
A. Základní údaje o     škole  

Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov
IČO 63 69 64 87
Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300 - ŠJ
DIČ CZ 63 69 6487
Telefon/fax 583 238 243;  733 717 419 – základní škola, 583 238 234; 739

821 024 – školní jídelna
581 114 621 - přímá linka ředitelna
732 140 664 – zájmové vzdělávání (ŠD, ŠK)

Datová schránka vsxpedv
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. Lenka Svítilová
svitilova@zsbludov.cz
Vedoucí vychovatelka pro ŠD a ŠK: Soňa Nikolovová
nikolovova@zsbludov.cz
Vedoucí školní jídelny: Pavlína Košátková
stravovna@zsbludov.cz

Školská rada
Obec Bludov zřizuje  Školskou  radu od 1.9.2006.  Zasedání  školské  rady probíhá  dvakrát
ročně. Volební období současné školské rady trvá od 1.9.2021 do 31.8.2024. 

Zástupci obce:
Zdeňka  Musílková,  prof.  PhDr.  Stanislav  Balík,  Ph.D.,  Bc.  Marie   Konečná
(místopředsedkyně)

Zástupci rodičů:
Mgr. Barbora Sedláčková (předsedkyně), Mgr. Lenka Ehlerová, Mgr. Pavla Juřinová

Zástupci pedagogů:
Mgr. Hana Hlavatá, Mgr. Martina Hrdinová, Mgr. Irena Dokoupilová 
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Charakteristika školy

Součásti školy Identifikace  zařízení Kapacita
Základní škola 102680086 750
Školní družina 120300371 140 
Školní jídelna 102980934 700
Školní klub 181004364 200 

Základní škola

• plně organizovaná škola

• 17 tříd – ve všech ročnících pracují dvě třídy (vyjma třetího ročníku – jedna třída), 1.
stupeň 9 tříd, 2. stupeň 8 tříd

• stará budova (ST) – kmenové učebny pro žáky 1. - 3. ročníku, IV. A, V. A,  školní
družina,  cvičná  školní  kuchyňka  (využití  při  praktických  činnostech,  domácích
naukách, hudební výchově...)

• nová budova (U2) – kmenové učebny pro žáky IV. B , V. B a žáky druhého stupně,
odborná  učebna  fyzikálně  -  chemická,  přírodopisná,  matematiky  a  cizích  jazyků,
počítačová učebna

• přístavba – ředitelství školy, tělocvična, školní jídelna a vývařovna

• školní zahrada – prolézačky, skluzavka, pískoviště, altán, stůl na stolní tenis, ovocné
stromy, cvičný záhon, skalka, bylinková zahrádka, meteostanice

• škola provozuje doplňkovou činnost – příprava stravy, pronájmy prostor školy, nákup
a prodej

Organizace školy

Třída Celkem žáků Z toho chlapců Z toho dívek Třídní učitelé

I. A 18 8 10 Hana Navrátilová

I. B 19 8 11 Irena Dokoupilová

II.A 18 6 12 Iveta Stavělová Šejnohová

II.B 18 10 8 Dana Králová

III. 22 14 8 Jarmila Březinová

IV. A 17 7 10 Blanka Pavelková

IV. B 20 8 12 Iveta Truxová

V. A 19 8 11 Kateřina Holzmannová

V. B 16 7 9 Kateřina Verebelyová

VI. A 30 15 15 Barbora Langerová

VI. B 29 12 17 Ondřej Drtil

VII. A 27 10 17 Vladimíra Horáčková
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VII. B 27 17 10 Zdeňka Kulhajová

VIII. A 19 11 8 Petra Hufová

VIII. B 22 11 11 Hana Hlavatá

IX. A 27 10 17 Monika Knappová

IX. B 19 6 13 Natálie Navrátilová

Celkem 367 168 199

Komentář:
Výše uvedená tabulka uvádí počet žáků k 1.9.2021. Jeden žák v 1. ročníku a jeden žák ve 2.
ročníku se vzdělávají  v zahraničí.  Jeden žák v průběhu školního roku přestoupil  na jinou
základní školu. Do školy nastoupilo 5 žáků v průběhu 1. pololetí a k největšímu nárůstu v
počtu dětí došlo v dubnu, kdy nastoupilo 16 dětí z Ukrajiny. 

Netřídní učitelé: Ilona Křivohlávková, Martina Hrdinová,  Vojtěch Kočí, Lenka Svítilová,
Rostislav Vepřek, Veronika Směšná, Petra Novotná, Eliška Várošová, Andrea Dopitová
Asistentky pedagoga: Luďka Vénosová, Jana Nesrstová, Markéta Zedníková, Hana Krejčí,
Jana  Tomanová,  Veronika  Klimešová,  Kateřina  Gieslová,  Veronika  Směšná,  Lenka
Hudlíková  (od  listopadu  2021),  Alexandra  Souralová  (leden  2022),  Lucie  Jenčková  (od
března 2022), Hana Tomanová (od června 2022)

Počty žáků dle obce trvalého bydliště
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I.A 11 1 1 1 1 2 1 18

I.B 14 4 1 19

II.A 11 1 1 1 4 18

II.B 12 3 1 1 1 18

III. 21 1 22

IV.A 11 1 1 4 17

IV.B 18 1 1 20

V.A 12 1 5 1 19

V.B 12 1 3 16

VI.A 12 5 4 1 1 7 30

VI.B 21 7 1 29

VII.A 22 5 27
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VII.B 10 3 4 5 2 3 27

VIII.A 9 1 3 6 19

VIII.B 15 1 6 22

IX.A 18 3 1 4 1 27

IX.B 10 3 1 1 4 19

Celkem 239 34 1 1 1 22 1 1 1 1 20 2 1 1 1 2 5 27 1 4 1 367

Komentář:
Stav k 30.9.2021. Dojíždějící žáci tvořili 34,9 % z celkového počtu žáků. 

Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub

• školní družina – 4 oddělení (přihlášeno 88 dětí), od února byla v provozu 3 oddělení
(z důvodu změny organizace kroužků hrazených z projektů – součást školní družiny);
realizovaly se 2 kroužky v rámci provozu ŠD  a 2 kroužky z projektu – ukončeny k
31.1.2022; provoz od 6:00 do 7:20 a od 11:20 do 16:30 hodin, měsíční platba 60 Kč;
příplatek 10 Kč za další nápoje v odpoledních hodinách

• týdenní prázdninový příměstský tábor „Kouzelný les“, zúčastnilo se 40 dětí

• školní  klub –  zastřešuje  zájmovou  činnost  žáků  (9  kroužků,  přihlášeno  45  dětí),
měsíční příspěvek na provoz 30 Kč

Zájmové útvary organizované školní družinou

Název
Počet
žáků

Ročník
Hodin
týdně

Vedoucí kroužku

Tvořivá dílna 10 1. - 4. 1 Zuzana Měrková
Pohybové hry 25 1. - 4. 1 Soňa Nikolovová
Klub zábavné logiky a deskových
her 1 (Šablony II)

7 1. st. 1,5 Jana Nesrstová (DPP)*

Klub zábavné logiky a deskových
her 2 (Šablony II)

