Výroční zpráva o činnosti školy (2016/2017)
1.Základní údaje:


Základní škola Nová Hradečná, příspěvková org., okres Olomouc,
Nová Hradečná 123, 783 84, IČO: 70985413



Zřizovatel PO Základní škola – Obec Nová Hradečná



Vedení školy: Mgr. Soňa Trávníčková –ve funkci ředitelky PO do 31.7.2018,
osoba pověřená zastupováním v době nepřítomnosti ředitelky PO
Mgr. Hana Ševčíková – na základě pověření k zastupování z 1.1.2003.

 www.skolanovahradecna.cz, e-mail: ZS.novahradecna.@seznam.cz
 Školská rada – její činnost zahájena ustavujícím zasedáním 15.11.2005, předseda: Mudr.
Marek Polách,
členové: Mgr. Hana Ševčíková, Renata Gogolková – zástupce rodičů zvolena z voleb do
ŠR , které proběhly v září 2015

2. Obory vzdělání:
Vyučování ve všech ročnících probíhalo podle učebního dokumentu :
ŠVP ZV Nová Hradečná s motivačním názvem Tvořivá škola.

3.Organizace škol. roku 2016/2017
Vyučovalo se ve třech třídách (od 1. 9. 2016, celkem 51 žáků ) +1 odd. ŠD (30 žáků ) .
Škola neměla v tomto školním roce zřizovatelem udělenu výjimku z nejnižšího počtu žáků.
I. třída : třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková, řed.,výchovný poradce, úvazek 1 (11+3).
1. ročník (11 žáků, 6 chlapců a 5 dívek)
Pč, Prv, Vv, TV (6 hodin týdně) vyučuje Mgr. Jana Talandová
1 hodina Hv ve středu a 2 hodiny čtení ve čtvrtek a pátek jsou stanoveny jako nadúvazkové
hodiny Mgr. Trávníčkové.
II. třída : 2. a 4.ročník (8 + 12 žáků) třídní učitelka Mgr.Hana Ševčíková, koordinátor EVVO
úvazek 1 ( 22+1), asistent pedagoga Rada Pospíšilová, úvazek 0,71 (25 hodin přímé práce + 3,5
hodiny nepřímé práce)
2.ročník 8 žáků, 2 dívky a 6 chlapců.
2 hodiny Tv a 1 hodinu Pč - učí Mgr. Talandová společně s 1. ročníkem
4. ročník 12 žáků, 3 dívky 9 chlapci, jeden žák integrován a vzděláván podle IVP
Výuka bude probíhat ve spojených ročnících s asistentem pedagoga.
2 hodiny Př učí Mgr. Talandová společně s 5. ročníkem.
1 hodina Hv ve středu 5. hodinu je stanovena jako nadúvazková hodina Mgr. Ševčíkové.
III. třída: 3. a 5. Ročník (14 + 6 žáků) třídní učitelka Mgr. Petra Žvátorová, úvazek 1 (22+2).
3. ročník
5. ročník

14 žáků
6 žáků

4dívky, 10 chlapců
5 díveky, 1 chlapec

Učitelka Mgr. Petra Žvátorová učí 2 hodiny Vv ve středu a pátek jako nadúvazkové.
Celkový počet žáků školy je 51, z nichž 4 dojíždí z Lipinky.

4. Přehled a výsledky výchovně vzdělávací práce
Chování : U všech žáků ZŠ bylo hodnoceno 1. stupněm.
Celkový prospěch žáků:
Z celkového počtu 51 žáků prospělo ve školním roce 2016/2017 - prospělo 47 žáků
s vyznamenáním, 5 žáků prospělo.
1. ročník – 11 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 10 žáků samé jedničky
2. ročník – 6 žáků prospělo s vyznamenáním z toho 2 žáci samé jedničky
3. ročník – 14 žáků prospělo s vyznamenáním z toho 5 žáků samé jedničky
4. ročník – 9 žáků prospělo s vyznamenání, z toho 1 žák samé jedničky
5. ročník – 6 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho 2 žáci samé jedničky
V tomto školním roce bylo na vyšetření v PPP Olomouckého kraje 4 žáků. U dvou žáků
diagnostikována SPCH. Žák 4. ročníku byl zařazen k individuální integraci a vzděláván dle IVP
ve II. třídě s podporou asistent pedagoga s úvazkem 0,71. U dvou žáků byly TU ve spolupráci
s VP zpracovány plán pedagogické podpory. Na základě jejich vyhodnocení a vyšetření v PPP, byl
jeden žák zařazen k individuální integraci ve školním roce 2017/2018. Jedna žákyně byla zařazena
do programu pedagogické intervence – 1 hodinu týdně. Realizovali jsme projekt Doučování –
hrazeného z šablon. Do tohoto programu bylo zařazeno celkem 9 žáků ohrožených školním
neúspěchem ( 3 z každé třídy).
Zameškané hodiny:
1. roč. celkem 486
2. roč. celkem 289
3. roč. celkem 283
4. roč. celkem 344
5. roč. celkem 88

