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I. Základní údaje o škole 
 

 

Škola 

název školy Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace 

adresa školy Přáslavice 18, PSČ 783 54 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75028867 

IZO 102 308 527 

identifikátor školy 650 037 952 

vedení školy ředitelka: Mgr. Eva Šrámková 

kontakt tel.: 775 195 830 
e-mail: skola.praslavice@seznam.cz 

  

 

Zřizovatel 

název zřizovatele Obec Přáslavice 

adresa zřizovatele Přáslavice 23, 783 54 

kontakt tel.:733 624 151, 587 408 870 
obecpraslavice@email.cz 

 

Charakteristika školy 

 

 V tomto školním roce jsme byli pětitřídní školou s 1. až 5. postupným ročníkem. Každý z pěti 
postupných ročníků tvořil samostatnou třídu. Průměrná naplněnost tříd má být 15 žáků, což 
nebylo splněno, proto škola měla udělenu výjimku z nejnižšího počtu žáků. Chybějící finanční 
prostředky na tuto výjimku poskytl zřizovatel školy – tedy Obec Přáslavice. Součástí školy je 
mateřská škola, ve které byla v tomto školním roce otevřena čtyři oddělení, dvě výdejny 
stravy, školní jídelna a školní družina, kde bylo zřízeno jedno oddělení, do kterého bylo 
zapsáno 30 žáků. 

Celkový počet žáků školy pak byl 56, z toho bylo 27 chlapců a 29 dívek.   

 

Základní škola 
 
    K tradicím školy neodmyslitelně patří kvalitní pedagogický sbor s vynikajícími odbornými 
znalostmi a schopností předávat poznatky i životní zkušenosti generacím žáků. Fluktuace 
našich pracovníků je po dlouhá léta minimální. O co nejlepší servis, čistotu a pořádek, kvalitní 
stravování a chod školy se také pečlivě starají nepedagogičtí zaměstnanci. 
 Do tematických plánů všech ročníků byla jako každoročně zařazena témata Ochrana člověka 
za mimořádných situací, Etická výchova, Obrana vlasti, Dopravní výchova a finanční 
gramotnost.  
 
     Enviromentální vzdělávání se stává součástí vnitřního života školy. Ve škole byly ve všech 
třídách umístěny sběrové krabice na papír a v každém patře se nově nacházejí třídící 
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kontejnery na plast a papír. Žáci sbírají plastová víčka a hliník. Škola se zapojila do akce, 
pořádanou OÚ v Přáslavicích, kdy žáci naší školy pomáhali s výsadbou nového lesa. 
      
Ve škole probíhá dlouhodobý projekt Spolupráce žáků I. stupně a Mateřské školy. Plně se 
rozvíjel pocit zodpovědnosti u starších a u malých se postupně odbourával strach z velkých 
dětí. Škola pokračovala v tomto školním roce s projektem Škola nanečisto, který cílí na 
budoucí školáky. Děti z předškolního oddělení, nejen naší mateřské školy, měly možnost 3 
krát přijít do školy. Přišly se seznámit s novým prostředím, pedagogy a k zápisu do první třídy 
tak přijít bez obav. Letošní zápis do první třídy se ovšem z neočekávaných a mimořádných 
důvodů v souvislosti s epidemií koronaviru konal bezkontaktně. Bez osobní přítomnosti dětí 
a rodičů ve škole.  
 
 

Součásti školy  kapacita 

Mateřská škola 72 dětí 

Základní škola 130 žáků 

Školní družina 30 žáků 

Školní jídelna ZŠ + MŠ 250 strávníků 

 
 
 

Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 4 64 16 10,6 

1. stupeň ZŠ 5              56 11,2 10,37 

Školní družina 1 30 30 30 

Školní jídelna ZŠ x 152 x  

Komentář: 

Údaje jsou zapsané ze zahajovacích výkonových výkazů – MŠ+ZŠ k 30.9. 2019, ŠJ + ŠD 

k 31.10. 2019 

Školní jídelna vaří také pro MŠ Mrsklesy. 