11 1. - 2. 1,5 Soňa Nikolovová*

Komentář:
Děti jednotlivých oddělení končí v různou dobu. Některé děti odcházejí domů a oddělení se
poté slučují do tří/dvou oddělení. 
Děti,  které  pravidelně  navštěvují  školní  družinu a přispívají  na její  provoz,  mají  docházku
do kroužků zdarma. 
* Klub zábavné logiky a deskových her pokračoval z důvodu nesplnění výstupů v původním
termínu (Covid 19) a byl ukončen k 31.1.2022. Poté aktivity pokračovaly jako součást školní
družiny.
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Zájmové útvary organizované školním klubem

Název
Počet
žáků

Ročník
Hodin
týdně

Vedoucí kroužku

Keramika 1 11 6. - 7. 2 Vladimíra Horáčková
Keramika 2 + 3  (1x za 14 dní) 12+15 2. - 4. 2 Vladimíra Horáčková
Badminton 14 4. - 9. 1 Jiří Dittrich***
Hrátky s angličtinou 17 1. - 2. 1 Zdeňka Kulhajová
Psaní všemi deseti 12 5. - 7 1 Blanka Pavelková
Včelařství  (2h 1x za 14 dní) 10 4. - 8. 1 Natálie Navrátilová**
Robotika 9 6. - 8. 1 Vojtěch Kočí *
Přírodovědný kroužek 16 1. - 2. 1 Iveta Stavělová Šejnohová 

Komentář:
Děti přihlášené do školní družiny nebo školního klubu mohou docházet do libovolného počtu
zájmových útvarů organizovaných školním klubem nebo školní družinou. 
* z důvodu poklesu zájmu byla činnost kroužku ukončena k 30.3.2022
** činnost kroužku zahájena 10.11.2021
***činnost kroužku zahájena 4.10.2021

Školní jídelna
• možnost odebírat dopolední svačiny (i žáci ZŠ) a obědy

• doplňková  činnost  –  celodenní  strava  dětí  v  MŠ,  celodenní  strava  v  soukromé
mateřské  škole,  poskytování  stravy  obyvatelům  a  organizacím  v  obci,  zajištění
stravování sportovním kurzům a akcím v Pradědově muzeu 

• výdej stravy „přes okno“ probíhal i v době epidemie a v této době probíhal také rozvoz
stravy v obci

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

95 134 134 30 393 41 0 50 484

Komentář:
Školní jídelna také připravovala v rámci doplňkové činnosti 32 dopoledních svačin pro žáky
školy a  104 obědů/doplňkových jídel se odváželo pro děti  místní  MŠ a soukromé mateřské
školky zřízené  v  místní  firmě.   Nárazově probíhalo  stravování  dětí  účastnících  se  aktivit
Pradědova muzea. 
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Materiální zabezpečení (nákup větších položek)
• sekačka

• tabule triptych (3 kusy)

• notebook (7 kusů)

• sada na virtuální realitu (brýle v kufru, software)

• schodolez 

• zřizovatel: rampa pro bezbariérový vstup, výměna podlahové krytiny, topení, dveří a
podhledu v přízemí budovy U2

B  . 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

C  .  Personální zabezpečení   činnosti školy  

V organizaci bylo k 30.9.2021 zaměstnáno celkem  57 fyzických osob, přepočtených 47,3758
pracovníků. 
Výuku a vzdělávání zajišťovalo celkem 27 učitelů, 8 asistentů pedagoga (další tři asistentky
nastoupily v průběhu školního roku) a 4 vychovatelky ve školní družině (jedné vychovatelce
byla  smlouva  ukončena  k  31.1.2022).  Činnost  kroužků  byla  realizována  5  vychovateli,
později  byly otevřeny další  dva kroužky. Kromě jednoho vychovatele  se jednalo o druhý
pracovní poměr učitelek/učitelů.  

Provoz, údržbu a správu budov mělo na starosti 6 pracovníků.

Na přípravě stravy se podílelo 6 pracovníků. Jedna  pracovnice je dlouhodobě nemocná a je
za ní přijat zástup. 

Na  konci  školního  roku  ukončila  pracovní  poměr  jedna  učitelka  (odchod  do  starobního
důchodu)  a  jedna  vyučující  odešla  na  mateřskou  dovolenou.  Jedné  vyučující  skončila
sjednaná doba. 

Výuka náboženství je vedena na základě uzavřené dohody o provedení práce. 
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D. Zápis k     povinné školní docházce  

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Zápis proběhl 12.4.2022. 

Počet prvních tříd Počet  dětí,  které  se  dostavily  k
zápisu

Počet odkladů pro školní rok

2 40 3

Komentář:
Pro  realizaci  zápisu  k  povinné  školní  docházce  byl  využit  rezervační  systém  v  aplikaci
skolaonline (rodiče si rezervovali dopředu čas zápisu), zápis proběhl prezenčně. Celkem bylo
v řádném termínu zapsáno 40 dětí.  V termínu zvláštního zápisu dne 17.6.2022 (pro děti z
Ukrajiny s vízem strpění)  se dostavil  jeden žák.  Od 1.9.2022 požádali  zákonní zástupci o
přestup žáka z jiné základní školy. Školní docházku zahájilo 38 dětí ve dvou prvních třídách.
 

E  .   Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu  

Hlavní cíle pro školní rok 2021/2022

- plnění cílů a priorit ŠVP 

- eliminace nepříznivého vlivu pandemie

- podpora žáků v nepříznivé sociální situaci

Výuku letošního školního roku opět výrazně ovlivnila epidemie Covid 19. Škola byla po celý
školní rok v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje (pracoviště
Šumperk). Do jejich informačního systému jsme zadávali výsledky testování a postupovali
jsme dle jejich pokynů. Také v případě výskytu nemocných žáků nebo zaměstnanců školy
jsme postupovali v souladu s platnými metodikami, včetně zavedení a dodržování zvýšených
hygienických pravidel.
Na začátku školního roku proběhla 3 preventivní testování antigenními testy  a to ve dnech 1.,
6. a 9.9.2021.
Další  testování  z  důvodu nepříznivé  epidemické situace  začalo 8.11.2021 a  pravidelně  se
testovalo  každé pondělí až do 14.2.2022.

• Za celou dobu byly v karanténě tyto třídy:
VI.A, 10.11.-12.11.2021
II.B, 15.11.-26.11.2021
VIII.A, IX.B, 17.01.2022
VII.A, VI.B,  25.01.2022

Ve třídách ale průběžně chyběla velká část žáků, někteří i opakovaně. Ve třídách, kde chyběla
více než třetina žáků, jsme od 15.11.2021 zahájili hybridní výuku (hodina přenášená online v
reálném čase).
V jarních měsících došlo k poklesu nemocnosti žáků i zaměstnanců a provoz školy se navrátil
k běžnému režimu. 
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Ačkoli  byl  průběh  letošního  školního  roku  opět  nestandardní,  cíle  školního  vzdělávacího
programu jsme průběžně plnili při prezenční, online i hybridní výuce. Výuka byla doplňována
zapojením žáků do soutěží a projektů.  Ke zlepšení  podmínek ve vzdělávání jsme třídy na
velkou část hodin (zvláště v matematice a českém jazyce) půlili. 

Velkou pozornost jsme věnovali dětem v tíživé  sociální  situaci. K dispozici byla dle potřeb
jednotlivých dětí k zapůjčení výpočetní technika. 

V  hodinách  doučování  jsme  reagovali  na  individuální  potřeby  dětí  a  rodičů  k  eliminaci
nepříznivých vlivů pandemie. 

