Výroční zpráva o činnosti školy (2019/2020)
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 31.7.2024,
osoba pověřená zastupováním v době nepřítomnosti ředitelky PO
Mgr. Hana Ševčíková – na základě pověření k zastupování z 1.1.2003.

 www.skola.novahradecna.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, Radka Pospíšilová – zástupce rodičů zvolena
z voleb do ŠR , které proběhly v září 2019

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

3.Organizace škol. roku 2019/2020
Vyučovalo se ve třech třídách (od 1. 9. 2019, celkový počet žáků 33 žáků, jeden žák
2. ročníku se k 1.1. 2020 odstěhoval) + 1 odd. ŠD (30 žáků ) .
Škola měla v tomto školním roce zřizovatelem udělenu výjimku z nejnižšího počtu žáků.
I.třída (1. ročník), 9 žáků (5 + 4): třídní učitelka Mgr. Soňa Trávníčková,
řed.,výchovný poradce, úvazek 1 (11+3 nadúvazkové hodiny), 1 hodina předmět
speciálně pedagogické péče a 2 hodiny ČJ v úterý a pátek .
Pč, Prv, Vv, TV a HV v 1. ročníku (7 hodin týdně, úv. 0,318) vyučuje Pavlína Knobová.
1 žák s PO 3. stupně, na základě doporučení ŠPP vzděláván s podporou AP, asistent
pedagoga Blanka Urbášková - úvazek 0,6389
II. třída (2. a 3. ročník):
Mgr. Hana Ševčíková, zástupce řed., koordinátor úv.1,00 (22 + 1 nadúvazkové hodiny)
2. a 3.ročník, 10 žáků (3 + 7) , 1 žák zařazen k integraci, vzděláván s podporou AP,
asistent pedagoga Radka Pospíšilová úvazek 0,6389
Pč, Prv, Vv, TV a HV v 1. ročníku (7 hodin týdně) vyučuje Pavlína Knobová v rámci
úvazku 0,318.
1 hodina ČJ ve čtvrtek je stanovena jako nadúvazková hodiny.
III. třída: 4. a 5. ročník,14 žáků (9 + 5) třídní učitelka Mgr. Petra Žvátorová, úvazek 1
(22+1), koordinátor ICT,
1 hodina Tv ve čtvrtek je stanovena jako nadúvazková.

Celkový počet žáků školy je 32, z nichž 1 dojíždí z Lipinky.
1 oddělení ŠD do 30 zapsaných žáků
vychovatelka Pavlína Knobová, úvazek 0,655 (19 hodin/ týden) a Adriana Pavlíková,
úvazek 0,172 (5 hodin/ týden)
ŠD přednostně navštěvují žáci 1. až 4. ročníku, žáci 5. ročníku, jejichž rodiče jsou
zaměstnáni a dovoluje-li to kapacita ŠD mohou také navštěvovat školní družinu.
Provoz ŠD: ranní družina denně 6.45 – 7.45 (Adriana Pavlíková)
odpolední družina od 11.40 – 15.45 (Pavlína Knobová)
Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb
zaměstnavatele.
Školní budovu otvírá školnice Zdeňka Kubíčková v 6.00 hodin a zavírá v 16.00 hodin.
Výuka náboženství: Výuka náboženství nebyla realizována z důvodu nízkého počtu
zapsaných dětí.

4. Přehled a výsledky výchovně vzdělávací práce
Z důvodu Mimořádného opatření vyhlášeného MZ byla od 11.3. 2020 zakázána
osobní účast žáků ve školách a byl zaveden distanční způsob vzdělávání.
Toto opatření trvalo až do 24.5. 2020
Chování : U všech žáků ZŠ bylo hodnoceno 1. stupněm,
Pochvalný list za vzornou reprezentaci školy a vzorné plnění školních povinností získalo
20 žáků.
Celkový prospěch žáků:
Z celkového počtu 32 žáků prospělo ve školním roce 2019/2020 - 26 žáků
s vyznamenáním, 6 žáků prospělo.
1. ročník – 8 žáků prospělo s vyznamenáním, 1 žák na základě doporučení ŠPZ
bude opakovat 1. ročník
průměr třídy 1,14
2. ročník – 2 žáci prospěli s vyznamenáním průměr třídy 1,00
3. ročník – 7 žáků prospělo s vyznamenáním
průměr třídy 1,11
4. ročník – 7 žáků prospělo s vyznamenání, 2 žáci prospěli
průměr třídy 1,30
5. ročník – 2 žáci prospěli s vyznamenáním, 3 žáci prospěli
průměr třídy 1,56
Celkový průměr prospěch školy byl 1,222.
V tomto školním roce byli na vyšetření ve ŠPZ Olomouckého kraje 4 žáci. Přehled PO
realizovaných na škole ve školním roce 2019/2020
1 stupeň PO – vypracovaný PlPP – 1 žák
2 stupeň PO – Předmět spec. ped. péče – 2 žáci
3 stupeň PO – AP ve třídě 3 žáci
Zameškané hodiny:
1. roč. celkem 116
2. roč. celkem 0
3. roč. celkem 40