průměr 44,18
průměr 36,13
průměr 20,21
průměr 28,7
průměr 14,66

1 oddělení ŠD, zapsaných 30 žáků
Vychovatelka -Pavlína Knobová, úvazek 0,9 .

5. Přehled zaměstnanců školy
Počet pedagogických pracovníků : 4 + 2 (na DPČ, DPP), 1 asistentka pedagoga
 Mgr. Soňa Trávníčková, řed., úvazek 1,00 + 3 nadúvazkové hodiny týdně,
 Mgr. Hana Ševčíková, zást. řed., úvazek 1,00 + 1 nadúvazková hodina týdně
 Mgr. Petra Žvátorová, učitelka, úvazek 1,00 + 2 nadúvazkové hodiny týdně
 Mgr. Jana Talandová, učitelka, úvazek 0,5
 Mgr. Karel Janečka, učitel, nepovinný předmět Náboženství - DPP
 Radka Pospíšilová, asitent pedagoga, úvazek 0,71
 Pavlína Knobová, vychovatelka ŠD ,úvazek 0,9
 Mgr. Jana Bukovjanová, zástupy ped. pracovníků (DPP)
Ostatní zaměstnanci (1):
 Zdenka Kubíčková – školnictví, úklid a obsluha plynového topení po dobu topné sezóny,
úvazek 0,9 a úvazek 0,2 pracovnice ve výdejně stravy .
 Radka Pospíšilová – školní asistent úvazek 0,5, hrazeno z projektu EU

6. Nepovinné předměty, zájmové útvary a kroužky





Náboženství , výuku vedl P. Mgr. Karel Stuška (1 hodina týdně na DPP)
Výtvarný kroužek (navštěvovalo 26 žáků rozděleno na dvě skupiny, vedla E. Turtáková)
Hra na zobcovou flétnu (navštěvovalo 13 žáků, vedla Mgr. Hana Ševčíková)
Kroužek angličtiny (navštěvovalo 19 žáků, vedla Mgr. Trávníčková, Mgr. Ševčíková)



Tanečně - pohybový kroužek ( navštěvovalo 11 žáků, vedla Mgr. Petra Žvátorová)

7. Zápis k povinné školní docházce
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Nová Hradečná, které zahájily povinnou školní docházku ve školním
roce 2017/2018 proběhl 11.4. 2017.
Zapsaní žáci:
k zápisu se dostavilo 9 žáků, nikdo ze zákonných zástupců těchto dětí nezažádal o odklad povinné
školní docházky.
K 1. 9. 2017 zahájilo povinnou školní docházku 9 žáků.

8. DVPP
V rámci SIPVZ naši vyučující v tomto roce absolvovali programy zaměřené na Hv a dále
programy Tvořivé školy, Zdravé zuby, Dopravní výchova, Environmentální výchova – Sluňákov,
SEV Studánka, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova, etická výchova a
inkluzivní vzdělávání

9. Kontrolní činnost:
Ve školním roce 2016/2017 nebyla v PO ZŠ provedena kontrolní činnost ČŠI. Zřizovatelem naší
PO byly provedeny dvě finanční kontroly. Výsledky obou kontrol byly bez závad.

10. Prezentace školy na veřejnosti


V průběhu celého školního roku se žáci školy zúčastňovali kulturních a naučných
programů, např. Adventní koncert, Mikulášské odpoledne, Den se záchranáři, Svátek
slabikáře, Zahradní slavnost, Den dětí, Projekty Les ve škole – škola v lese, projekty
středisek ekologické výchovy, SEV STUDÁNKA a Sluňákov, viz. příloha .