 

 

       

 Materiálně technické vybavení 
 

 
Prostorové a hygienické podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni, byly odstraněny všechny 
závady zjištěné kontrolní činností a prověrkou BOZP vedenou externím poradcem Ing. 
Michalem Skřebským. Zrekonstruovaná školní jídelna nadále sloužila kromě žáků naší ZŠ 
cizím strávníkům i bývalým žákům, kteří již navštěvují MZŠ ve Velké Bystřici. V přízemí školy 
jsou již čtvrtým rokem dvě oddělení MŠ s kapacitou 40 dětí. V tomto školním roce byla 
v provozu obě oddělení. O letních prázdninách prošla škola částečnou rekonstrukcí. Byla 
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udělána nová elektroinstalace v přízemí, nově vybaveny nábytkem dva kabinety pro učitele, 
sborovna a ředitelna. V celém přízemí proběhla také výměna osvětlení tak, aby vše 
vyhovovalo hygienickým požadavkům a normám. Zrekonstruovala se výdejna stravy 
v suterénu školy a zbudovaly se nové šatny. Nově měl každý žák i dítě MŠ samostatnou šatní 
skříňku na oděvy i obuv.  

Jedna třída MŠ a jedna třída ZŠ prošly v době uzavření školy v souvislosti s pandemií 
koronaviru rozsáhlou rekonstrukcí. Byly zde opraveny omítky, třídy byly nově vymalovány, 
byly vyměněny podlahové krytiny, uděláno nové obložení a zakoupen nový nábytek. Do MŠ 
byly pořízeny z projektu Šablony II tablety pro děti. K výuce si je zapůjčují rovněž žáci ZŠ. 
Školní družina nedisponuje samostatnou místností, byla zřízena v největší učebně a je 
funkčně i esteticky oddělena od 1. třídy. Dále je žákům k dispozici počítačová učebna 
s připojením k internetu s 18 pracovními místy. Počítačová učebna prošla rekonstrukcí v létě. 
Bylo provedeno nové síťové připojení stanic. 

 Škola disponuje příruční knihovnou, dvemi kabinety pro pedagogy a dostatkem přenosné 
audiovizuální techniky. 

 Tělesná výchova je vyučována v sálech Obecního úřadu. Pro pobyt dětí venku a pro výuku 
tělesné výchovy v teplejším období slouží prostorný zatravněný dvůr, výukový altán, 
sportovní areál a školní hřiště. Tato zařízení byla vybudována ve spolupráci se sdružením 
rodičů a zřizovatelem školy, obcí Přáslavice.  

 

     Vybavení školy pomůckami pro výuku na 1. stupni je na dobré úrovni, zejména vybavení 
výukovými programy a interaktivními učebnicemi umožňuje doplňování učiva ve všech 
předmětech.  

          Pro výuku pracovních činností slouží školní pozemek, kde byl rovněž v rámci 
environmentální výchovy vysazen „školní les“ s 27 stromy mírného podnebného pásu, tyto 
byly označeny cedulkami s rodovým i druhovým jménem a využívány pro výuku prvouky a 
přírodovědy. 

     Na základě pravidelných kontrol a zejména pak celkové prověrky BOZP jsou odstraňovány 
všechny zjištěné závady drobné i vážnější – většinou ve spolupráci se zřizovatelem školy. 

Škola má díky zřizovateli funkčně vybavené třídy, které postupně dovybavujeme.  
 
Odborné učebny:  
 

 školní keramická dílna  

 jedna počítačová učebna, sloužící taktéž k výuce cizího jazyka 

 pět multimediálních učeben s interaktivní tabulí 

 velká a malá tělocvična (v blízkosti školy v budově OÚ) a areál školního hřiště  
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Vybavení ICT technikou: 

 

Interaktivní projektory a tabule ve třídách: 5 

Počet PC a notebooků:      34 

Počet tabletů:                     14 

 

Spolupráce 

V rámci obce a MAS Bystřička je kvalitní spolupráce se sousedními školami, Městskou policií 

ve Velké Bystřici, dobrovolnými hasiči a pracovníky MAS Bystřička. 

Velmi úzká je spolupráce se zřizovatelem. Díky finančnímu zajištění, pochopení a vstřícnosti 

obce Přáslavice bylo možné realizovat četné opravy i zakoupit nové vybavení. 

 

 

Školní družina 
 
Ve škole je zřízeno jedno oddělení pro žáky 1. – 5. ročníku. Oddělení ŠD navštěvovalo 30 dětí. 
 