průměr 12,89
průměr 0
průměr 5,71

4. roč. celkem 108
5. roč. celkem 14

průměr 12
průměr 2,8

1 oddělení ŠD, zapsaných 30 žáků
Vychovatelka –Adriana Pavlíková s úv. 0,172 a Pavlína Knobová, úvazek 0,655 .

5. Seznam zaměstnanců školy
Počet pedagogických pracovníků : 4 + 1 (na DPČ, DPP), 1 asistent pedagoga
 Mgr. Soňa Trávníčková, řed., úvazek 1,00 + 3 nadúvazkové hodiny týdně,
 Mgr. Hana Ševčíková, zást. řed., úvazek 1,00 + 2 nadúvazková hodina týdně
 Mgr. Petra Žvátorová, učitelka, úvazek 1,00 + 2 nadúvazkové hodiny týdně
k 25.5. 2020 nastoupila na MD,
 Mgr. Renáta Tumová učitelka, úvazek 1,00 + 2 nadúvazkové hodiny týdně
k 25.5. 2020 nastoupila za zástup za MD Mgr. Žvátorové
 Radka Pospíšilová, asitent pedagoga, úvazek 0,6389,
 Adriana Pavlíková, asistent pedagoga, úvazek 0,6389
 Blanka Urbášková, asistent pedagoga, úvazek 0,5
 Pavlína Knobová, vychovatelka ŠD ,úvazek 0,655
 Adriana Pavlíková, vychovatelka ŠD ,úvazek 0,172
 Mgr. Jana Bukovjanová, zástupy ped. pracovníků (DPP)
Ostatní zaměstnanci (2):
 Zdenka Kubíčková – školnictví, úklid a obsluha plynového topení po dobu topné
sezóny, úvazek 0,9 a úvazek 0,2 pracovnice ve výdejně stravy .
 Blanka Urbášková, ŠA v ZŠ z projektu EU – šablony 2, úvazek 0,5
 Adriana Pavlíková, ŠA v ŠD z projektu EU – šablony 2, úvazek 0,2

6. Nepovinné předměty, zájmové útvary a kroužky





Výtvarný kroužek (navštěvovalo 16 žáků rozděleno na dvě skupiny, vedla Blanka
Urbášková na základě DPP)
Hra na zobcovou flétnu (navštěvovalo 8 žáků, vedla Mgr. Hana Ševčíková)
Tanečně - pohybový kroužek ( navštěvovalo 12 žáků, vedla Mgr. Petra
Žvátorová)
Předmět spec. ped. péče- 1 hodina týdně– zařazeni 2 žáci na základě
doporučení ŠPZ, vyučovala Mgr. Soňa Trávníčková
Po dobu trvání mimořádného opatření nebyly od 11.3. do 30.6. 2020
realizovány.

Angličtina hrou – metoda Clil – u žáků 1. a 2. ročníku zařazeno do výuky, nebylo vedeno
jako samostatný zájmový útvar.

7. Zápis k povinné školní docházce
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Nová Hradečná, které zahájí povinnou školní docházku ve
školním roce 2020/2021 proběhl formálně 7.4. 2020 bez přítomnosti dětí pouze se
zákonnými zástupci dětí.
Zapsaní žáci:
k zápisu se dostavili 4 žáků, u žádného z dětí zákonný zástupce nepožádal o odklad
povinné školní docházky v rámci správního řízení.

K 1. 9. 2019 zahájilo povinnou školní docházku 3 žáci. U jednoho žáka rodiče zažádali o
přestup na jinou školu z důvodu změny trvalého bydliště.