V červnu proběhlo dotazníkové šetření „Škola a já“ (externí firma Kalibro),  respondenty byli
žáci, rodiče, zaměstnanci školy.  Výsledky budou k dispozici v následujícím školním roce. 

Učební plán pro školní rok 2021/2022

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   3 3 3 4 3 3 3
Další cizí jazyk (německý, ruský) Nj/Rj       2 2 2
Matematika M 5 5 5 4 5 5 4 4 5
Informatika Inf    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       1 0 1 0
Volitelné předměty           
Sportovní hry Sh      1  1 1
Domácí nauky Dn      1  1 1
Konverzace v anglickém jazyce      1  1 1

Celková týdenní dotace  21 22 24 25 26 30 30 31 31
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Vyučování  probíhalo  podle  Školního  vzdělávacího  programu  pro  základní  vzdělávání
(platnost  a  účinnost  od  1.9.2016),  práce  se  žáky  se  SVP byla  prováděna  dle  doporučení
školského poradenského zařízení; 

Volitelné předměty: 3 skupiny – sportovní hry
3 skupiny – domácí nauky
2 skupiny - konverzace v anglickém jazyce

Dělené hodiny: III. – anglický jazyk (3 h)
VI. A, VI. B – matematika (5 h), český jazyk (5 h), anglický jazyk (4 

h),  informatika (1 h)
VII. A, VII.B – matematika (4 h), český jazyk (4 h), anglický jazyk (3 

h), informatika (1 h), další cizí jazyk (1 h)
VIII. A – matematika (1 h), český jazyk (1 h), další cizí jazyk (1 h)
VIII. B – matematika (1 h), český jazyk (1 h), anglický jazyk 

(3 h), další cizí jazyk (1 h)
IX. A - matematika (5 h), český jazyk (5 h), anglický jazyk 

(3 h), informatika (1 h)
IX. A - matematika (1 h), český jazyk (1 h)
VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, IX. A, IX. B – volitelný předmět (2 h)
VII. B – druhá vyučující ( 7 h)

Počet hodin podle učebního plánu: 456 
Počet dělených hodin z důvodu vyššího počtu žáků ve třídách: 86 + 7 (druhá vyučující ve
třídě)
Hodin celkem: 549
Nepovinný předmět náboženství (přihlášeno 16 dětí), 1 hodina týdně.

Doučování žáků 

- ze státního rozpočtu, září – prosinec - 22 skupin

- z Národního programu obnovy, leden – srpen – 17 skupin + 3 prázdninové skupiny 
žáků – cizinců

Projekt Podpora žáků a pedagogů II – výzva 2018 – projekt byl z důvodu nemožnosti
dokončit  naplánované aktivity  do termínu ukončení  (31.7.2021) prodloužen do 31.1.2022,
byly dokončeny zbývající aktivity školního klubu

Další organizace zapojené do vzdělávání -  využívání nabídek  Vily Doris,  Vlastivědného
muzea  v Šumperku,  Policie  ČR,  hasičů,  Úřadu  práce,  Střediska  výchovné  péče  Dobrá
vyhlídka,  PPP,  SPC a dalších  organizací  -  vzdělávací  programy,  intervenční  programy,
přednášky a další aktivity - v omezeném rozsahu

Programy prevence - realizace  preventivních programů Hasičského záchranného sboru  ze
Šumperka,  Sboru  dobrovolných  hasičů v Bludově,  Policie  ČR a Civilní  obrany  Šumperk,
Poradny pro ženy a dívky, Střediska výchovné péče – Dobrá vyhlídka, PONTIS

Vědomostní  soutěže  (rozvoj  nadání  dětí):  Přírodovědný  klokan,  Pythagoriáda,  Bobřík
informatiky,  Zeměpisná olympiáda,  Olympiáda z českého jazyka,  Ekonomická olympiáda,
Biologická  olympiáda,  Konverzační  soutěž  v  anglickém  jazyce,  Můj  dům-naše  město,
Moravský  zvoneček,  Recitační  soutěž,  Matematický  klokan,  Konstruktérská  akademie  v
Postřelmově, Rybářská olympiáda, Mladý zahrádkář

Adopce na dálku – Nabafa Mayimuna, 10 let, dívka z Ugandy, východní Afrika
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Zdravý životní styl - dlouhodobá účast v projektech „Ovoce a zelenina do škol“, „ Mléko do
škol“, „Zdravé zuby“ (DM drogerie, beseda se zubní lékařkou)

Zapojení do projektu: „Obědy do škol – Women for women, o.p.s“.  - obědy pro děti ze
sociálně slabších rodin

Sběrové akce – jarní a podzimní sběr papíru, celkem 7,38 tun

Exkurze:
29.6. Osvětim, 8. a 9. ročník

Kurzy:
4. - 8. 10. 2021 Škola v přírodě, ekologické středisko Mladoňov, 4. ročník
11. - 15.10. 2021 Škola v přírodě, ekologické středisko Mladoňov, 5. ročník
1. - 2. 2.  2022 Lyžařský kurz, Červenohorské sedlo, 1.- 5. ročník
18.2. - 6.5. 2022 Plavecký výcvik, 2. a 3. ročník
15.,16.,18.2.2022 Lyžařský kurz, Červenohorské sedlo, 7. a 8 .ročník
24. - 27.5.  2022 Cyklistický kurz, Černý Potok, 6. ročník
                 

Výlety: 
I. A Doubravský dvůr
I. B Doubravský dvůr
II. Javoříčko, Úsov
II.B Javoříčko, Úsov, Velké Losiny – papírna, zámek
III. Javoříčko, Úsov
IV. A Bouzov
IV. B Bouzov
V. A Olomouc – krokodýlek, prohlídka města, laser game
V. B Naučná stezka „Bukovka“
VI. A Turistika v okolí Bludova
VI. B Tutachamon Brno, lanové centrum 
VII. A Městské skály Šumperk
VII. B Zámek Bludov, Brusinka, spaní ve škole
VIII. A Lanový park, laser game Olomouc
VIII. B ----
IX. A Raftování na řece Moravě, spaní ve škole
IX. B Raftování na řece Moravě, Velké Losiny

Žákovská samospráva

Ve  škole  v  letošním  školním  roce  žákovská  samospráva  nepracovala  (dodržování
protiepidemických opatření).
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F  . Výsledky vzdělávání žáků  

Výsledky  vzdělávání  jsou  hodnoceny  pravidelně  čtyřikrát  ročně  na pedagogické  radě
(pedagogická  rada  ve  2.  a  3.  čtvrtletí  proběhla  pomocí  videokonference).  Rodiče  byli
s výsledky  žáků  seznamováni  dvakrát  ročně  na třídních  schůzkách,  dvakrát  ročně
na konzultačních hodinách. Rodiče byli informováni průběžně prostřednictvím internetových
nebo  papírových  žákovských  knížek  (1.  -  2.  ročník)   a  telefonicky.  Rodiče  žáků  mohli
pedagogické pracovníky kontaktovat osobně nebo telefonicky i mimo výše uvedené možnosti.
Škola byla ČŠI zařazena mezi školy v nichž proběhlo výběrové zjišťování výsledků u žáků 5.
ročníku  v matematice, českém jazyce a v dovednostech usnadňujících učení. 
Ve  škole  probíhá  v  rámci  autoevaluce  testování  vlastními  testy  –  vstupní,  výstupní,
gramotnosti. 
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I.A
18 18 0 0 0 1,00 18 0 0 1146 1146 0 63,67 63,67 0

