
 

Výroční zpráva činnosti 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH 

za školní rok 2021/2022 

 

Zpracovala Mgr. Sylva Bártová 

Olbramice 13. 7. 2022  



 

2 

OBSAH 

1. ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ............................................................................................... 3 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ............................................................................................................. 4 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ............................... 5 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ ................................................... 5 

5. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ PLÁNŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU ........................................................................................................................................................ 6 

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ................................................................................. 6 

7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ......................................................... 7 

8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ..................................... 7 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI .......................................... 7 

10. VÝSLEDKY ČŠI................................................................................................................................... 10 

11. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY .................................................................................................................. 10 

12. ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 10 

 

  



 

3 

1. ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Název školy Základní škola a mateřská škola Olbramice, 

příspěvková organizace 

www.zsolbramice.cz 

emailový kontakt: zsolbramice@seznam.cz  

Adresa školy Hlavní 25, 742 83, Olbramice 

Ředitelka Mgr. Sylva Bártová 

Zřizovatel Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 

tel. 556 421 734,  

www.obecolbramice.cz 

Zařazení do sítě škol 20. 3. 1996 

Škola sdružuje Základní školu IZO:102 232 555 

Školní družinu IZO:119 801 167 

Mateřskou školu IZO:107 625 041 

(od 1.1.2003) 

Školní jídelnu IZO:103 068 422 

(od 1.1.2003) 

Počet tříd 3 

Počet oddělení ŠD 1  

Počet oddělení MŠ 1 

Počet pedagogických pracovníků 6 (2 pedagogové v MŠ) 

Počet provozních zaměstnanců 4 

Počet asistentů pedagoga 1  

Počet školních asistentů 2 (jeden asistent v MŠ) 

Údaje o školské radě Školská rada je šestičlenná  

Základní škola a mateřská škola v Olbramicích patří k málotřídním školám se třemi 

třídami (pěti ročníky), mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Škola v roce 

2010 prošla rekonstrukcí. V  roce 2013 ke škole přibyl i nádherně opravený venkovní 

altán s přírodovědnou učebnou. V roce 2018 byla k základní škole přistavěna budova 

mateřské školy s šatničkou pro děti a hygienickým zázemím. Škola má velmi dobré vztahy 

s obcí, což dokládá výše uvedené.  
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S obcí byly naplánovány i společné kulturní aktivity, které se však kvůli koronavirové 

pandemii uskutečnily v omezeném rozsahu. 

V tomto školním roce byla nově rekonstruována počítačová učebna v půdních prostorách  

a instalována nová interaktivní tabule. Vše bylo hrazeno z  projektu Šablony II. 

financované z dotace poskytnuté Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy z grantu 

Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Od 1. 1. 2006 byla zřízena Školská rada, která se schází obvykle 2 x ročně k projednání 

výroční zprávy o hospodaření a k schvalování dodatků školního řádu a k projednávání 

úprav ŠVP. Školská rada se setkala v červnu z důvodu schválení výroční zprávy a v srpnu 

se sejde z důvodu schválení dodatku školního řádu, který upravuje používání ICT 

technologií a dále bude projednávat dodatek ŠVP  o rozšíření předmětu Informatika a dále 

Anglický jazyk od prvního ročníku. Součástí jednání bude také rozpočtový výhled na další 

rok.  

Se školou spolupracuje zájmový spolek, který se podílí  finančně i aktivně na organizaci 

volnočasových aktivit pro děti celé obce Olbramice a jejího nejbližšího okolí. V tomto 

školním roce spolek nejdříve z  důvodu  koronavirové pandemie zorganizoval dětský ples 

bez přítomnosti veřejnosti, a pak již  další aktivity organizoval tradičním způsobem jako 

v letech bez pandemie -  Obecní ples, Den maminek, Dětská pouť. Podporoval školní výlet 

pro děti, soutěže žáků a výlet pro rodiče s dětmi naší školy. 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