8. DVPP
V tomto školním roce absolvovali naši zaměstnanci programy:
Mgr. Trávníčková Soňa: Správní řízení – Zápis do 1. ročníku – AVDO, Wolters Kluwer –
účast na celostátní konferenci „Jak se žije malotřídkám“.

9. Kontrolní činnost:
Ve školním roce 2019/2020 nebyla v PO ZŠ provedena kontrolní činnost ČŠI, KHS a ni
v oblasti BOZ-PO. Zřizovatelem naší PO byly provedeny dvě finanční kontroly. Výsledky
obou kontrol byly bez závad.

10. Prezentace školy na veřejnosti


V průběhu celého školního roku do vyhlášení MO MZ 11.3. 2020 se žáci školy
zúčastňovali kulturních a naučných programů, např. Adventní koncert, Mikulášské
odpoledne, Den se záchranáři, Projekty Les ve škole – škola v lese, projekty
středisek ekologické výchovy, SEV STUDÁNKA a Sluňákov, viz. příloha .



ZŠ stále aktivně spolupracovala s místní TJ SOKOL, SDH a Klubem žen,
uspořádali jsme Halloween, Sousedské posezení, Mikulášskou besídku, Adventní
koncert, maškarní karneval,



Žáci se zúčastnili výtvarných soutěží pořádaných převážně DDM v Uničově,



Neodmyslitelně patří do činnosti školy kulturní vystoupení, která v obci pořádá
Klub žen.



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



Na podzim došlo k dokončení realizace projektu v oblasti realizaci EVVO na škole
s názvem Učíme se v zahradě, na kterou škola získala dotaci z SFŽP ČR. Díky
této dotaci byla dokončena úprava školní zahrady tak, aby ji bylo možné využívat
k realizaci výuky a mimoškolních aktivit.



Zatím se nám stále nepodařilo se navázat mezinárodní spolupráci se zahraniční
školou podobného typu a zaměření.

Plán práce školy na škol. rok 2019/2020 byl průběžně plněn.

11. Výhled na rok 2020/2021
V příštím školním roce předpokládáme opět realizaci výuky ve třech třídách, tentokrát s
30 žáky. Z 5. ročníku přestoupilo 5 žáků do 6. ročníku spádové Základní školy
Troubelice, žádný žák nenastoupil na Gymnázium.

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. V rámci PO byly
dokoupeny další licence na výukové programy, které byly nainstalovány PC zařízeních a

didaktické materiály do předmětu spec. ped. péče. Materiální vybavení školy didaktickými
i metodickými pomůckami je na velmi vysoké úrovni. Každý pedagogický pracovník má
k dispozici notebook ke své práci a aktivně jej využívá. Z projektu šablony byly
zakoupeny 4 ks notebooků. Díky projektu SFŽP jsme pořídili 6 ks mikroskopů
s potřebným vybavením a také odbornou literaturu k realizaci EVVO na škole. Výdejna
stravy byla vybavena novým nábytkem.

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


Během jarních měsíců byla zahájena rekonstrukce chodníků před školou. Po
přívalových děštích, které naši obec postihly v červnu, došlo k zatečení vody do
suterenu školní budovy, ve kterých se nachází výtvarná dílna a výdejna stravy.
Díky pomoci a vstřícného přístupu našeho zřizovatele, obce Nová Hradečná, byly
vzniklé závady odstraněny. Z důvodu dodržení přísných hygienických pravidel
v souvislosti s onemocněním COVID -19 škola zakoupila bezdotykový dávkovač
dezinfekce a bezdotykový teploměr. Všem zaměstnancům byly poskytovány
OPP. V současné době škola disponuje dostatečným množstvím dezinfekce,
rukavic i roušek.

14. Průběh školního roku
V průběhu celého školního roku se žáci školy zúčastňovali kulturních a naučných
programů. Učební plány všech ročníků byly splněny.
Viz. příloha .
V Nové Hradečné 12.10. 2020
Vypracovala: Mgr. Soňa Trávníčková, řed. ZŠ

Zaměstnanci budou s touto výroční zprávou seznámeni na čtvrtletní pedagogické radě
dne 4.11. 2020. Tato výroční zpráva bude předložena ke schválení Školské radě.