I.B*
21 20 0 0 0 1,00 20 0 0 1224 1224 0 58,29 58,29 0

II.A
18 18 0 0 0 1,04 18 0 0 1255 1255 0 69,72 69,72 0

II.B*
18 17 0 0 0 1,03 17 0 0 1489 1489 0 82,73 82,73 0

III.
22 22 0 0 0 1,09 22 0 0 1012 1012 0 43,00 46,00 0

IV.A
17 6 11 0 0 1,50 17 0 0 1539 1539 0 90,53 90,53 0

IV.B
20 13 7 0 0 1,37 20 0 0 1873 1868 5 93,65 93,40 0,25

V.A
19 14 5 0 0 1,33 19 0 0 1191 1191 0 62,68 62,68 0

V.B
16 6 10 0 0 1,69 16 0 0 1808 1808 0 113,00 113,00 0

VI. A
30 10 19 1 0 1,69 29 1 0 2870 2870 0 95,67 95,67 0

VI.B
30 10 20 0 0 1,67 29 1 0 3457 3457 0 115,23 115,23 0

VII.A
28 11 14 2 1 1,74 28 0 0 2488 2488 0 88,86 88,86 0

VII.B
27 14 12 1 0 1,59 25 2 0 2919 2919 0 108,11 108,11 0

VIII.A
20 5 12 2 1 1,93 19 1 0 1538 1537 1 76,90 76,85 0,05

VIII.B
22 10 10 2 0 1,78 20 2 0 2451 2451 0 111,41 111,41 0

IX.A
27 13 12 2 0 1,62 27 0 0 2842 2842 0 105,26 105,26 0

IX.B
19 4 14 1 0 1,95 19 0 0 2037 2037 0 107,21 107,21 0

∑ 372 211 146 11 2 x 363 7 0 33139 33133 6 x x x

%
56,8 39,2 4,26 x 99,6 0,4 0 x 99,98 0,02 x x x



Přehled klasifikace za II. pololetí 
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19 19 0 0 0 1,00 19 0 0 1087 1087 0 57,21 57,21 0

I.B*
21 20 0 0 0 1,00 20 0 0 1530 1530 0 76,50 76,50 0

II.A
18 18 0 0 0 1,03 18 0 0 942 942 0 52,33 52,33 0

19 18 1 0 0 1,16 18 0 0 995 995 0 52,37 52,37 0

24 22 2 0 0 1,18 24 0 0 1447 1447 0 60,29 60,29 0

IV.A
17 4 13 0 0 1,59 16 1 0 961 961 0 56,53 56,53 0

21 14 6 1 0 1,35 21 0 0 1159 1159 0 55,19 55,19 0

V.A
20 15 5 0 0 1,39 20 0 0 918 918 0 45,90 45,90 0

17 2 15 0 0 1,86 17 0 0 1236 1236 0 72,71 72,71 0

31 10 21 0 0 1,80 31 0 0 2088 2088 0 67,35 67,35 0

31 13 18 0 0 1,69 31 0 0 2657 2657 0 85,71 85,71 0

29 12 16 1 0 1,70 29 0 0 2216 2216 0 76,41 76,41 0

27 12 15 0 0 1,67 27 0 0 1846 1846 0 68,37 68,37 0

23 6 14 3 0 2,02 23 0 0 1959 1959 0 85,17 85,17 0

VIII.B
22 9 13 0 0 1,74 22 0 0 2046 2046 0 93,00 93,00 0

IX.A
27 9 18 0 0 1,69 27 0 0 2606 2606 0 96,52 96,52 0

21 5 16 0 0 1,96 21 0 0 2442 2442 0 116,29 116,29 0

∑ 387 208 173 5 0 x 384 1 0 28135 28135 0 x x x

%
53,7 44,7 1,94 x 99,6 0,4 0 x 100 0 x x x

I.A˟
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III.˟

IV.B˟
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VI. A˟

VI.B˟

VII.A˟

VII.B˟

VIII.A˟

IX.B˟



Komentář:
* -  ve třídě je  žák,  který plní  povinnou školní  docházku podle § 38 odst.  1,  písmeno a)
školského zákona
˟ - ve třídě je žák – uprchlík z Ukrajiny, osoba s doplňkovou ochranou v ČR (vízum strpění)
Stavy žáků jsou uvedeny vždy k datu vysvědčení. Velmi vysoký počet zameškaných hodin je
způsoben vysokou nemocností nebo uzavřením jednotlivých tříd z důvodu epidemie Covid -
19.
II. B – 2. pololetí – proběhla zkouška z ČJ u žáka, který plní povinnou školní docházku podle
§ 38 odst. 1, písmeno a) školského zákona

Výchovná opatření

Třída Pochvala
ředitelky
školy

Pochvala
třídního
učitele

Napomenutí
třídního
učitele

Důtka
třídního
učitele

Důtka
ředitelky
školy

Snížený
stupeň  z
chování
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I.A
I.B
II. A
II. B
III. 4
IV.A 3 6 1
IV.B 3 6 1 1 1
V.A 1 1
V.B 6 6 2
VI.A 11 11 6 6 1 3 1
VI.B 8 6 3 1 2 2 1
VII.A 9 5 3 2 1
VII.B 7 7 1 5 1 3 2
VIII.A 3 1 2 1 1 1
VIII.B 5 2 1 2 1 2
IX.A 3 2 3 2 1 2
IX.B 2 4 1
Celkem 0 0 61 57 24 22 9 11 7 1

Komentář:
Počet výchovných opatření byl ovlivněn nestandardní výukou v době pandemie, vyšší mírou
tolerance k přestupkům a vyšší nemocností dětí. 
Pochvaly žákům udělovali jednotliví učitelé (evidence se nevede). 
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Komisionální přezkoušení žáků

Jeden žák konal komisionální opravnou zkoušku z matematiky. Zkoušku nesložil a opakuje
ročník. 

Přijímací řízení 2021/2022 
(zpracovala Martina Hrdinová)

Přijímací  řízení  v  letošním  školním  roce  proběhlo  12.  a  13.  dubna  (1.  kolo).  Vzhledem
k silnějšímu  ročníku,  měli  žáci  tentokrát  větší  obavy,  zda  budou  přijati  na  školu,  kterou
si vybrali. Někteří dosáhli při testech velmi dobré výsledky, a tak s přijetím na zvolenou školu
neměli  žádný problém. Mnozí si však museli  počkat na odvolací  řízení nebo hledat školy
a obory, kde bylo ještě místo.
V  průběhu  druhého  pololetí  přišlo  do  naší  školy  i  několik  ukrajinských  žáků.  Dva  žáci
navštěvovali 9. ročník, a proto si také podali přihlášku  k dalšímu vzdělávání. Oba od září
nastoupí na VOŠ a SŠA v Zábřehu.
Dalším třem dětem, které k nám docházely na výuku češtiny (měly již na Ukrajině ukončenou
„základní školu“), jsme pomohli podat přihlášky nebo žádosti o přijetí na SŠ a OU do vyššího
ročníku.