 
Školní kuchyně 
 
     Školní kuchyně vaří pro žáky základní a mateřské školy, dále pro důchodce a zaměstnance 
obce. Nově jsme v letošním roce vařili pro děti z MŠ Mrsklesy. Denně v průměru uvaří cca 
173 obědů.  Pro žáky vaří jedno jídlo denně.  Pro dospělé strávníky zařazujeme dva dny 
v týdnu výběr ze dvou jídel. Jídelna zajišťuje stravu i ve své doplňkové činnosti zejména pro 
akce pořádané obcí /např. plesy/. Provoz jídelny se snažíme stále modernizovat. V tomto 
školním roce byl zakoupen salátový bar a nové lednice. 
     Jídelníček splňuje výživové normy podle vyhlášky o školním stravování.  
Vedoucí ŠJ se pravidelně vzdělává v novinkách a trendech správné výživy. V letošním školním 
roce se účastnila těchto vzdělávacích akcí: 
 

Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ 17. 1. 2020 

Zásady správné výrobní a hygienické praxe a systém HACCP ve školním 
stravování 

3. 2. 2020 

Teorie kalkulace cen jídel a praktické postupy v prostředí ŠJ- webinář 28. 5. 2020 

 
Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a do projektu „Ovoce do škol“.  
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Údaje o školské radě 

Datum zřízení 28.3.2015 

Počet členů školské rady  3 

Složení Paní Miroslava Tomaštíková – předseda, 

zástupce zřizovatele 

Mgr. Eva Fojtíková – zástupce pedagogických 

pracovníků 

Mgr. Zuzana Tlačbabová – zástupce rodičů 

Jako host se zasedání ŠR účastnila řed. Školy 

Starostka OÚ Přáslavice 

Mgr. Eva Šrámková 

Ing. Jitka Ivanová 

 

 

Sdružení rodičů a přátel školy SRP 
 
V činnosti školy je velmi důležitá dobrá spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi. Od roku 
2019 začal nově pracovat výbor SRPŠ. Jeho pracovníci se velmi úspěšně podílejí na 
technickém zajištění mimoškolních aktivit pro děti i rodiče. Mnohé akce pořádají sami.  
V letošním roce financovali autobusovou dopravu pro děti MŠ a žáky ze ZŠ. 
Přejeme si, aby spolupráce se SRP byla na vysoké úrovni, a pro příští školní rok plánujeme ve 
větší míře spolupráci na společných akcích MŠ a ZŠ. 
     
 

 

Údaje o občanském sdružení při škole: Sdružení rodičů při ZŠ v Přáslavicích 

Stav Sdružení rodičů obnovilo v  roce 2019 svou činnost. 

Zaměření Spolupráce se ZŠ a MŠ 

Předseda  Mgr. Bc. Zuzana Tlačbabová 

 

 

 

II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 
 
 
Přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších 

předpisů 

Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola  I.,II.,III.,IV.,V. 
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Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

ŠVP ZV „UČÍME SE PRO ŽIVOT“, OD 1. 9. 2007 III., IV, V 

ŠVP ZV „UČÍME SE PRO ŽIVOT“, OD 1. 9. 2018 I. , II. 

 

 

 

Nepovinný předmět: Anglický jazyk 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 Počet 

Počet pracovníků celkem 21 

Počet učitelů ZŠ 7 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet učitelek MŠ 6 

Školní asistent 1 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 

Počet správních zaměstnanců MŠ 2 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 

Pozn. školnice MŠ je současně pracovníkem výdejny ŠJ. 

 

 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 
 

Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek 

Ped.praxe Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

Mgr. Eva Šrámková ředitel ZŠ a 
MŠ 

1,000 21 VŠ učitelství 
1.stupeň ZŠ 

Mgr. Eva Fojtíková učitelka ZŠ 1,000 32 VŠ spec.  ped. 
1. stupeň 

učitelství 

Mgr. Dagmar Škývarová 
 
 

učitelka ZŠ  0,227 35 VŠ učitelství  
1.stupeň ZŠ 

Mgr. Monika Kolouchová 
 
 

učitelka ZŠ   1,000 1 VŠ  učitelství 
1.stupeň ZŠ 
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Mgr. Lenka Tozziová učitelka ZŠ   1,000 32 VŠ spec. ped.   1. 
stupeň 

učitelství 

Klára Buriánková 
 
 

vychovatelka 
ŠD 
učitelka ZŠ 

0,804 
 

0,18 

5 SŠ Spgš- 
mimoškolní 

výchova 

 
 
 
 
 
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Kvalifikovanost ve výuce % 

   I. pol. II.pol. 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 100 

Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 100 

Vychovatelka ŠD 100 Vychovatelka ŠD 100 100 

 

  

Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Jarmila Mücková školnice ZŠ       0,75 OU 

Žaneta Mikulková školnice MŠ, pracovník provozu ŠJ 0,83 SOU 

Marcela Zemánková školnice MŠ v ZŠ, pracovník provozu ŠJ 0,625 SOU 

Marie Neumanová vedoucí ŠJ  1,000 střední s maturitou 

Marie Kopečná kuchařka 1,000 SOU 

Zdeňka Erbesová pomocná kuchařka 1, 000 SOU 

Marie Rochovanská pracovník obchodního provozu 1,000 SOU 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném  
      přijetí do školy 
 

 

počet prvních tříd počet dětí zapsaných 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2020/2021 

1 16 

 

2 2 

 

Komentář: Zápis do 1. ročníku se konal bez osobní přítomnosti dětí ve škole v dubnu. 