 Ročníky Počet žáků Učební plán 

1. třída 1. a 2. ročník 10 
V 1. roč. a 2. roč. ŠVP, Škola Slunečnice, 

č.j. 1/2007 

2. třída 3. 12 
Ve 3. a 5. ročník ŠVP, Škola Slunečnice, 

č.j. 1/2007 

3. třída 4. a 5. ročník 19 
Ve 4. ŠVP, Škola Slunečnice, 

č.j. 1/2007 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 

Pracovní zařazení Velikost úvazku Kvalifikace 

ředitelka školy 100% Vysokoškolské 

vedoucí učitelka MŠ 100% Vyšší odborné 

učitelka ZŠ 100% Vysokoškolské 

učitelka ZŠ 100% Vysokoškolské 

učitelka MŠ 100% Středoškolské 

vychovatelka ŠD 

a učitelka ZŠ 

44,64% 

54,55% 
Vysokoškolské 

vedoucí školní jídelny 40% Středoškolské 

kuchař 100% Vyučen v oboru 

pomocná kuchařka 15% Středoškolské 

školník Dohoda o provedení práce Vyučen v oboru 

účetní 50% Vysokoškolské 

uklízečka ZŠ 45% Středoškolské 

uklízečka MŠ 100% Vyučena 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ 

Počet dětí zapsaných do prvního ročníku pro rok 2022/2023 5 

Zápis proběhl v řádném termínu.  

Počet dětí s VPU a zdravotním znevýhodněním 2 

Žáci přestupující na jinou školu (pátý ročník) 15 
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5. STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ PLÁNŮ ŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Ve školním roce 2021/2022 byly podle ŠVP s názvem Škola Slunečnice vzdělávány 

všechny ročníky. ŠVP byl vytvořen podle závazného Rámcového programu pro základní 

vzdělávání, na základě podmínek školy, zkušeností pedagogů a připomínek rodičů. Cíle 

byly naplňovány s ohledem na zvládání následků distanční výuky v předchozích letech. 

Cíle byly realizovány i formou zážitkové pedagogiky, s ohledem na ně byly voleny 

projektové dny, exkurze, setkání s odborníky a rodinnými příslušníky. 

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

1. pololetí 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neklasifikováno 

Omluvené 

hodiny 

1. roč. 5 100% 0% 0            289 

2. roč. 5 
100% 

 
0% 0 409 

3. roč. 12 100% 0% 0 752 

4. roč. 4 100% 0% 0% 84 

5. roč. 16 69% 31% 0 1257 

Celkem 42   0 2791 

2. pololetí 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neklasifikováno 

Omluvené 

hodiny 

1. roč. 5 100% 0% 0 207 

2. roč. 5 
100% 

 
0% 0 290 

3. roč. 12 100% 0% 0 691 

4. roč. 4 100% 0% 0 154 
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5. roč. 15 47% 53% 0 937 

Celkem 41   0 2279 

      

7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Více příloha Hodnocení MPP za školní rok 2021/2022 

8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

Plán DVPP pro školní rok 2021/2022 vycházel z priorit, které byly stanoveny v  plánu 

práce školy na školní rok 2021/2022, směrnicí DVPP, finančními možnostmi školy  

a v neposlední řadě v dlouhodobém záměru školy. Vyučující se účastnili konference pro 

učitele prvního stupně pořádané Hello Ostrava, online seminářů – Kompostování  

ve výuce, Každý má právo zažít úspěch, Razantní změny vašeho ŠVP po revizi RVP ZV, 

sborovny – Asertivní komunikace pro pedagogy. Dále se účastnili seminářů, které  

se týkaly polytechnického vzdělávání, environmetálního vzdělávání, práce s robotikou – 

Základy práce s robotickými a programovatelnými stavebnicemi, Jóga pro děti, a právního 

vědomí.  

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

7.1. Školní akce 

Projektové dny – Den bezpečí, Putování Prahou, Draví ptáci, Dušičky nejen u nás, 

Vánoční trh s programem, Slovenské hory, Vesmírný den, Den Země, Atletický pětiboj 

málotřídních škol, Cestujeme, První pomoc o prázdninách – na tyto aktivity byli zváni 

odborníci, kteří dětem poskytli cenné informace na dané téma. 

Divadelní představení – žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili představení organizovaného 

Divadélkem Smíšek. Některé pohádky přímo navazovaly na dané téma měsíce – Vesmírná 
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pohádka, O víle Květničce, Velká sloní pohádka, aj. Žáci 5. ročníku se zúčastnili divadelního 

workshopu zaměřeného na sociální vztahy.  

Besedy – Naše škola se zúčastnila akce  Největší přání. Byla to interaktivní beseda o knize 

Ester Staré se stejnojmenným názvem. Tato akce byla hrazena z projektu American 

Corner a realizovala ji knihovna MMO. Dále v červnu děti navštívily hájovnu  

ve Zbyslavicích s besedou s myslivci.  

Školní výlety a exkurze – Žáci 1. až 5. ročníku navštívili v měsíci únoru planetárium 

v Krásném Poli, v měsíci červnu jsme uskutečnili částečně pěší výlet na Skalku s bohatým 

sportovním programem a návštěvou mini zoo. Žáci 5. ročníku měli výlet na Štramberk. 