Škola Počet

Gymnázium Šumperk 6 + 1

VOŠ a SPŠ Šumperk 8

Střední škola řemesel  Šumperk 8

OA Šumperk 6

SOŠ Šumperk 2

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 9

SŠ technická a zemědělská Mohelnice 1

SPŠ elektrotechnická a OA Mohelnice 1

VOŠ a S pedagogická škola Litomyšl 1

VOŠ a SŠA Zábřeh 4

OU a Praktická škola Mohelnice 2

VSŠ a VOŠ ministerstva obrany Moravská Třebová 1

SPŠ chemická Pardubice 1

Jeden žák z 5. ročníku odchází na nižší gymnázium a dva žáci vycházejí z 8. ročníku (OU a
Praktická škola Mohelnice, SŠ technická a zemědělská Mohelnice).
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G  .  Prevence  sociálně  patologických  jevů,    rizikového  chování  a  
zajištění podpory žáků se SVP, nadaných, mimořádně nadaných a
s nárokem na poskytování jazykové přípravy

Hodnocení ŠPP za školní rok 2021/2022
(zpracovala Mgr. Kateřina Verebelyová)

Školní preventivní program (ŠPP) je realizován na základě pokynu MŠMT č.j.: 14514/2000 –
51 a je vypracován v návaznosti na MPP z předchozích školních roků.
V rámci programu spolupracujeme s organizacemi 

• Pedagogicko – psychologická poradna Šumperk
• Městský úřad Šumperk – “OSPOD”
• Poradna zdraví Šumperku – paní Keprtová
• SVP Dobrá Vyhlídka Šumperku
• Pontis Šumperk
• Vila Doris Šumperk
• Úřad práce Šumperk 
• Policie ČR
• a jiné

Školní rok 2021/2022 byl zaměřen nejen na problematiku rizikových jevů, jako je výskyt
šikany  v  třídním  kolektivu,  kyberšikana,  záškoláctví  nebo  kouření  (vapování)  či  užívání
jiných návykových látek, ale byl také rokem, kdy jsme podporovali děti při adaptaci zpět na
školní  výuku  po  výuce  distanční.  Bylo  potřeba  znovu  dodržovat  školní  režim,   pravidla
chování a plnění všech školních  povinností. Bylo dbáno na zdravý životní styl, ke kterému
patří  omezení příjmu nezdravých, tučných a přeslazených jídel, pochutin a nápojů. Hlavní
důraz byl ale v letošním školním roce kladen především na kyberšikanu a celkovou ochranu
před vlivy internetového prostředí. 

K tématu zdravého životního stylu směřovaly přednášky : „Kouření – vznik závislosti a její
důsledky”  pro  žáky  5.  ročníku,  „Poruchy  příjmu  potravy”  pro  žáky  7.  ročníku.  Děti  se
seznámily se zásadami zdravého stravování a měly možnost si uvědomit, zda jejich stravování
je či není v souladu se zdravým životním stylem. Naučily se, jak nahradit nezdravé sladkosti
za sladké ovoce a zeleninu a připravit si tak třeba zdravou svačinu do školy. Další důležitou
přednášku  děti  vyslechly  na  téma  „Zdravé  zuby”,  kdy  s  paní  zubařkou  měly  možnost
vyzkoušet, zda důkladně dodržují zubní hygienu.

Zdravý  životní  styl  taktéž  podporovala  naše  školní  jídelna,  kdy  již  několikátým  rokem
nepodává dětem slazená mléka (tzv. Pamlsková vyhláška).  Pokračuje opět program „Ovoce a
zelenina do škol”, kdy dětem všech ročníků byly dodány 18krát v průběhu školního roku
balíčky s čerstvým ovocem a zeleninou. Děti obdržely také mléko “Kravík” bez příchutě, a to
v rámci projektu „Mléko do škol”.

Nejen pestrá a zdravá strava, ale také pohyb musí být součástí zdravého životního stylu, proto
žákům naší školy byla nabídnuta pestrá škála pohybových kroužků, které mohli v odpoledních
hodinách po vyučování navštěvovat.

Ve školním roce 2021/2022 byly otevřeny pro žáky naší školy v rámci školního klubu nebo
školní  družiny  tyto  kroužky:  přírodovědný,  keramika,  badminton,  hrátky  s  angličtinou,
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robotika, včelařský kroužek, pohybové hry a tvořivá dílna, psaní všemi deseti a klub zábavné
logiky a deskových her.

Naše škola byla zapojena do Komplexního preventivního programu pro ZŠ (KPPŠ). V rámci
tohoto programu proběhly přímo na půdě školy přednášky a besedy pro jednotlivé ročníky.
Ve spolupráci s Poradnou zdraví a organizací Pontis Šumperk, s MěÚ Šumperk – OSPOD a s
Pedagogicko – psychologickou poradnou se konaly interaktivní přednášky pro žáky různých
věkových kategorií s odborníky pro danou oblast.

Jedním z dílčích cílů byla prevence šikany, kyberšikany, předcházení projevů agresivity či
sebedestruktivnímu chování. Opět bylo tomuto tématu věnováno několik besed, např.: „Klima
v naší třídě” a „Kyberšikana” pro žáky 6. třídy. Nově byla v letošním roce do programu KPPŠ
zařazena beseda pro 4. třídy „Jak přežít na netu”, protože v době covidové děti trávily mnoho
času pobýváním na sociálních sítích a chceme dbát především na  jejich bezpečný pohyb v
kyberprostoru.  Případné  problémy  vzniklé  v  průběhu  školního  roku  byly  vždy  řešeny  s
třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence, vedením školy a zákonnými
zástupci žáků. S žáky 5. tříd bylo diskutováno téma „Práva a povinnosti nezletilých dětí”, žáci
8. tříd měli přednášku na podobné téma „Mám 15 let, co to pro mě znamená?”. 

Pro žáky 9. ročníků byla taktéž zorganizována řada přednášek, které byly aktuální právě pro
děti  tohoto věku,  a přinesly žákům mnoho zajímavého a podnětného.  Jednou z akcí  byla
návštěva  Úřadu  práce  Šumperk,  podstatná  při  volbě  budoucího  povolání.  Dále  se  žáci
zúčastnili  přednášky  týkající  se  sexuálního  chování  mladých  lidí  „Rizikové  sexuální
chování”a vyjeli  do nedalekého Zábřehu na akci  „Hrou proti  AIDS”, která se konala pod
záštitou Střední školy sociální péče a služeb.

Další témata primární prevence rizikového chování byla přímo zapracována do tématických
plánů jednotlivých předmětů, či se konaly tvz. projektové dny (dopravní výchova, požární
ochrana,  první  pomoc,  různá  divadelní  představení).  Pro  žáky  1.  ročníku  byl  připraven
projektový  den  „Člověk  a  jeho  zdraví”.  Dále  žáci  absolvovali  zážitkové  programy,  např.
„Besedu s Policií – online prostředí ” (5. ročník) nebo „Den policistou”  (8.ročník)

V průběhu školního roku byly také uspořádány jednorázové akce, některé z nich konané ve
spolupráci s rodiči. Patří sem např.  sportovní den, exkurze  a jiné. Kvůli nařízení MŠMT se
ani  letos  nekonal  společný  večer  „Halloween”.  Dětem  však   bylo  nabídnuto  v  průběhu
školního roku také mnoho sportovních kurzů – turistický, cyklistický, lyžařský. Nechyběla ani
nabídka jazykového kurzu. I tyto činnosti podporují vylepšení či upevnění vztahů mezi dětmi
a přispívají ke zdravému klimatu v kolektivu. Žáci 4. a 5. ročníku v letošním školním roce
odjeli  na „Školu v přírodě”, která se konala ve dvou turnusech na podzim v ekologickém
středisku Mladoňov. 