Příloha č.1:
Průběh a akce školního roku 2019/2020 po měsících
Září
•
•
•


•
•

•

Slavnostní zahájení školního roku za účasti starosty obce Nová Hradečná a
farního správce Mgr. Karla Janečku
Proškolení zaměstnanců v oblasti BOZ-PO, roční prověrka BOZP-PO
Zahájení DVPP – AJ Trávníčková, Ševčíková soukromě ( probíhalo v průběhu
celého školního roku)
Návštěva dopravního hřiště 2.- 5. ročník
Pracovní porada k realizace projektu EU – šablony II.
Svatováclavské putování do Lipinky, žáci 4. a 5. ročníku exkurze do
Olomouce
Zubní prevence – Dental Preventation se studenty lék. fakulty UP
Zahájení plaveckého výcviku
Celoroční zapojení do projektu Recyklohraní, Plastožrout

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

Porada ředitelů na MěÚ Uničov

Zahradní slavnost s pečením banánů a brambor, výtvarné dílničky s rodiči
•
Exkurze na výlov Šumvaldského rybníka 4.5. ročník
•
Projektový den Les ve škola – škola v lese aneb učíme se v lese o lese
•
podzimní prázdniny
Listopad

Podzimní Halloween, zábávné učení English project

Preventivní zubní prohlídky 1.- 5. ročník u MUDr. Bucherové
•
Třídní schůzky a Pedagogická rada

DVPP – účast na semináři MŠMT Trávníčková

Focení žáků 1. ročníku do MF Dnes – celorepublikový projekt
•
Nácvik programu na Sousedské posezení (druhé setkání s veřejností v rámci
projektu revitalizace školní zahrady), a nácvik na Mikulášskou besídku

Finanční kontrola zřizovatele
Prosinec
•
Zahájení Adventu, vystoupení žáků, adventní jarmark

„Adventní pondělky“ (společné zahájení adventních týdnů)
•
Ocenění ve výtvarné soutěži Podzim v DDM Uničov
•
19. Adventní koncert v kostele sv. Vavřince 14.12.2019 Solideo a vystoupení
žáků s Vánočním příběhem
•
Vánoční čtení s kronikářkou obce, projektový den Vánoční zvyky a tradice
Vánoce v lese

Vánoční prázdniny

Leden
•
Pracovní porada k šablonám – průběžné dnocení projektu EU – Šablony II
•
Kontrola BOZ-PO, používání a čerpání OOPP

Vávštěva SEV Sluňákov, realizace EVVO
•
Ukončení docházky za 1. pololetí školního roku 2019/2020
•
Pololetní pedagogická rada – klasifikační 23.1. 2020
•
Rozdání vysvědčení 30.1. 2020, pololetní prázdniny 31.1. 2020
Únor


•



Jarní prázdniny
Maškarní karneval
Revize tělocvičného zařízení (fa. Venský )
DVPP – správní řízení Zápis do 1. Ročníku Mgr. Trávníčková
Realizace EVVO – programy s Mgr. Pacovskou

Březen
•
Porada ředitelů (MěÚ Uničov) – rozpočet

Návštěva u pana starosty – vlastivědná exkurze a návštěva místní knihovny
•
11.3. Vyhlášení Mimořádného opatření MZ, uzavření škol, přechod na
distanční způsob vzdělávání
Duben

Realizace distančního vzdělávání

Zápis do 1. ročníku, formálně bez účasti dětí, 7.4. 2020

Pracovní porada – hodnocení realizace DV v jednotlivých ročnících
Květen
•
Obnovení výuky 25.5. 2020, 5 žáků pokračovalo v distančním způsobu
vzdělávání

Červen
•
Pedagogická rada – závěrečná, klasifikační, ukončení 2. pololetí,19.6. 2020
•
Turistická vycházka na Bradlo – po ročnících

Realizace projektových dnů, Hravě žij zdravě a Poznáváme řemesla, 24. a
25.6. 2020

26.6. 2020 ukončení školního roku v jednotlivých třídách

29. a 30.6. ředitelské volno, zahájení stavebních prací ve výdejně stravy a
výtvarné dílně, po vytopení z přívalového děště 13.6. 2020
Červenec, srpen
Hlavní prázdniny, všichni zaměstnanci čerpání ŘD. Dle plánu čerpání ŘD,
dokončení stavebních prací v suterénu školní budovy, výmalba výdejny stravy a
výtvarné dílny.

