1,78 20 0 0 800 800 0 40 40 0

IX.
27 6 21 0 2,01 25 2 0 3142 3142 0 116,4 116,4 0

∑ 263 164 99 0 260 3 0 13231 13231 0

% 62,36 37,64 0 98,86 1,14 0 100 0

 celkový 
prospěch

x x x x

x x x x x



Výchovná opatření 

Třída
Pochvala

ředitelky školy
Napomenutí

třídního učitele
Důtka třídního

učitele
Důtka ředitelky

školy
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí

I.A 0 0 0 0 0 0 0
I.B 0 0 0 0 0 0 0
II. 0 0 0 0 0 0 0
III. 1 2 3 0 0 0 0
IV. 1 2 3 0 0 0 0
V. 5 8 5 3 1 0 0
VI. 1 13 11 7 7 1 1
VII.A 0 12 12 8 7 5 5
VII.B 0 7 9 3 4 0 4
VIII.A 1 4 1 1 0 0 0
VIII.B 0 16 9 9 1 0 0
IX. 4 12 10 8 6 4 6
Celkem 13 76 63 39 26 10 16

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
financovanou  občanským  sdružením  Rodiče  a  přátelé  Základní  školy  Karla  staršího  ze
Žerotína Bludov.
V  letošním  školním  roce  došlo  ke  změně  školského  zákona  –  udělování  pochval  na
vysvědčení, proto došlo k poklesu počtu udělovaných pochval na vysvědčení.

Komisionální přezkoušení žáků

Opravnou zkoušku nekonal žádný žák.

Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy

Škola Počet

Gymnázium Šumperk 3     +     2 z 5.r.

Obchodní akademie Šumperk, Mohelnice 4

VOŠ a SPŠ Šumperk 4

SZŠ Šumperk 2

SŠ železniční a stavební  Šumperk 1

SOŠ  a SOU Šumperk 2

VOŠ a SŠA Zábřeh 4

14



SOŠ Šumperk 1

OU a PŠ Mohelnice 1

SŠ cestovního ruchu Pardubice 1

VPŠ a SPŠ Holešov 1

SOŠ a SOU Uničov 1

SŠ obchodu, gastronomie, … Jeseník 1

SŠ Praktik Olomouc 1

Komentář:
Povinnou školní docházku dokončilo  celkem 27 žáků.

VI. Prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program školy vycházel z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/2000-51 a
z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován v návaznosti na MPP předcházejících
školních roků.   Byl zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a na
jejich osobnostní a sociální rozvoj.

Jednotlivá  témata  primární  prevence  rizikového  chování  -  konzumace  drog včetně
alkoholu, kouření, kriminalita, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné nási-
lí, rasismus, xenofobie, intolerance a antisemitismus - byla zapracována do tematických plánů
učiva formou přednášek, besed, kooperativního učení, skupinové práce, debatních kroužků,
brainstormingu,  dramatické výchovy,  her,  videopořadů, výtvarných prací,  týmových řešení
problémů, soutěží, ...        

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 apod.

Ve  škole  proběhly  přednášky,  besedy  a  prožitkové  a  intervenční  programy  ve
spolupráci  s  Poradnou  zdraví,  Policií  ČR,  MěÚ  Šumperk,  Pedagogicko-psychologickou
poradnou  a  okresní  metodičkou  prevence,  poradnou  pro  ženy  a  dívky  ABATOP  a
olomouckou agenturou ARPOK. Ročníky 5., 6., 7. a 9. 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 SVČ Doris
Šumperk. Ročníky 8. a 9.  navštívily Úřad práce v souvislosti s volbou povolání. V průběhu
školního roku byly pro zájemce otevřeny v odpoledních hodinách kroužky Školního klubu.
Škola se zapojila do řady sportovních, uměleckých i vědomostních soutěží.

Proběhla řada větších jednorázových akcí, které pořádáme tradičně každým rokem,
některé ve spolupráci s rodiči – Evropský den jazyků, Halloween, Mikuláš,  Vánoční zpívání,
zimní a letní sportovní den, akce ke Dni Země - Bludovská stráň, Den Vietnamu ve spolupráci
s organizací ARPOK, oslavy 105. výročí založení školy, slavnostní vyřazení deváťáků, … 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.
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Prostřednictvím Žákovské samosprávy dostali zástupci jednotlivých tříd 3.- 9. ročníku
možnost prodiskutovat aktuální dění ve škole, přijímat informace od vedení školy, zaujímat k
nim svá stanoviska, podávat své návrhy činností a podobně.