Stejně jako v předchozím roce, měly děti přístup k telefonním kontaktům na různé organizace
a instituce zabývající se prevencí. Své případné problémy mohly konzultovat s výchovnou
poradkyní,  metodikem prevence,  vedením školy nebo se svými třídními učiteli.  Stejně tak
měli možnost konzultace zákonní zástupci žáků naší školy.

V  následujícím  roce  opět  bude  věnována  pozornost  především  kyberšikaně,  bezpečnému
používání  a  pohybu na internetu či  sociálních sítích,   chování  v rámci  třídních  kolektivů,
prevenci rizikového  chování a také prevenci užívání návykových látek. Důraz bude kladen
také na pokračování podpory zdravého životního stylu . I nadále bude rozvíjena spolupráce s
rodiči  a  jednotlivými  organizacemi.  Za  podpory  těchto  organizací  se  budeme  snažit
minimalizovat výskyt rizikového chování a jevů, podporovat prevenci výskytu návykových
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látek a především vést žáky nejen k zodpovědnosti za sebe samé, za své zdraví, ale také za
celý kolektiv.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci s poskytovanými podpůrnými opatřeními 43

Z
 to

ho

se zdravotním postižením (§16 odst. 9 ŠZ) 39 ( z toho 4 žáci s IVP*)
s jiným zdravotním znevýhodněním 7
odlišné kulturní a životní podmínky 5

Žáci s přiznaným PO s kódem NFN 7
Mimořádně nadaní žáci 0

Komentář:
Výše uvedená tabulka uvádí údaje k 30.9.2021. Později přibyly další dvě děti a byly přijaty
další dvě asistentky pedagoga.  
*Jedna  žákyně  se  vzdělává  podle  upraveného  ŠVP  s  upraveným  obsahem  a  sníženými
výstupy pro mentálně postižené.
V osmi třídách pracovaly asistentky pedagoga (2x30; 5x 25,5,  1x15,5 hodin/týdně), z toho v
jedné třídě z důvodu vysokého počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pracovaly
dvě asistentky pedagoga. V jedné třídě z důvodu vysokého počtu žáků (žáci se na některé
hodiny dělili na 2 skupiny) a vysokého počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
vyučovali  dva vyučující (v nepůlených hodinách).
Jednu  hodinu  týdně  probíhala  pedagogická  intervence  (celkem  12  skupin).   Průběh  a
organizaci pedagogické intervence zabezpečovala výchovná poradkyně. 

Nadaným dětem se učitelé věnují individuálně při vyučování (obohacování učiva, upravené
pracovní listy, možnost zapojení do zájmové činnosti, účast v soutěžích…..).

Vzdělávání cizinců (vízum strpění)

V  průběhu  března  se  v   Bludově  a  blízkém  okolí  začaly  ubytovávat  rodiny  s  dětmi  z
okupované Ukrajiny. 
Dne 21. března proběhla první schůzka s rodiči ukrajinských dětí, byly zjištěny jejich potřeby
a možnosti naší školy Rodiče projevili zájem jednak o přijetí dětí do školy a také o výuku
češtiny dospělých.
Od 28.3.- 2.4.2022 začala  příprava dětí  na vzdělávání v naší škole a souběžně s ní výuka
dospělých. Výuka ukrajinských rodin byla organizována takto:

• denně 1.- 4. hod. společná výuka rodičů a dětí
• 5. hod. oběd, volno
• 12:25-13:45 rodiče pokračovali ve výuce českého jazyka, seznamovali se systémem

školství, zdravotnictvím, dopravou, psali životopisy,...atd.
• Pro mladší děti byly připravené volnočasové aktivity, starší děti jsme připravovali na

přijímací zkoušky. 
• Výuku zajišťovali jako dobrovolnou činnost pedagogové i dobrovolníci z řad rodičů.

Od 1. dubna bylo ke vzdělávání přijato 8 ukrajinských dětí a ty se postupně začleňovaly do
výuky. 
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Od 5.4.-8.4.2022
• Rodiče  pokračovali  ve  stejném  režimu jako  předchozí  týden.  Děti  se  postupně

seznamovaly s českými dětmi a byly zařazovány do tříd. Nadále probíhala příprava na
přijímací zkoušky.

Od 11.dubna do konce školního roku probíhala v odpoledních hodinách výuka dospělých 2x
týdně po 4 hodinách.
Od 11.dubna do konce školního roku docházely děti do běžné výuky.  Průběžně, dle volných
hodin zapojených pedagogů,  byly děti  z některých hodin uvolněny a v té  době probíhala
intenzivní výuka češtiny. 
K 20.04.2022 bylo přijato ke vzdělávání  dalších 8 dětí,  seznámily se školou, s organizací
výuky a byly zařazeny do tříd a zapojeny do výuky češtiny. 
Pro 1. stupeň byly pořízeny učebnice Domino „Čeština pro malé cizince“ 1. a 2. díl a písanky
Comenia script. Pro 2. stupeň učebnice a pracovní sešity „Levou zadní“. Výuka dle těchto
učebnic bude pokračovat i v následujícím roce. 

V  březnu byla zorganizována sbírka na pomoc ukrajinským rodinám. Celkem se  vybralo
44 100 Kč. Někteří rodiče a podnikatelé poskytli také materiální pomoc.
Finanční prostředky byly použity na nákup školního vybavení  a pomůcek. Dvě vícepočetné
rodiny  (3  děti  a  více)  měly  možnost  vybavit  děti  na  tělesnou  výchovu.  Celkem  bylo  k
31.8.2022  vyčerpáno  24  075,20  Kč.  Zbylé  finanční  prostředky  budou  sloužit  k  nákupu
školních pomůcek a potřeb na začátku následujícího školního roku. 

Obec Bludov a Obec Bohutín uhradily do konce školního roku stravu dětem i dospělým. Obec
Bludov  přislíbila  od  druhé  poloviny  dubna  do  konce  školního  roku  financovat  výuku
dospělých. 

Prázdninové doučování českého jazyka pro cizince – v termínu od 1.7.2022 do 31.8.2022
jsme nabídli možnost prázdninového doučování  českého jazyka dětem – cizincům. Nejvíce
těchto žáků pocházelo z Ukrajiny. Každé úterý probíhalo doučování českého jazyka, které
plynule   navázalo  na  výuku  českého  jazyka  ve  škole.   Doučování  probíhalo  v  délce
4 vyučovacích hodin a děti byly rozděleny do tří skupin podle jazykových znalostí. Hlavní
náplní  doučování  (kromě upevnění  slovní  zásoby a  frází  z  každodenního života)  sloužilo
především k rozšíření jazykových znalostí v jednotlivých předmětech.

Doučování navštěvovalo  celkem 20 dětí. Kromě dětí z Ukrajiny chodily také děti vietnamské
národnosti  a  docházku  jsme  umožnili  i  dětem,  které  již  mají  splněnou  povinnou  školní
docházku a po prázdninách šly na střední školu. 