Obdrželi jsme celkem 16 žádostí o přijetí. Jedno zapsané dítě přešlo do jiné školy. 

Zákonní zástupci dvou dětí požádali o odklad povinné školní docházky.  

1 žádost o předčasný nástup do školy- byla zamítnuta, předčasná docházka nebyla 

doporučena. K nám do ZŠ tedy nastoupí 12 žáků do 1. třídy. 

 

 

 

 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

1. pololetí 
 
 

          

Tř
íd

a 

Žá
ci

 

P
ro

sp
ěl

i 

V
yz

n
am
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í 

N
e

p
ro

sp
ěl

I 

N
TU

 

D
TU

 

D
Ř

Š 

II
. s

t.
 

II
I.

 s
t.

 

Pochvala 
TU

 

Ř
Š 

I.  9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 

II. 7 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 

III. 14 0 14 0 0 0 0 0 0 12 0 

IV. 15 3 12 0 1 0 0 0 0 9 0 

V. 11 2 9 0 0 0 0 0 0 11 0 
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Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 2035 36.33 

neomluvených 0 0 

Celkový průměrný prospěch 

 

1.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pololetí 
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Ř

Š 
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t.
 

II
I.

 s
t.

 

Pochvala 

TU
 

Ř
Š 

I.  9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 

II. 7 1 7 0 0 0 0 0 0 5 0 

III. 14 1 14 0 0 0 0 0 0 11 0 

IV. 15 3 14 0 0 0 0 0 0 12 0 

V. 11 6 10 0 0 0 0 0 0 10 0 
 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvených 731 13.053 

neomluvených 0 0 

Celkový průměrný prospěch 

 

1.0764 

 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo docházku na naší škole 11 žáků 5. ročníku, kteří přešli 

na 2. stupeň základních škol, které si zvolili. Jeden žák se bude vzdělávat na Gymnáziu, kde 

úspěšně složil přijímací zkoušky. 
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Od 11. března 2020 do 25. května 2020 byla v důsledku pandemie COVID- 19 uzavřena škola. 

Od 25. 5. 2020 byla docházka do školy dobrovolná. Žáci se vzdělávala v 15 členných školních 

skupinách za mimořádných hygienických podmínek.  

Ve druhém pololetí bylo rozdáno vysvědčení na základě změny organizace školního roku, 

povoleným MŠMT dne 12. 6. 2020. Škola projde v létě rozsáhlou rekonstrukcí. 

Jedna patnáctičlenná školní skupina fungovala do 30. 6. 2020 v náhradních prostorách DPS 

Přáslavice. 

 
 
 

 V.I. Údaje o integrovaných žácích 
 
 

Druh postižení : Ročník PO Počet žáků 

Vývojová porucha chování ADHD 4.  3 (IVP) 1 

Dyslexie, dysortografické obtíže 5. 2 (bez IVP) 1 

Porucha pozornosti a aktivity 4. 2 (bez IVP) 2 

Chybovost ve psaní 4. 1 (bez IVP) 1 

 

Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 
 
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy 
 
Ve školním roce 2019/2020 splňovali všichni třídní učitelé I. stupně kvalifikační předpoklady 
pro výkon učitele I. stupně ZŠ (§7 zákona č.563/2004 Sb.).  
Výuku pěti vyučovacích hodin předmětů pracovní činnosti, výtvarná výchova a nepovinný 
anglický jazyk zajišťovala důchodkyně- aprobovaná učitelka 1. stupně. 
Tělesnou výchovu v rozsahu čtyř vyučovacích hodin zabezpečovala vychovatelka ŠD 
neaprobovaně. 
 
 
Mimořádně nadaní žáci se u nás ve škol. roce 2019/2020 nevyskytovali. Jeden žák byl 
vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáci po dlouhodobé nemoci a 
zaostávající žáci či žáci s PO byli individuálně doučováni svými třídními učiteli. 
 
Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. 
 
O dění ve škole byli rodiče žáků informováni prostřednictvím obecního zpravodaje, 
žákovských knížek, deníčků, webových stránek školy a na informační tabuli před školou. Dále 
se o výsledcích vzdělávání a kázni žáků mohli informovat na konzultacích s vyučujícími a 
třídních schůzkách. 
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V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečňovaly třídnické hodiny, kde třídní 
učitelky individuálně pracovaly s třídními kolektivy. 
 