Po celý rok byla žákům k dispozici kontaktní čísla na různé organizace a instituce za-
bývající se prevencí, své problémy mohli konzultovat se svými třídními učiteli, výchovnou
poradkyní a školní metodičkou prevence i vedením školy. Stejnou možnost konzultací měli i
rodiče žáků.

Porušování školního řádu a jiné přestupky a problémy byly řešeny a konzultovány
s rodiči, třídními učiteli, výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, vedením školy,
sociálně právním odborem pro děti  a mládež Městského úřadu v Šumperku,  Policií  ČR a
okresní  metodičkou  prevence.  Nejrozšířenějšími  negativními  jevy mezi  našimi   žáky jsou
kouření, neúcta ke školnímu majetku a vandalismus, ubližování slabším a mladším dětem,
vztahové problémy mezi žáky, slovní útoky, vyhrožování, drzost, vulgární vyjadřování a ne-
vhodné poznámky vůči dospělým.

(Prevence sociálně patologických jevů: zpracovala Ivana Brázdová)

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Výchozí stav

Marie  Tulachová  nesplňovala  kvalifikační  předpoklady  –  učitelství  pro  1.  stupeň.
Ostatní  zaměstnanci  kvalifikační  předpoklady  splňovali.  Zdeňka  Kulhajová  si  rozšiřuje
odbornou kvalifikaci – speciální pedagogika, logopedie. 

Studium ke splnění  kvalifikačních předpokladů

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

M. Tulachová– ukončeno v květnu 2013

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Pracovník Téma kurzu, semináře
Alena Bauerová Na STOPĚ – začleňování globálních témat do výuky

Ivana Brázdová

Angličtina pro 2. stupeň ZŠ-1. (3 hod)
OPD – Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině (3 hod)
Divácké násilí (3 hod)
Na STOPĚ – začleňování globálních témat do výuky

Jarmila Březinová

Jak využít čtenářskou gramotnost v prvouce v 1.- 3. ročníku (4 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost v prvouce a přírodovědě (4 hod)
Matematika nenásilnou formou (10 hod)
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Irena Dokoupilová

Letní škola GRV pro pedagogy  rámci projektu Svět v jednom dni (3 dny)
Jak využít čtenářskou gramotnost v prvouce v 1.- 3. ročníku (4 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost v prvouce a přírodovědě (4 hod)
Matematika nenásilnou formou (10 hod)

Martina Hrdinová Na STOPĚ – začleňování globálních témat do výuky

Dita Kaňáková
Letní škola GRV pro pedagogy  rámci projektu Svět v jednom dni (3 dny)
Efektivní využití internetu ve výuce přírodopisu  (4 hod)
Zlatá nit – praktický seminář (6 hod)

Dana Králová
Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
OPD – Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině (3 hod)

Vojtěch Kočí Letní škola GRV pro pedagogy  rámci projektu Svět v jednom dni (3 dny)

Ilona Křivohlávková
Základy finanční gramotnosti pro život (6 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)

Iveta Šejnohová Letní škola GRV pro pedagogy  rámci projektu Svět v jednom dni (3 dny)
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné vyučování na
1. stupni ZŠ (4 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce přírodopisu  (4 hod)

Daniel Krhánek Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)

Květoslava Procházková
Základy finanční gramotnosti pro život (6 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)

Marie Tulachová

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost/Zábavné vyučování na
1. stupni ZŠ (4 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
Efektivní využití internetu ve výuce přírodopisu  (4 hod)

Alexandra Večeřová Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
Jana Janíčková Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
Eva Macková Efektivní využití internetu ve výuce matematiky  (4 hod)
Zdeňka Kulhajová Funny and Clever English Cards (7 hod)

Komentář:
Na období vedlejších prázdnin bylo ustanoveno studijní volno. 

VIII.  Aktivity a     prezentace školy na     veřejnosti

Slavnostní  zahájení  prvního školního dne v prvních třídách probíhá již tradičně za
účasti  pana  starosty  a  zástupkyň  SPOZu.  Zahájení  s  rodiči  proběhlo  ve  školní  jídelně,
přítomné přivítal  pan starosta a zástupkyně ze SPOZu předaly dětem drobné dárky. 