ZŠ aktivně spolupracovala s místní TJ SOKOL, SDH a Klubem žen, uspořádali jsme
Halloween, Sousedské posezení, Mikulášskou besídku, Adventní koncert, maškarní
karneval, Setkání čarodějnic na Hůrce a podíleli jsme se na oslavě MDD na areálu TJ
Sokol Nová Hradečná, spolupracovali jsme s místní MŠ.



Žáci se zúčastnili výtvarných soutěží pořádaných převážně DDM v Uničově,



Neodmyslitelně patří do činnosti školy kulturní vystoupení na vítání nově narozených
dětí v obci a oslavě Svátku matek, kterou v obci pořádá Klub žen.



Celoročně jsme byli zapojeni do projektu Recyklohraní, a sběru starého papíru, Alu
víček, víček PET, elektrozařízení a dalších…



Nepodařilo se navázat mezinárodní spolupráci se zahraniční školou podobného typu a
zaměření.

Plán práce školy na škol. rok 2016/2017 byl průběžně plněn.

11. Výhled na rok 2017/2018
V příštím školním roce předpokládáme opět realizaci výuky ve třech třídách, tentokrát s 51 žáky.
Z 5. ročníku přestoupilo 6 žáků do 6. ročníku spádové Základní školy Troubelice .
Nově zapsaných žáků bylo 11. ( Ve třídě je 6 chlapců a 5 dívek).

12. Vybavení školy pomůckami a ostatním materiálem
V tomto školním roce jsme opět doplnili nové učebnice a učební materiály a didaktické pomůcky,
které jsou v souladu s obsahem učiva dle RVP -ZV. Z prostředků ONIV byly dokoupeny licence
na výukové programy, které byly instalovány na 5 tabletech ve III. třídě. Materiální vybavení
školy didaktickými i metodickými pomůckami je na velmi vysoké úrovni. Každý pedagogický
pracovník má k dispozici notebook ke své práci.

13. Požadavky nutné k provozu školy – dodržení hyg. a bezp. norem,
stav. technické zázemí školy


Během letních prázdnin proběhla výmalba chodeb a horní třídy. V prostorách školních
chodeb došlo k opravě elektroinstalace a nainstalování nového osvětlení s led žárovkami.



Byla dokončenase výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem na zahradě školy.
Tento projekt byl financován z dotačního programu, který získala Obec Nová Hradečná.
Díky tomuto sportovnímu zázemí se výrazně zlepšily podmínky realizace tělesné výchovy
na škole.

14. Průběh školního roku
V průběhu celého školního roku se žáci školy zúčastňovali kulturních a naučných programů a
plnili učební plán.
Viz. příloha .
V Nové Hradečné 16.10. 2017
Vypracovala: Mgr. Soňa Trávníčková, řed. ZŠ
Zaměstnanci budou s touto výroční zprávou seznámeni na čtvrtletní pedagogické radě dne 6.11.
2017. Tato výroční zpráva bude předložena ke schválení Školské radě.

Příloha č.1:
Průběh a akce školního roku 2016/2017 po měsících
Září
•
•
•
•
•
•
•

Slavnostní zahájení školního roku za účasti starostů obcí Nová Hradečná a
Lipinka a farního správce Mgr. Karla Janečku
Proškolení zaměstnanců v oblasti BOZ-PO
Zahájení DVPP – AJ ( probíhalo v průběhu celého školního roku)
Setkání zástupců MAS Uničovska a příprava MAP
Svatováclavské putování do Lipinky
Pracovní porada
Celoroční zapojení do projektu Recyklohraní, Plastožrout

Říjen
•
Zahájení činnosti zájmových útvarů (výtvarný kroužek, hra na flétnu,
Angličtina hrou, Tanečně – pohybový

Dopravní výchova 2. – 5. ročník na dopravním hříšti v Uničově
•
Zahradní slavnost s požehnáním nového hřiště, výtvarné dílničky s rodiči
•
Návštěva SEV Uničov 3.- 5. ročník
•
Preventivní zubní prohlídky 1.-5. ročník u MUDr. Bucherové
•
Exkurze na výlov rybníka 4.5. ročník
•
podzimní prázdniny
Listopad
•
Podzimní Halloween