H.  Údaje  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  a
odborného rozvoje nepedagogických pracovníků

Jedna  vyučující  v  letošním  školním  roce  ukončila  studium  ke  splnění  kvalifikačních
předpokladů  pro  výuku  na  1.  stupni,  jeden  vyučující  si  nyní  doplňuje  kvalifikační
předpoklady pro výuku na  druhém stupni (bude ukončeno v následujícím školním roce). 
Specializované činnosti – jedna vyučující zahájila studium k  prevenci sociálně patologických
jevů (metodik prevence),  další  vyučující  zahájila studium ke tvorbě a následné koordinaci
školního  vzdělávacího  programu  (koordinátor  ŠVP);  oba  kurzy  budou  ukončeny  v
následujícím školním roce. 
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Ilona Křivohlávková

3.5.2022, Vzdělávání cizinců, PPP Šumperk, 2 hodiny

16.6.2022, Financování školních psychologů a školních speciálních pedagogů
z Operačního programu Jan Amos Komenský, MŠMT, online, 2 hodiny  
23.8.2022, Integrace ukrajinských dětí (žáků), MŠMT, online, 2 hodiny

Kateřina Holzmannová

15. 11. - 17. 11. 2022, English pronunciation, 8 hodin, online
31. 5. 2022 Práce s chybou v procesu učení,  MAS Horní Pomoraví o.p.s , on-
line 2 hodiny
1. 8. - 11. 9. 2022, Učím formativně, on-line, 60 hodin

Martina Hrdinová
15. 3. 2022, Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, PPP Šumperk,
2 hodiny

Lenka Svítilová
4. 5. 2022, Zážitkové vzdělávání Mechanika a optika, V. ZŠ Šumperk,
4 hodiny

Kateřina Verebelyová

11.10.2021 Setkání MP, PPP Šumperk , 2 hodiny
9. 12. 2021 Setkání MP, PPP Šumperk,  2 hodiny
10.3. 2022  Setkání MP, PPP Šumperku , 2 hodiny
5.5. 2022 Setkání MP, PPP Šumperk, 2 hodiny

Šárka Matýsková

30. 3. 2022, Kybergrooming 1, MAS Šumperský venkov, online 1,5 hodiny
6. 4. 2022, Kybergrooming 2, MAS Šumperský venkov, online 1,5 hodiny
31. 5. 2022 Práce s chybou v procesu učení,  MAS Horní Pomoraví o.p.s ,
online 2 hodiny

Rostislav Vepřek
6.10.2021, Kurz pro začínající učitele, UPOL Olomouc, 8 hodin
16.5.2022, Supervizní setkání formou Balintovské skupiny, PPP Šumperk,
                  4 hodiny

Vojtěch Kočí 17.6.2022, Programování robotů a mikropočítačů, Olomouc, 8 hodin

Kateřina Gieslová
11.5.2022,  Dítě  s  projevy  náročného chování  ve  škole  –  PPP Šumperk,  2
hodiny

Jana Nesrstová
21.4.2022,  Dítě  s  projevy  náročného chování  ve  škole  –  PPP Šumperk,  2
hodiny

Veronika Směšná
11.5.2022,  Dítě  s  projevy  náročného chování  ve  škole  –  PPP Šumperk,  2
hodiny

Lucie Jenčková
21.4.2022,  Dítě  s  projevy  náročného chování  ve  škole  –  PPP Šumperk,  2
hodiny

I.  Aktivity a     prezentace školy na     veřejnosti  

• setkání s rodiči 1. třídy, přítomné přivítal  pan starosta a zástupkyně ze SPOZu předaly
dětem drobné dárky, děti si pochutnaly na malé svačince

• setkání s budoucími prvňáčky, akce „Zahrajeme si na školu“,  setkání rodičů a dětí –
předškoláčků s budoucími učitelkami 

• slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku
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Přehled školních aktivit:
Září
1. Slavnostní zahájení školního roku

Schůzky s rodiči prvňáčků
16. Den policistou, Šumperk, vybraní žáci 8. ročníků
21. Dravci, Bludov, celá škola
22. Interaktivní přednáška AIDS, Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, 9. ročník
23. Dokument a přednáška Madagaskar, kino Šumperk, 8. ročník

Říjen
5. Projektový den mimo ŠD „Podzim volá“, ekologické středisko Mladoňov
4.-8.    Škola v přírodě, ekologické středisko Mladoňov, 4. ročník
8.-19. Bobřík informatiky, 4.- 9. ročník
11.-15. Škola v přírodě, ekologické středisko Mladoňov, 5. ročník
11.-15. Sběr papíru
13. Přírodovědný klokan, výběr 8. a 9. ročník
14. Preventivní program „Mám 15 let, co to pro mě znamená“, 8. ročník
25. Projektový den „Germáni“, VI. A
26. Projektový den „Halloween“, III. 

Listopad
3. Projektový den „Germáni“, VI. B

Pythagoriáda, školní kolo, 6. ročník
4. Projektový den „Advent“, školní klub
11. Exkurze, čistička odpadních vod, Bludov, 8. ročník
16. Beseda s Policií ČR, „Online prostředí“, ZŠ Bludov, 5. ročník
23. Vítání občánků, Bludov, 1. ročník
25. Vítání občánků, Bludov, 1. ročník

Prosinec
8. Artefiletická hodina ve školní družině
15. Artefiletická hodina ve školní družině – on line
16. Vánoční turnaj v pexesu ve školní družině
20. Projektový den ve školní družině – Výroba a zpracování papíru

Leden
3. Zeměpisná olympiáda, školní kolo, výběr žáků, 2. stupeň
3. - 7.   Projekt „Poznáváme  obec“, vycházky, kolektivní tvoření koláže z obrázků naší obce, 
školní družina
7.         Projektový den „Putování za pokladem 3 králů“ , II. A
11. Divadelní představení „Dášeňka“, divadlo Šumperk, 1.- 4. ročník
20. Divadelní představení „Babička“, divadlo Šumperk, 5.- 9. ročník
21. APA Olomouc, program na Tv- paraolympiáda, IV. B
23. Olympiáda z českého jazyka, školní kolo, výběr žáků 8. a 9. ročník
27. Ekonomická olympiáda,  školní kolo, 8. ročník
31. Biologická olympiáda, školní kolo, výběr žáků, 2. stupeň
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Únor
9. Soutěž, Můj dům - moje město, SŠ řemesel Šumperk, vybraní žáci 7. ročníku
10. Soutěž Moravský zvoneček, Šumperk, okrskové kolo, 1. místo
11. APA Olomouc, program na Tv- paraolympiáda, IV. B
15.,16.,18. Lyžařský kurz, Červenohorské sedlo, 7. a 8. ročník
15. Recitační soutěž, školní kolo, 1. stupeň
16. Projektový den „Člověk a jeho zdraví“, 1.ročník
18. Zahájení plaveckého výcviku, 2. a 3. ročník
23. Zeměpisná olympiáda, krajské kolo, výherci školního kola, 2. stupeň

Březen
1. - 2.   Lyžařský kurz, Červenohorské sedlo, 1.- 5. ročník

Vycházky do okolí Bludova – Vlčí důl, rozhledna Brusinka, 1.-3. ročník
2. Školní kolo soutěže v anglickém jazyce, 6.- 9. ročník
3. Divadlo Šumperk - Krkonošská pohádka, 1.- 4. ročník

Okrskové kolo recitační soutěže, Šumperk, Komín
8. Preventivní program, Poradna zdraví, „Kyberšikana“, VI. A

Preventivní program, Poradna zdraví, „Poruchy příjmu potravy“, VII. A  
9. Zimní sportovní den
10. Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce, Šumperk, Komín
14. - 17. Soutěž v „Superfarmáři“ ,školní družina, 2. ročník
15.     Preventivní program, Poradna zdraví, „Kyberšikana“, VI. B

Preventivní program, Poradna zdraví, „Poruchy příjmu potravy“, VII. B  
Přednáška, Bludovský odboj proti nacismu a komunismu, p. Balík, 9. ročník

18. Matematický klokan, 2. - 9. ročník
21. Preventivní program, Poradna zdraví, „Kouření – vznik závislostí a její důsledky“, 

V.A  
Preventivní program, Poradna zdraví, „Rizikové sexuální chování“, IX. A

22. Den otevřených dveří
21. -23.Malí autoři ve školní družině – tvoření vlastních knížek
24. Návštěva místní knihovny, III. 