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
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děti  byla  připravena strašidelná stezka po škole s řadou úkolů.  Na závěr se mohli  všichni
občerstvit ve školní jídelně.

V  prvním  prosincovém  týdnu  proběhl  již  šestý  ročník  losovaného  volejbalového
turnaje  pro  rodiče  a  učitele.  Pro  děti,  které  přišly  s  rodiči,   byly  připraveny doprovodné
soutěže.

Děti,  pod  vedením vyučujících,  nacvičily  vánoční  koledy a  písně  a  vystoupily  na
vánočních  trzích  v  zámecké  oranžerii.  V  poslední  předvánoční  den  sbor  zazpíval  pod
vánočním stromem na zámku. 

Začátkem února proběhl  zápis do první třídy. K zápisu se Šmouly se dostavilo 41 dětí.
Společně  se  Sdružením  rodičů  a  přátel  základní  školy  proběhly  dvě  akce.

Badmintonový  turnaj  pro  rodiče  s  dětmi  a  Den  dětí  za  účasti  autoparku  p.  Kozáka  a
bludovských hasičů. Obě akce bohužel poznamenal malý zájem ze strany rodičů a dětí. 

Pod záštitou obecního úřadu a obecní knihovny proběhla ve škole Noc s Andersenem.
Červen patřil  již tradičnímu vyřazování  žáků 9.  ročníku. Krátký program připravili

žáci 1. stupně i samotní deváťáci. Příjemný večer zakončila diskotéka. 
V  polovině  června  jsme  přivítali  již  potřetí  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.

Největší  akcí  na  závěr  školního  roku byly  oslavy  k  355.  výročí  založení  školy  v
Bludově a 105. výročí založení měšťanky v Bludově. Program byl průběžně připravován po
celý rok a na hladkém průběhu se podíleli nejenom žáci a zaměstnanci školy, ale také rodiče,
Páni z Bludova, country skupina Pohodáři, kulturní dům a obecní úřad. 

PROGRAM 
oslav k  355. výročí založení školy v Bludově a 105. výročí založení měšťanky v Bludově

12:15  Slavnostní oběd pro pozvané hosty
13:00-15:00  Individuální prohlídky prostor školy 
13:00 Ukázkové náhledy do výuky žáků  na 2. stupni v prostorách budovy U2 
14:00 Ukázkové náhledy do výuky žáků na 1. stupni v prostorách staré budovy
15:00  Zahájení školní akademie žáků školy - hasičský areál
17:00  Společné vypuštění balónků přátelství
17:10 – 22:00 Hudební produkce skupiny POHODA, vystoupení skupiny country tanců 
Pohodáři, vystoupení skupiny Páni z Bludova
22:00 Ukončení programu ohňostrojem 
Po celou dobu byla ve vestibulu školy výstava mapující historii a současnost školy. 
Celé odpoledne byla k dispozici občerstvení v prostorách školní jídelny. 

Zkráceno

Přehled aktivit:

Září
3. Slavnostní zahájení školního roku, třídní schůzky 1. tříd – IŽK
10. Plavecký výcvik, 2. - 3. tř, (10 lekcí)
11. Třídní schůzka pro 2. - 6. roč. - IŽK 
13. Česko proti chudobě – přednáška - ARPOK, 6., 7. A,B
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25. Vítání občánků – kulturní pásmo 
27. Evropský den jazyků

Výlet na hrad Bouzov - ŠD

Říjen     
4. ÚP Šumperk, 9. roč.
11. Minikopaná Postřelmov, okrsek, 8., 9. roč. (3. místo)
15. Sběr papíru (15.10. - 19.10.)
16.       Sběr kaštanů a žaludů 1. ročník
19. Přírodovědný klokan, školní kolo
23.       Třídní schůzky

Ekoprogram - Víme, co všechno jíme? – Vila Doris, 8.A 
24. Ekoprogram - Víme, co všechno jíme? – Vila Doris, 8.B
25. Dýňování ve školní družině
31.       Halloween

Listopad
2.         Divadelní představení „Malá čarodějnice“, 1. stupeň
7. Projekt - Válka a životní prostředí - ARPOK  8.A,B
8.         Město čte knihu – knihovna Šumperk – Sever (Čtenářská štafeta)
9.         Finanční gramotnost, SOŠ Šumperk,  9. roč.