Průběh a výsledky vzdělávání 
Výuka v loňském roce byla přiměřená stanoveným cílům, které byly v souladu s cíli 
základního vzdělávání RVP a ŠVP. Probírané učivo navazovalo na předcházející témata, byly 
respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků.  
 
Vyučovací formy a metody 
Ve vyučovacích hodinách jsme se postupně snažili odbourávat výuku frontální, v hojné míře 
se realizovala i výuka skupinová a individuální. Využívalo se aktivního prožitkového učení, 
objevování, práce s chybou. Děti měly možnost seberealizace, aktivního a emočního zapojení 
do činností, uplatnění individuálních potřeb a zkušeností. Byl podporován osobnostní a 
sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování a tolerance, dále 
bylo respektováno individuální tempo žáků a možnost relaxace.  
 
Motivace žáků 
Žáci byli motivováni využíváním vlastních zkušeností, v činnostech docházelo k propojování 
teorie s praxí, analyzovaly se chyby. Negativně hodnocení žáci měli možnost opravy, 
doučování. Snažili jsme se také zohledňovat slabší žáky za účelem zvýšení motivace k učení u 
těchto žáků.  
 
Interakce a komunikace 
V rámci zachování příznivého klimatu třídy byla akceptována předem stanovená pravidla 
komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Žáci byli vedeni k vzájemnému 
respektování, toleranci, měli možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse. 
Verbální projevy učitelů a dětí byly vyvážené, žákům se dostávalo příležitostí k samostatným 
řečovým projevům, rozvíjeli si komunikativní dovednosti. 
 
Hodnocení žáků 
Při hodnocení žáků se využívalo formativního hodnocení, vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků, docházelo k oceňování pokroků. Hodnocení žáků bylo věcné, konkrétní, 
adresné a vždy zdůvodněno učitelem. Na vysvědčení se žáci hodnotili klasifikačními stupni, 
které vycházely z kritérií uvedených v klasifikačním řádu. V metodickém sdružení jsme 
sjednotili klasifikačních měřítka všech učitelů. 
 
 
 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2019/2020  
Zpracovala Mgr. Jana Žižková 

1. Ve školním roce 2019/2020 nebyly na naší škole zaznamenány žádné závažnější 
projevy rizikového chování.  

Konzultační hodiny s rodiči probíhaly v přátelské atmosféře. Rodiče byli informováni o 
prospěchu a chování svého dítěte. Obě strany – učitelé i rodiče se snažili najít vždy taková 
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řešení, která by maximálně prospěla žákovi. Rodiče byli rovněž spokojeni s aktivitami, které 
škola pro žáky připravila, ať už se jednalo o kroužky, výlety i další akce. Rodiče se většinou do 
těchto akcí ochotně a nadšeně zapojovali a pomáhali při jejich realizaci. Všechny tyto 
postupy tvoří vhodné psychosociální klima ve škole, které je velmi důležité a podporuje 
prevenci možného rizikového chování žáků. 

Velký prostor je žákům poskytován také v rámci školní družiny, kde si mohou dle 
vlastního přání, samozřejmě pod pedagogickým vedením, z většiny určeného času volit 
volnočasové aktivity. 

 
Témata prevence byla nejčastěji zmiňována v následujících předmětech: 
Přírodověda 
Prvouka 
Vlastivěda 
Český jazyk 
Informační a výpočetní technika 
Výtvarná výchova 
Tělesná výchova 
Pracovní činnosti 
 

Cílem primární prevence bylo předcházení rizikovým jevům v chování žáků a zvýšení 
odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům. Konkrétním cílem naší školy bylo zvyšování 
sociálních kompetencí žáků, rozvíjení dovedností, které vedou k samostatnému 
odpovědnému rozhodování. Dále bylo cílem vést žáky ke zdravému životnímu stylu, snažit se 
jim nabídnout co nejširší škálu volnočasových aktivit. 

 
Díky akcím, které ve školním roce 2019/2020 proběhly, se nám podařilo splnit i znalostní 

kompetence žáků v jednotlivých ročnících. Žáci jsou si vědomi toho, že zdraví je základní 
lidská hodnota, kterou je třeba chránit a k tomu přispívá i zdravý životní styl. 

 
2. Výskyt rizikového chování u žáků 

 Problematiku návykových látek jsme na škole zatím neřešili. Nikdo do školy takovéto 
látky nedonesl. 

 Záškoláctví rovněž nebylo prokázáno. Všechny absence měli žáci řádně omluvené. 