Spaní ve škole – Paní učitelka 4. a 5. ročníku připravila rozlučku s dětmi, které odchází 

do šestého ročníku nebo na gymnázia formou aktivních her se spaním ve škole. 

Dny předškoláků – Paní učitelka 1. a 2. ročníku zorganizovala pět úterních setkání 

předškoláků s dětmi 1. a 2. třídy. Tato setkání se konala před zápisem těchto dětí do 

prvního ročníku.   

Dny sportu – Škola uspořádala čtyři akce většího rozsahu na podporu zlepšování fyzické 

kondice po koronavirové epidemii (Švihej jako švihák, Kroky pro školu, Dribluj, Atletický 

pětiboj málotřídních škol). 

Den otevřených dveří – V měsíci březnu škola uspořádala Den otevřených dveří pro 

rodiče a širokou veřejnost. Tento den odstartoval v kulturním domě, kde se uskutečnilo 

finále ve skocích přes švihadlo. Následovala prohlídka školy a ukázky žáků s robotickou 

stavebnicí, práce s interaktivní tabulí a pokusy. 

7.2. Mimoškolní aktivity 

Fotbalový kroužek 

Badatelský kroužek 

Další zájmové kroužky byly nahrazeny aktivitami Mozaikového klubu Olbramice, který 

úzce spolupracuje s Mozaikovým klubem Klimkovice. Už sedmým rokem jsme společně  
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realizovali další volnočasové aktivity dětí (sport, práce na PC, Angličtina, estetické 

aktivity). 

Den maminek – Proběhlo vystoupení nejen dětí, ale i maminek a pedagogů na téma 

Máme rádi Olbramice. 

Dětský ples – Konal se z důvodu koronavirových opatření bez přítomnosti veřejnosti. 

Dětská pouť – Po dvou letech obnovená aktivita, ve které vystupují rodiny z vybrané 

ulice, které připraví dětem atrakce a pohoštění. Tentokráte se konala na ulici Kolonie. 

 

7.3. Účast v soutěžích 

1. Pěšky do školy (peskymestem.cz) 
2. Kroky pro Olbramice (ukončeno velkým sportovním odpolednem) 
3. Sazka olympijský víceboj  
4. Generace prarodičů – literární soutěž  
5. Máme rádi přírodu – výtvarná soutěž 
6. Filmoví a jiní hrdinové – výtvarná soutěž – vítězná práce 
7. Děti, pozor, červená! – výtvarná soutěž Besip  
8. Kouzla přírody – výtvarná soutěž  - vítězná práce 
9. Příroda v Evropě – výtvarná soutěž  
10. Den Země – výtvarná soutěž  
11. Sazka olympijský pětiboj – výtvarná soutěž – vítězná práce 

 

7.4. Účast žáků a pedagogů na životě obce - Vánoční minijarmark, Sportovní den, Švihej 

jako švihák, Dárečky pro seniory, Informace o dění ve škole a mateřské škole v místním 

Zpravodaji, Výstava výtvarných prací Galerie na provázku 

Všechny tyto aktivity probíhaly na úrovni spolupráce se Slunečnicí Olbramice  

z. s. a s Obecním úřadem Olbramice.  

7.5. Nepovinné předměty  

Nerealizovány. 

  



 

10 

10. VÝSLEDKY ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla kontrola ČŠI.  

11. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Hospodaření školy je součástí ekonomické zprávy vždy za kalendářní rok a je přílohou 

této výroční zprávy. 

12. ZÁVĚR 

Aktivity plánované pro školní rok 2022/2023 budou vycházet z této Výroční zprávy školy 

a také z Plánu práce školy.  

Výroční zpráva byla projednána na poradě dne 25.8.2022. 

Výroční zpráva školy byla projednána školskou radou dne 25.8.2022 

 

V Olbramicích dne 18.7.2022  ............................................  

 Mgr. Sylva Bártová 

 ředitelka školy 
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Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace 

Hlavní 25, Olbramice, 742 83 Klimkovice 

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.  

za rok 2021 

Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím 

(§18, odst.1) 

V roce 2021 v oblasti poskytování 

 nebyly podány žádné žádosti o informace 

 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí 

 nebyl vydán žádný opis podstatných částí rozsudku soudu 

 nebyly uloženy žádné sankce za nedodržení tohoto zákona 

 nebyly žádány další informace k uplatňování tohoto zákona 

 

V Olbramicích dne 31.1.2022  ............................................  

 Mgr. Sylva Bártová 

 ředitelka školy 
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