Interaktivní ukázka sov, 1. stupeň
Přednáška o sovách, 1. stupeň

10.       Výtvarné dílny 1
12.       Výtvarné dílny 2
12. Florbal dívky II. kategorie - Postřelmov 8. - 9.r., okrsek (1.místo)
13. Knihovna – předávání Slabikářů – 1. ročník
14. Bobřík informatiky

Poradna zdraví, besedy: Úraz není náhoda, 1.A,B
    Zdravá výživa, 2. roč.

                                                   Proč je pohyb důležitý, 3. roč.
15. Florbal 4.- 5 .tř. (florbalová unie), okres (1. místo)

Výtvarné dílny 3
19. Výtvarné dílny 4
20. Výtvarné dílny 5

Ekoprogram: Klíče od přírody, Vila Doris, 2. roč.
21.       Florbal dívky II. kategorie -Šumperk 8. - 9.r., okresní finále (4.místo)
22. Poradna zdraví, beseda: Dospívání, 5. tř.
            Stolní tenis, okresní finále, chlapci (2. místo)
26.       Projekt: Den nenakupování ničeho, ARPOK, 1. stupeň

Prosinec
3. Projekt šumperské nemocnice - Aby záda nebolela – 1. stupeň
4. KPPP – ABATOP – Zázrak života – 7. roč., Jak si nenechat ublížit – 9. roč. 
5. Čertovská vybíjená, 4. - 5. ročník, okrsek, 1. místo 
6. Mikulášské odpoledne pro děti ŠD  

Volejbalový turnaj pro rodiče                         
7. Stonožka - Praha
10. Zubní hygiena – přednáška, interaktivní program, 1. st.
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11. Vánoční výchovný koncert – Countrio, 1. a 2. stupeň
12.       Florbal 4.- 5 .tř. (florbalová unie), Prostějov, kraj (4. místo)

Exkurze – Lázně Bludov, 1.A,B
13. Přednáška ARPOK - Vzdálená chudoba?,  7. roč.,
                                               Pevnost Evropa, 8. roč.
            Vánoční turnaj v pexesu ve školní družině
14.       Ekoprogram: Zimní spáči, Vila Doris,1.B  

Přednáška ARPOK - Dětská práva, 6. roč.
                                  Lidská práva, 9. roč.

17.       Filmové představení ,,Asterix a Obelix“, kino Oko, 1. a 2. stupeň
Zpívání koled u vánočního stromečku v průběhu celého týdne – 1. stupeň

18. Konzultační hodiny
O Pohár starosty Postřelmova, 6. a 7. roč., chlapci (2. místo)

19. Vánoční zpívání v Zámecké oranžérii (vystoupení v rámci vánočních trhů)
20. Prohlídka Betlémů u pana Janíčka – 1. stupeň
21. Krmení zvěře – 1. ročník

Vánoční večer na zámku v Bludově – 2. a 3. ročník
23. Zpívání pod vánočním stromem 

Leden
9. KPPP – PPP Šumperk - Klima ve třídě - 6. roč.
18.  Ekoprogram: Zimní spáči, Vila Doris, 4. roč.  
23. Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě  
28. Moravský zvoneček – školní kolo, 1. - 5. ročník
29. Pedagogická rada

Zimní sportovní den – bruslení, lyžování, vycházka
SEARCH IT – soutěž v AJ, Šumperk, okrsek (4.-5. místo)

29. Dějepisná olympiáda, okresní kolo (2. místo)
30. Konverzační soutěž MŠMT v Aj, školní kolo, 6. -9. roč.
          

Únor
4.         Ekoprogram: Kde se bereš, komunální odpade? Vila Doris, 7.A 
5. Ekoprogram: Kde se bereš, komunální odpade? Vila Doris, 7.B 
7. Olympiáda v ČJ, okresní kolo (8. místo)

Zápis do první třídy 
11. Recitační soutěž, školní kolo, 1. stupeň
12. Lyžařský výcvikový kurz, 1. stupeň (12. - 14.2.)
14. Přednáška: Číhošťský zázrak, 9. roč.