 S problematikou šikanování jsme se také nesetkali. Drobné rozpory mezi dětmi 
nenesly známky šikany a vždy byly ihned vyřešeny. Problematika šikany byla s dětmi 
řešena pouze teoreticky. 
 

 
3. Spolupráce s odborníky a organizacemi 
 

V rámci preventivní práce se obracíme na tyto odborníky a instituce: 
 

 dětské lékaře 

 Městskou policii Velká Bystřice 
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 Policii České republiky 

 Obecním úřadem 

 Probační a mediační službu Olomouc (kurátoři) 

 P-centrum, krajského protidrogového koordinátora 

 Pedagogicko-psychologickou poradnu Olomouc 

 Oddělení péče o dítě a rodinu (OSPOD) 

 Okresní hygienickou správu Olomouc 

 Okresní správu sociálního zabezpečení Olomouc 

 Úřad práce Olomouc 
 
 
4. Zájmové kroužky 
 

 keramika 

 anglický jazyk 

 kroužek deskových her a logického myšlení 

 kroužek Hejného matematiky 

 florbal 

 taneční kroužek 

 pěvecký kroužek 
 
 

Převážná většina dětí navštěvovala některý z nabízených kroužků. Některé děti 
navštěvovaly i několik kroužků najednou. 

 
 
5. Akce školy ve školním roce 2019/2020 
 

Akce, které ve školním roce 2019/2020 proběhly, nám pomohly naplnit znalostní 
kompetence v jednotlivých ročnících. Situace ale byla zkomplikována uzavřením škol od 12. 
3. 2020 kvůli koronavirové nákaze. 
 

 Drakiáda 

 Projektový den - Etická výchova 

 Enviromentální den - Sázení stromků ve Vrtově 

 Oslavy lesa na Floře 

 Vystoupení na Vítání občánků 

 Kosmická show 

 Den veteránů 

 Světýlková slavnost 

 Indiánský den 

 Mikulášská nadílka 

 Škola nanečisto 

 Zpívaní pod vánočním stromem 

 Vánoční dílny 

 Vánoční výstava 
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 Krabice od bot 

 Tříkrálová sbírka 

 Ochutnávka exotického ovoce 

 Hasík aneb návštěva profesionálních hasičů v ZŠ 

 
Pro rodiče a učitele byla uspořádána akce - beseda 

 

 Jak efektivně zvládat učení 
 

6. Účast v soutěžích 
 

 Školní kolo drakiády 

 Školní kolo recitační soutěže 

 Házená 

 Výtvarná soutěž „ Moje první knížka“ 

 Výtvarná soutěž „Tři králové“ 
 

 
Projekty 

  

 Abeceda peněz – projekt České spořitelny 

 Projekt Advent 
 

7. Propagace 
 

 pro rodiče – informace v žákovských knížkách, webové stránky školy: 
http://zspraslavice.cz/ , třídní schůzky, dny otevřených dveří 

 pro učitele – pedagogické porady 

 

8. Celkové hodnocení 

 Všechny akce, které na naší škole proběhly, byly kladně hodnoceny dětmi, jejich 
rodiči, vyučujícími i ostatní veřejností obce. 

   
Opatření pro školní rok 2019/2020 
 
- ve spolupráci s třídními učiteli důsledně dbát na řádnou docházku s cílem eliminovat 

skryté záškoláctví 
- vyžadovat důsledné omlouvání nepřítomnosti žáků 
- ve spolupráci s třídními učiteli sledovat jednodenní absence žáků a absence během 

projektových dnů   

http://zspraslavice.cz/


17 

 

- důsledně kontrolovat přezouvání žáků, potlačovat prvky vandalismu – kreslení po 
lavicích, ničení vybavení třídy, školy  

- podporovat budování přátelských vztahů ve škole, minimalizovat rizika šikany a 
kyberšikany. 

 

 
 
VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

                                                                                                       
Přehled vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

 

Jméno, příjmení  Vzdělávací akce Vzdělávací instituce  

Mgr. Eva Fojtíková ZŠ Aktivizující metody v literární 

výchově na 1. a 2. stupni ZŠ 

NIDV- Olomouc 

Welnerova 25 

24. 9. 2019 

Mgr. Eva Šrámková ZŠ FKSP a závodní stravování ve 

školách a školských zařízeních- 

novela 2020 

SŠ Polytechnická 

Olomouc,  

19. 11. 2019 

Mgr. Eva Fojtíková 

Mgr. Lenka Tozziová 

Mgr. M. Kolouchová 

Mgr. Jana Žižková 

 