Účast na konferenci EVVO Ol. kraje
•
Třídní schůzky a Pedagogická rada
•
DVPP –metodik prevence - účast Knobová
•
18.11. ředitelské volno z důvodu opravy plynového kotle
•
Nácvik programu na Mikulášskou besídku a Adventní koncert

Zahájení Adventu
Prosinec
•
Adventní pondělky (1. adventní týden)
•
Ocenění ve výtvarné soutěži Podzim v DDM Uničov
•
16. Adventní koncert v kostele sv. Vavřince 11.12.2015 Spirituál kvinet
•
Vánoční čtení s kronikářkou obce, projektový den Vánoční zvyky a tradice
pod vedením Mgr. Jany Talandové
Leden
•
Pracovní porada k šablonám – příprava projektu EU – Šablony II
•
Kontrola BOZ-PO

Návštěva SEV Studánka Uničov, 1.2. ročník
•
Ukončení docházky za 1. pololetí školního roku 2016/2017
•
Pololetní pedagogická rada – klasifikační 23.1. 2017
•
Rozdání vysvědčení 31.1.
Únor
•

•
•
•


3.2. pololetní prázdniny
Maškarní karneval
Jarní prázdniny
Registrace do INSPIS ČŠI – testování vybraných škol
Revize tělocvičného zařízení (fa. Venský )
Návštěva SEV Sluňákov, propgram – 2.-5. ročník

Březen
•
Jarní prázdniny

Porada ředitelů (MěÚ Uničov) – rozpočet

Návštěva u pana starosty – vlastivědná exkurze a návštěva místní knihovny
•
Účast zástupců školy na pietním aktu – Bratrušovská tragédie na místním
hřbitově, připomínka událostí 2. Světové války, které zasáhly do života v
naší obci
•
Cvičení s obručemi v rámci projektu „Nebojme se pohybu“
•
Schůzka koordinátorů dopravní výchovy (účast Knobová)

Den vody – projektový den pro žáky 4. a 5. ročníku
•
Vynášení Morany Vítání jara - Masopust, maškary
Duben
•
DVPP – Změny ve financování inkluzivního vzdělávání

Zápis do 1. ročníku
•
Velikonoce – zvyky a tradice, velikonoční prázdniny

Zahájení plaveckého výcviku
•
Den Země, přírodovědné putování okolím naší vesnice
•
Pedagogická rada 3. čtvrtletí
•
Třídní schůzky – hodnocení za 3. čtvrtletí
•
Zdravé zuby – návštěva dentisty
•
DVNP – hygienické normy ve školních jídelnách

Návštěva HZSOK zásahová jednotka Uničov – 1.2. ročník
•
Setkání čarodějnic na Hůrce 30.4. program organizovala škola
Květen
•
Sběr starého papíru

Návštěva SEV Studánka Uničov, 4. A 5. ročník
•
Dopravní výchova na dopravním hřišti 1.– 5. ročník
•
Společné focení
•
Svátek matek – vystoupení na sále TJ SOKOL, pořádá Klub žen Nová
Hradečná
•
Beseda se členy HZSOK zásahová jednotka Uničov
Červen

Svátek Slabikáře, společné posezení s rodiči prvňáků - představení
společného programu
•
Ukončení DVPP AJ (účastníci Mgr. Trávníčková, Mgr. Ševčíková)
•
Dopravní výchova na DH Uničov (všichni žáci), 4. ročník průkaz cyklisty
•
Návštěva divadla v Šumperku, vlastivědná exkurze
•
Přírodovědná stezka
•
Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm – Muzeum v přírodě
•
Pedagogická rada – závěrečná, klasifikační, ukončení 2. pololetí
•
Turistická vycházka na Bradlo
•
Ukončení Plaveckého výcviku – rozdání mokrého vysvědčení
•
Zážitkové dopoledne na školní zahradě, projekt Prevence sociálně –
patologických jevů
•
Slavnostní ukončení školního roku 30.6. 2017 za přítomnosti zástupců obce
Nová Hradečná, Lipinka a pana správce farního úřadu
Červenec, srpen
Hlavní prázdniny, zaměstnanci čerpání ŘD