Intervenční program: Mapování vztahů ve třídě – 7.A
19. Konverzační soutěž MŠMT v Aj, okresní kolo, 6. - 9. roč. (bez umístění)

Výtvarné dílny 6, 3. a 2. roč.
20. Výtvarné dílny 7, 1.A, 4., 9.
25. Výtvarné dílny 8, 5. tř.
26. Divadelní představení „Strašidlo Cantervillské“, 2. st.
27.       Ekoprogram: Sedlačina, to je dřina, Vila Doris, 4.A  – 4. roč.
28. Vybíjená, 4. a 5. roč., chlapci, okrsek (1. místo)

Moravský zvoneček 3. místo
Školní kolo zeměpisné olympiády
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Březen
1. Ekoprogram: Sedlačina, to je dřina, Vila Doris, 1.A,

Kopaná Postřelmov, okrsek, chlapci 8. a 9. roč. (1. místo)
Výtvarné dílny 9, 1.B, 6., 7.roč.
Ukončení celostátní internetové soutěže Cambridge University Press v AJ

4. Ekoprogram: Sedlačina, to je dřina, Vila Doris, 3. tř., 
5. Divadelní přestavení „Pohádky ovčí babičky“, 1.stupeň
7. Zeměpisná olympiáda, okresní kolo, (3. a 5. místo)

Vybíjená, 4. a 5. roč., dívky, okrsek (1. místo)
            Moravský zvoneček, okresní kolo, (bez umístění)
8.         Kopaná Mohelnice – okresní finále (bez umístění)
15. Plavání se školní družinou, Šumperk
19. Ekoprogram: Sedlačina, to je dřina,Vila Doris,  2. tř.
20. Zubní hygiena – přednáška, interaktivní program, 2. st.
21. Vybíjená, 4. a 5. roč., chlapci, okresní finále  (2. místo)

Recitační soutěž, okresní kolo, (1.  a 4. místo)
Návštěva knihovny- Březen - měsíc knihy, 1.A, 1.B, 4.tř.

22.       Matematický klokan
Výstava Můj koníček - keramika

25. Florbal, okrsek, 4. a 5. třída hoši, (3. místo)
Intervenční program: Mapování vztahů ve třídě – 7.A

26. Třídní schůzky
Dějepisná olympiáda, krajské kolo (14. místo)
Matematická soutěž žáků 5. tříd, Šumperk
Vybíjená, dívky, okresní finále (4. místo)
Výstava KD Bludov – Můj koníček – 1. stupeň

27. Den učitelů v prvních třídách, vyučují žáci 9. tř.
28. Velikonoční výtvarná dílna ve školní družině

Duben
2. Pobyt v přírodě – Ostružná, 5. roč. (2. - 12. dubna)
4. Recitační soutěž, okresní kolo, (1. místo)
    „Malí autoři ve školní družině“ - literární soutěž
10. Poradna zdraví - besedy 

Ne-bezpečná síť, 4. tř.
Rizikové sexuální chování, 9. tř.
Hra o ne-závislost (2 vyučovací hodiny), 6. roč.

12. KPPP Policie ČR Šumperk, Trestně právní odpovědnost,  9. ročník
16. Exkurze: Výroba nábytku - Holínka – 1. ročník
17. Matematická olympiáda, okresní kolo 
19. Výtvarné dílny ke Dni matek, 2. stupeň
22. Intervenční program: Mapování vztahů ve třídě – 7.A

Úřad práce, volba povolání, 8.B
23. Pedagogická rada
24. Úřad práce, volba povolání, 8.A
26. Den Země, Vila Doris, 4. tř.

Stonožka, Praha – narozeniny kardinála Duky
Recitační soutěž, krajské kolo 
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30. Divadelní představení „Rozmarné léto“, 2. stupeň

Květen
2. Zlatý list, ekologická soutěž

Den Země v Bludově – 8.A, 7.B, děti z lázní
3. Dopravní hřiště Zábřeh, 4. tř.
4. Výlet na krytý bazén – ukončení kroužku pohybových her ŠD – dívky  
6. Mc Donal's Cup, kopaná, oblastní kolo, 4. a 5. tř., (1. místo)
10. Poradna zdraví, besedy, Výživa a poruchy příjmu potravy, 7. roč.