Přednáška, OSPOD, „Práva a povinnosti nezletilých dětí“, 5. ročník
27. Rybářská olympiáda, výběr 7. ročník
29. Okresní kolo olympiády v českém jazyce, Šumperk, Komín, 8. a 9. ročník
31. Okresní kolo soutěže „Můj dům, moje město“, SŠ řemesel Šumperk (1. a 3. místo)

Duben
5. Kimova hra ve školní družině
6. Návštěva dětí z Mateřské školky Bludov
7. Preventivní program, Poradna zdraví, („Kouření“), VII. B
12. Zápis do 1.ročníku
21.       Vernisáž výstavy: Můj koníček (vystoupení dětí 1. ročníku)
27. Rybářská olympiáda, školní kolo, 7. ročník
29. Preventivní program, Poradna zdraví, „Kouření – vznik závislostí a její důsledky“, V. 
B

Preventivní program, Poradna zdraví, „Rizikové sexuální chování“, IX. B
Soutěž Moravský zvoneček, krajské kolo, Prostějov
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Květen
5. Pohár rozhlasu - atletika, Tyršův stadion Šumperk, vybraní žáci 6. a 7. ročníku
5. Myslivecký kvíz pro děti ve školní družině
6. Ukončení plaveckého výcviku, 2. a 3. ročník
6. Mladý zahrádkář, Český zahrádkářský svaz Šumperk, vybraní žáci 6. a 7. ročníku
10. Preventivní program, PPP, „Klima třídy“, VI. A
12. Preventivní program, PPP, „Klima třídy“, VI. B
16.-22. Sběr papíru
24.-27. Cyklistický kurz, Černý Potok, 6. ročník
31. Preventivní program, Pontis, „Jak přežít na netu“, 4. ročník
31. Multikulturní den, MAS Šumperk, V. A

Červen
3.        Den dětí, běh po fáborkách, 1. stupeň

Konstruktérská akademie, Postřelmov, výběr 6. ročník
7. Focení tříd
8. Multikulturní den, MAS Zábřeh, V. B
9.-10.  Školní výlet, rafty, IX. B
14. Předškoláci ve škole- seznamovací odpoledne, seznámení se školou, ukázkové hodiny
            s deváťáky, schůzka s rodiči
            Pasování na čtenáře, 1. ročník
15. Školní výlet, Javoříčko - jeskyně, Úsov – zámek, II. A, III.
16. Školní výlet, Bouzov – hrad, historický areál, 4. ročník

Školní výlet, Velké Losiny, II. B
13.-17. Projektový týden, Batikování, 1. stupeň
17. Sportovní soutěžení v pohybových hrách – ukončení kroužku ŠD

Školní výlet, rafty, IX. A
Přírodovědný jarmark, Olomouc, 8. ročník

20. Školní výlet, Olomouc – Krokodýlek, laser aréna,  V. A
Školní výlet, Naučná stezka Bukovka Rapotín, V. B 
Školní výlet, okolí Bludova, VI. A, 
Školní výlet – Olomouc (lanový park, Laser aréna) - VIII. A

21.       Pradědovo muzeum, 1. ročník
Pohádka „Stone soup“ pro 1. stupeň, V. A

22. Švihadlová princezna, soutěž pro děti ze školní družiny
Školní výlet, Doubravský dvůr, 1. ročník

23. Školní výlet, Tutanchamon, Brno,  VI. B
Lyžování v červnu, soutěž pro děti ze školní družiny

24. Divadlo „Stone soup“ , V. B pro IV. B
Rozloučení se žáky 9. ročníku, KD Bludov

27. Školní výlet, Naučná stezka Bukovka Rapotín, VII. B
29. Sportovní den  1. - 9. ročník

Exkurze, Osvětim, 8. a 9. ročník

J. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

Ve školním roce 2021/2022 inspekční činnost neproběhla. 
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K. Základní údaje o     hospodaření školy – k 31.12.2021  

24

Výkaz zisku a ztrát Hlavní činnost Hospodářská činnost

výnosy náklady výnosy náklady

Prostředky poskytnuté zřizovatelem – NIV

Prostředky poskytnuté krajským úřadem-NIV

Účelové dotace MŠMT, projekty

Tržby, úroky, zúčtování  fondů, jiné výnosy

Dary (antigenní testy, roušky, respirátory, úl, .

Příjmy celkem

Spotřeba materiálu

Spotřeba energie

Opravy a udržování

Cestovné 83

Ostatní služby

Mzdové náklady

Odvody

Ostatní pojištění, soc.náklady

Odpisy

Prodané zboží, jiné 0 0

Drobný dlouhodobý majetek 0

Ostatní náklady z činnosti 0

Náklady celkem

Zisk, ztráta 0

Hospodářský výsledek

2 447 488

30 407 174

589 065

1 742 391 760 545

268 419

35 454 537 760 545

2 415 544 340 079

994 092 49 343

145 135 4 802

15 735

554 049 8 901

22 524 035 243 264

7 447 275 80 230

649 783 6 651

24 945 4 339

333 895

350 049

35 454 537 737 692

22 853

22 853



Komentář:
Rezervní  fond  obsahuje  i  nespotřebovanou  část  dotace  Projekt  Šablony  II  ve  výši  
426 195,05 Kč.
Hospodářský kladný výsledek ve výši 22 853,79 Kč byl převeden do fondů. Částka 10 000 Kč
byla převedena do fondu odměn a částka 12 853,79 Kč byla převedena do rezervního fondu. 
Provozní náklady na stravování dětí MŠ jsou zahrnuty v rozpočtu školy.
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Finanční a peněžní fondy stav k 1.1.2021 stav k 31.12.2021

Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond rezervní

Fond investiční

 

Celkem

140 434 150 434

667 218 966 104

1 174 289 737 350

424 433 453 717

2 406 374 2 307 605

Z
áv

az
né

 u
ka

za
te

le Přímé NIV celkem

z toho - Platy

- OON

O
ri

en
ta

čn
í u

ka
za

te
le

Odvody, FKSP

ONIV

Ukazatele stanovené krajským 
úřadem

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po úpravách) Stav k 31.12.2021

26 165 494 26 165 494

21 752 428 21 752 428

54 432 54 432

7 788 058 7 776 790

812 256 823 524



L  . Přílohy  

Příloha 1. Fotodokumentace – CD

Pedagogická rada projednala dne: 1.9. 2022

Školské radě předloženo dne:  10.10.2022

Ředitelka školy: Mgr. Ilona Křivohlávková

Školská rada schválila dne: 25.10.2022

Předsedkyně školské rady: Mgr. Barbora Sedláčková
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