ZŠ SYPO metodické kabinety- nové 

trendy a poznatky v oboru 

Matematiky, Informatiky a ICT, 

Českého jazyka a literatury a 

problematiky žáků se SVP 

NIDV- Ing. Eva 

Střelecká, krajský 

metodik SYPO 

Welnerova 25 

Olomouc 

Průběžně celý školní 

rok 

Lucie Horáková MŠ Rozvoj čtenářské pregramotnosti 

v praxi MŠ 

NIDV- Olomouc 

Welnerova 25 

8. 10. 2019 

Lucie Horáková MŠ Rozvoj čtenářské pregramotnosti 

v praxi MŠ 

NIDV- Olomouc 

Welnerova 25 

 16.10.2019 

Mgr. M. Kolouchová ZŠ Český jazyk činnostně v 1. 

ročníku 

Olomouc FZŠ, 

Hálkova  

16.10.2019 

Mgr. M. Kolouchová ZŠ Český jazyk činnostně v 1. 

ročníku 

Olomouc FZŠ, 

Hálkova  23.10.2019 

Lucie Horáková MŠ Krajská konference škol 

Olomouckého kraje rozvíjejících 

ekologickou výchovu v roce 2019 

Sluňákov 

6. 11. 2019 

Mgr. Eva Šrámková ZŠ Jak efektivně zvládat učení 

(přednáška) 

21. 11. 2019, ZŠ a MŠ 

Přáslavice 

Mgr. Lenka Tozziová 

 

ZŠ Jak efektivně zvládat učení 

(přednáška) 

21. 11. 2019, ZŠ a MŠ 

Přáslavice 

Mgr. Lenka Tozziová, 

Mgr. Eva Šrámková, 

Mgr. M. Kolouchová,  

Mgr. Eva Fojtíková, 

ZŠ Matrika žáků - program Bakaláři 9. 1. 2020, ZŠ a MŠ 

Přáslavice 
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Mgr. Jana Žižková 

 

Mgr. Eva Šrámková ZŠ Zkušenosti s matematikou prof. 

Hejného ve Scio Škole Olomouc 

16. 1. 2020, kulturní 

dům Nadační, Velká 

Bystřice 

Mgr. M. Kolouchová ZŠ Zkušenosti s matematikou prof. 

Hejného ve Scio Škole Olomouc 

16. 1. 2020, kulturní 

dům Nadační, Velká 

Bystřice 

Mgr. M. Kolouchová ZŠ Workshop- Příběh pana Tydýta 22. 1. 2020, Expozice 

času Šternberk 

Mgr. Eva Šrámková ZŠ Tři náročné situace v praxi 

vedoucího pracovníka 

28. 2. 2020, RCO 

Olomouc 

Mgr. Jana Žižková ZŠ Workshop- Příběh pana Tydýta 28. 2. 2020, Expozice 

času Šternberk 

Mgr. Lenka Tozziová ZŠ Workshop- Příběh pana Tydýta 28. 2. 2020, Expozice 

času Šternberk 

Eva Spurná MŠ Příprava školy na inspekci 27. 2. 2020, 

Gymnázium Hejčín, 

Olomouc 

Mgr. Lenka Tozziová, 

Mgr. Eva Šrámková, 

Mgr. M. Kolouchová,  

Mgr. Eva Fojtíková, 

Mgr. Jana Žižková 

Klára Buriánková 

Mgr.Dagmar 

Škývarová 

 

ZŠ 

ŠD 

Online výuka: 

Google meet- online výuka s žáky 

Google formuláře- tvorba online 

testů 

16. 3. – 23. 3. 2020 

Webinář s Mgr. 

Alešem Bajnarem 

 

 

 

 

    
                                                                                                           

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 

Sportovní a jiné soutěže  
 Školní kola – Házená- celoroční účast na soutěžích ve Velké Bystřici 

                       Recitace 

                         

Vědomostní soutěže 
 Školní kola – Matematická soutěž žáků 5. tříd 

 

Prezentace školy 
 

 Vítání občánků- pásmo 
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 Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.- 3. třídy 

 Den otevřených dveří v MŠ a ZŠ 

 Světýlková slavnost- akce pro rodiče a děti 

 Cyklus pro budoucí prvňáčky- Škola nanečisto 3x 

 Články v obecním zpravodaji 

 Den veteránů – účast na pietním aktu, recitace žáků školy 

 Abeceda peněz- jarmark pro rodiče a širokou veřejnost 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční výstava 