    Jak se správně rozhodovat, 8. roč.
Mc Donal's Cup, kopaná okresní kolo, 4. a 5. tř., (6. místo)
Pythagoriáda, okresní kolo

13. Intervenční program: Mapování vztahů ve třídě, 7.A
Divadlo Bohutín – 2. a 3. tř.
Jarní sběr papíru 

16. Slovíčkový král, AJ, 3. - 5. tř.
17. Vládce nebes - soutěž v hodu vlaštovkou, 1. stupeň

Divadelní představení „Nebe na zemi“, 8. a 9. roč.
21. Den Vietnamu – projektový den pro 1. a 2. stupeň

Konzultační hodiny
27. Kopaná, Postřelmov, 6. a 7. roč.
28. Hlídky mladých zdravotníků, okresní kolo, 2. stupeň, (2. místo)

                1. stupeň, (1. místo)
30. Intervenční program – 7.A  (5. setkání, výjezd do Šumperku)

Recitační soutěž, krajské kolo

Červen
3. KPPP- MěÚ Šumperk, přednášky: Právo a děti, 5. tř.

                                                        Jak se nestat pachatelem trestného činu? Začínám 
         dospívat – co na to naše právo?, 7. roč.

4. Vítání občánků
8. Hlídky mladých zdravotníků, okresní kolo, (3. místo)

Oslavy 105. výročí založení školy
10. Hasiči – přednáška – 2. tř, 6. tř.

Technické muzeum v Hosticích, 9. tř
11. Setkání s předškoláky
14. Zmrzlina u pana Mikláše
18. Florbalový turnaj – Postřelmov,  3. a 4. tř. (2. místo)
19. Hry v lese – výtvarný kroužek
21. Ekoprogram: Klíče k přírodě, Vila Doris, 4. tř.

ZŠ v MŠ – 1. třídy
Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy
Výlet na krytý bazén – ukončení kroužku pohybových her ŠD – chlapci
Veletrh vědy a výzkumu, Olomouc, vybraní žáci

24. Sportovní den – cykloturistika, turistika, plavání
25. Den Slabikáře – 1. tř.

Pedagogická rada
26. Zábavné odpoledne ve školní družině – závěr činnosti školní družiny
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Den policistou - soutěž pro vybrané žáky 8. ročníku (2 týmy)
27. Slavnostní ukončení školního roku
28. Volný den – zahájení stavebních prací

Srpen
26. - 30. Příměstský tábor – Staré pověsti české (1. stupeň)

Přírodovědné, vlastivědné a sportovní výlety, exkurze

1. stupeň – Westernové městečko Šiklův mlýn
6., 7. roč., 8.B – Výstava Tutanchamon, prohlídka Prahy
8.A – Chata Alexandra, Malá Morávka
9. roč. - Stříbrný rybník, Hradec Králové
Muzeum výpočetní techniky TECHNODROM Hostice – 9. roč.

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce neproběhla kontrola ze strany ČŠI.
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X. Základní údaje o     hospodaření – k 31.12.2012
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Ukazatele stanovené krajským úřadem

Z
áv

az
né

 u
ka

za
te

le Přímé NIV celkem 10904000 10904000

z toho - Platy 7960400 7960400

- OON 6000 6000

O
ri

en
ta

čn
í u

ka
za

te
le

Odvody 2788400 2771095

ONIV 149200 166505

Stanoveno rozpočtem (konečný 
stav po úpravách)

Stav k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztrát Hlavní činnost Hospodářská činnost

příjmy výdaje příjmy výdaje
Prostředky poskytnuté zřizovatelem – NIV 2500000
Prostředky poskytnuté krajským úřadem-NIV 10904000
Účelové dotace MŠMT, projekty 422670
Tržby, úroky, zúčtování  fondů, jiné výnosy 1551313 1373363
Dary 0
Příjmy celkem 15377983 1373363

Spotřeba materiálu 1469182 657841
Spotřeba energie 1584045 153478
Opravy a udržování 83778 0
Cestovné 26610 0
Ostatní služby 222764 54908
Mzdové náklady 8341937 333445
Odvody 2766365 86606

128082 6812
Odpisy 23728 10691
Prodaný materiál, jiné 4029 14559
Ostatní náklady z činnosti 717232 9300
Náklady celkem 15367752 1327640

Zisk, ztráta 10231 45723

Hospodářský výsledek 55954

Ostatní pojištění, soc.náklady



Komentář:
Hospodářský  kladný  výsledek  ve  výši  55  954  Kč  byl  převeden  do  rezervního  fondu.
Částka 5 000 Kč byla převedena do fondu odměn a částka 50 954 Kč byla převedena do
rezervního fondu. Do rezervního fondu byla převedena  nevyčerpaná částka z projektu EU
peníze školám (k 31.12.2012).

XI. Zapojení školy do     rozvojových a     mezinárodních programů

V  letošním  školním  roce  byl  ukončen  mezinárodní  tříletý  projekt  na  zvyšování
povědomí o tématech globálního rozvojového vzdělávání The Global Curriculum. V projektu
byly  zapojeny školy  z  pěti  zemí  celého světa:  ČR,  Rakouska,  Velké   Británie,  Beninu a
Brazílie. V průběhu roku proběhly závěrečné schůzky a vyhodnocení projektu.

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 byla škola podporována při
výuce o globálních problémech a proběhly projektové dny:  Válka a životní prostředí, Den
nenakupování ničeho a Vietnam.

XII.  Zapojení  školy  do     dalšího  vzdělávání  v     rámci  celoživotního
učení

Ve školním  roce  2012/2013  škola  nebyla  zapojena  do dalšího  vzdělávání  v rámci
celoživotního učení.

XIII.  Předložené  a     realizované  projekty  financované  z     cizích
zdrojů

V tomto školním roce pokračovala  realizace  projektu EU-peníze školám,  Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Během roku byly vytvářeny digitální učební
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Finanční a peněžní fondy stav k 1.1.2012 stav k 31.12.2012

Fond odměn 60434 60434
Fond kulturních a sociálních potřeb 81100 61914
Fond rezervní 330967 556118
Fond investiční 244124 278539
 
Celkem 716625 957005



materiály, zakoupeny počítače k obnově zastaralé techniky, přenosný dataprojektor a moderní
radiopřehrávače. 

V dubnu 2013 proběhl ozdravný pobyt spolufinancovaný Státním fondem životního
prostředí ČR, projekt „Putování se skřítkem Ostružníkem“a obdrželi jsme dotaci ve výši 67
500 Kč.. Desetidenního ozdravného pobytu v Ostružné se zúčastnilo 26 dětí 5. ročníku.  

Na podzim roku  2012 škola dočerpávala  dotaci  ve výši  10 000 Kč na  IV.  etapu
revitalizace školní zahrady „Permakulturní ekozahrada“. Na školní zahradě byla vybudována
hmatová  stezka,  obnovena výsadba rostlin  i  revitalizace  trávníku.  Byly  vytvořeny vzorky
kmenů – kulatiny pro výuku.  

V roce  2013 v rámci  podpůrných programů obce Bludov získala  škola  na projekt
„Živá zahrada“ finanční příspěvek ve výši  5 500 Kč.  Realizace proběhne během podzimu
2013.

Ze stejného podpůrného programu škola získala dotaci ve výši  8 000 Kč na zajištění
příměstského  tábora  v období  letních  prázdnin.  Příměstský  tábor  „Staré  pověsti  české“
proběhl od 26.8. do 30.8. 2012 a zúčastnilo se ho 26 dětí.

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

Ve školním roce škola nespolupracovala s odborovými organizacemi (ve škole není
ustanovena odborová organizace) a organizacemi zaměstnavatelů.

Subjekty s  nimiž  škola spolupracuje:  ARPOK – agentura  rozvojové a  humanitární
pomoci Olomouckého kraje,  MěÚ Šumperk, Sdružení rodičů a přátel základní školy Karla
staršího ze Žerotína Bludov, MŠ Bludov, ZŠ Bohutín, PPP Šumperk,  SPC Šumperk,  Vila
Doris, ÚP Šumperk, Poradna pro ženy a dívky Zábřeh, HZS Šumperk, Hasiči Bludov, Policie
ČR,  Nemocnice  Šumperk,  Knihovna  Šumperk,  Knihovna  Bludov,  Kino  OKO  Šumperk,
Pontis Šumperk, Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, Divadlo Šumperk, Kulturní
dům Bludov, Plavecký bazén Zábřeh, SOŠ Šumperk, Poradna zdraví Šumperk, 

XV. Přílohy

Příloha 1. Fotodokumentace - CD

Pedagogická rada projednala dne 4. září 2013

Ředitelka školy: Mgr. Ilona Křivohlávková

Školská rada schválila dne  4. října 2013

Předsedkyně školské rady:  Mgr. Alena Bauerová
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