 Zpívání u vánočního stromu 

 Tříkrálová sbírka- účast dětí jako koledníků 

 Zpívání koled a pochod tří králů 

 Sběr plastových víček a starých hraček pro dobročinné účely, spolek MAPAJ 

 Kladení věnců k pomníku padlých 

 Čištění Vrtůvky a okolí – školní skupina 

 Odpoledne pro seniory- nekonalo se kvůli pandemii 

 Den dětí- sportovně zábavné odpoledne- nekonalo se kvůli pandemii 

 Olomoucký deník- prezentace žáků 1. třídy 

 Spolupráce v programu Ovoce do škol a Školní mléko 

 Obecní úřad Přáslavice- zajištění provozu školy, zajištění oprav školy, zajištění a 
organizace kulturních akcí v obci s účastí školy 

  

                

Další akce pro naše žáky i ostatní děti z obce byly organizovány zájmovými složkami, rodiči 

a přáteli školy a Obecním úřadem v Přáslavicích. /např. Dětský karneval, Dětský den a kácení 

máje apod./ 

 

 

Jiné mimoškolní a zájmové aktivity 

 

 

 Zájmové kroužky 

 

Škola v tomto roce organizovala následující mimoškolní aktivity: 

 

1. Keramický kroužek 

 

Občasně se scházel Pěvecký kroužek. 

Pod záštitou školy se konaly také kroužky Olympdance a Florbal, do kterých docházeli žáci 

naší školy. 
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IX. Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI, kontroly 
 

 

 

Období Předmět inspekční/ kontrolní činnosti Kontrolní orgán 

2/2020 MŠ č.p. 49- Hygienické požadavky na 

prostory a provoz zařízení, hygienické 

limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní 

prostředí pobytových prostředí a 

některých staveb vyhl. 6/2003 Sb. 

KHS Olomouckého kraje 

2/2020 Školní jídelna- výdejna při MŠ- 

Hygienické požadavky na stravovací 

služby, zásady osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných, četnost a rozsah kontroly 

pitné vody 

KHS Olomouckého kraje 

 

 

 

 

                                           

 X. Základní údaje o hospodaření školy  
 
 

VÝNOSY v tis. Kč 

60 - tržby za vl. výkony a za zboží 1177 

z toho: - školné MŠ 126 

               - školné ŠD 
                - stravné 1036 

               - vlastní výkon a zboží 15 

- pronájem  

64 - ostatní výnosy  

z toho - čerpání fondů  

66 - finanční výnosy  

67 - prostředky ÚSC, stát. rozpočtu 9057 

v tom: - příspěvek zřizovatele celkem 2004 

            - dotace ze státního rozpočtu 7053 

                 z toho - dotace mzdy 7011 

                              - účelové dotace 42 

VÝNOSY CELKEM 10234 
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NÁKLADY v tis. Kč 

50 - spotřebované nákupy 1221 

501 - spotřeba materiálu 942 

v tom - materiál (kanc., čistíc., spotřební) 209 

- DHIM 500-2.999                       5 

- učební pomůcky zřizovatel   0 

- potraviny, zboží 728 

- státní rozpočet 0 

- projekty 0 

502 - spotřeba energie 279 

- voda 7 

- plyn, vytápění 151 

- el. energie 121 

504 - prodané zboží  

51 - Služby 269 

52 - Osobní náklady 8009 

53 - Daně a poplatky 0 

54 - Ostatní náklady 0 

55 - Odpisy, jiné položky 35 

NÁKLADY CELKEM 9534 

  K 31. 12. 2020  

 

 

 

 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
     Ve školním roce 2019/2020 škola nebyla zapojena do rozvojových ani mezinárodních 

programů.  

 

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
     Ve školním roce 2019/2020 jsme se nezapojili do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení.  

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
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- projekt Šablony II- personální podpora, ICT, vzdělávání pedagogů, školní akce- 

1 037 454 Kč- schváleno- realizace 2018-2020 
- projekt MAS Šternbersko- implementační aktivity škol 

 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi  
     Ve škole nepracuje odborová organizace. 
 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Eva Šrámková 

                                                                                             ředitelka ZŠ a MŠ Přáslavice 
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Září 2019 

 
Drakiáda

 
Oslavy lesa 
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Říjen 2019 

 
Vesmír- mobilní planetárium 

 
Světýlková slavnost 
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Listopad 2019 

 
Den veteránů 

 
projekt Abeceda peněz – dětský jarmark 
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Sázení stromků 

 

 

 

Prosinec 2019 

 

 
Vánoční zpívání 
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Mikulášská nadílka  

 
Škola nanečisto 
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Vánoční výstava 

 

Leden 2020 

 
Tříkrálové koledování 
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Ochutnávka exotického ovoce – využití v rámci výuky matematiky 

 

Únor 2020 

 
Návštěva HZS Olomouckého kraje, turnaj v házené Velká Bystřice 
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