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Předmluva 

Vážení příznivci a přátelé školy,  

dovolte mi, abych vám předložil tuto výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020, která je 

oproti minulým rokům poněkud chudší, protože vzhledem k mimořádné a neočekávané situaci se nám 

nepodařilo spoustu úkolů a plánů splnit. Chybělo nám jediné a to podstatné – žáci ve škole… Právě 

ukončený školní rok se zapíše do dějin do českého školství, protože vzdělávací proces zažil něco, co 

ještě nikdo z nás nezažil. Z důvodu šíření koronaviru Covid – 19 byly všechny školy od 11. 3. 2020  

ze dne na den uzavřeny, a to na dlouhé týdny až měsíce. Do té doby probíhal školní rok jako každý jiný 

se spoustou akcí, činností a aktivit v rámci školy i mimo ni. Po uzavření škol, které si nikdo do té doby 

nedovedl představit, jsme byli postaveni před nové výzvy a úkoly. Hlavně to nejdůležitější - jak zajistit 

distanční vzdělávání žáků z jejich domova? Naše škola se vydala cestou zasílání úkolů elektronickou 

poštou a zveřejňováním učebních materiálů na svých webových stránkách. Až čas ukázal, že tato zvolená 

cesta byla správná a efektivní. Do výuky se zapojilo cca 95 % žáků, což odpovídalo mírnému 

nadprůměru v rámci celé ČR. Někteří více a někteří méně aktivně spolupracovali se svými vyučujícími 

v rámci svých osobnostních možností a materiálních podmínek jednotlivých domácností. Přejeme si 

jediné, aby už tato situace nikdy nenastala… 

Dalším specifikem letošního školního roku byla změna na postu ředitele školy. S touto změnou přišly 

menší i větší organizační opatření v rámci zajištění průběhu vzdělávání žáků. Snahou bylo zlepšit 

prostředí školy nejen pro žáky, ale i pro zaměstnance školy, efektivně využít volný čas žáků strávený  

ve škole, více vést žáky k osobní zodpovědnosti nejen za svoje chování, ale i za vlastní vzdělávání, 

optimalizovat využívání moderních technologií ve výuce apod. V tomto trendu budeme pokračovat  

i v následujících letech. Chtěli jsme toho v tomto školním roce ještě tolik uskutečnit, ale nebylo nám to 

dopřáno…   

 

a) Základní údaje o škole  

  

Název školy: Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková 

organizace  

Identifikátor právnické osoby:  102 320 357  

Sídlo:  Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky   

Právní forma:  příspěvková organizace  

IČ:  70982040  

Telefon:  603 873 490 

E-mail:  zshlubocky@zshlubocky.cz  

 

Ředitel školy:  

 

Mgr. Pavel Pyšný  

   

Součásti příspěvkové organizace: odloučené pracoviště: Komenského 196  

                                    1. – 4. ročník, školní družina 

Zřizovatel: 

Právní forma: 

Sídlo:  

  

  Obec Hlubočky 

obec, IČ 298891   

Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky 

  

Kontaktní osoby:      Mgr. Pavel Pyšný    ředitel  603 873 490  

          Mgr. Jarmila Morkesová ZŘŠ                  605 272 983 

          Mgr. Martina Černíková   vých.poradce  603 873 487 

   Erika Sečková     vedoucí ŠD  734 643 422  



Školská rada:      Pavel Samek, PhDr. Ivo Černík – za obec 

Mgr. Barbara Paulíčková, Mgr. Petra Šumberová - za rodiče 

Mgr. Jarmila Morkesová, Mgr. Radomíra Stloukalová – za školu 

  

  

Charakteristika školy:  

Základní škola je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem. Ve školním roce 2019/2020 ji 

navštěvovalo celkem 222 žáků, z toho 110 na 1. stupni a 112 na 2. stupni. Kromě realizace základního 

vzdělávání v 9 třídách, nabízí škola i zájmové vzdělávání ve 3 odděleních školní družiny s počtem  

85 účastníků.   

Provoz školy je zajištěn ve dvou budovách, které jsou od sebe vzdáleny cca 3 km. V Hlubočkách - Dukle 

jsou 4 třídy, ve kterých jsou umístěni žáci 1. – 4. ročníku a 3 oddělení školní družiny (z toho 1 oddělení 

pouze s odpoledním provozem). V Hlubočkách - Vsi docházejí nebo dojíždějí vlakem či autobusem žáci 

5. - 9. ročníku. Školu navštěvují žáci z 5 částí obce Hlubočky: Dukla, Ves, Mariánské Údolí, Posluchov 

a Hrubá Voda. Výjimkou jsou žáci z jiných obcí, např. z Velké Bystřice nebo Mrskles.  

Naše škola je také spádovou školou pro žáky Základní školy v Hlubočkách - Mariánském Údolí, která 

není plně organizovaná (1. – 5. ročník). Ve školním roce 2019/2020 přestoupilo z této školy do 6. ročníku 

naší školy celkem 18 žáků.  

  

b) Prostorové a materiální zabezpečení  

Největší přirozenou devizou školy je krásné prostředí, do něhož jsou obě pracoviště školy zasazeny.   

Na pracovišti Dukla jsou k dispozici 4 kmenové třídy vybavené interaktivními tabulemi a funkčními 

dataprojektory, 2 místnosti jsou vyhrazené pro činnost školní družiny. Jedna učebna byla v tomto 

školním roce modernizována instalací nové tabule a relaxačním kobercem. Počítačová učebna je 

vybavena 25 počítači a dataprojektorem, dále je zde k využití TV sálek, jídelna, sborovna a kabinet.  

V celé budově je možnost připojení na wi-fi. V přízemí budovy školy mají žáci šatní skříňky, v I. patře 

je relaxační koutek (koberec, sedací vaky) s žákovskou knihovnou. V rámci projektu „Modernizace 

základní školy“, financovaného z prostředků EU, bylo kolem celé školy vybudováno nové oplocení  

a došlo i k výsadbě okrasné zeleně. Na tomto školním pozemku slouží žákům ke školním i mimoškolním 

aktivitám dřevěný altán. Vedle školy se nachází obecní modernizované multifunkční hřiště, jež je v době 

vyučování i v rámci zájmového vzdělávání hojně využíváno. 

V budově škole ve Vsi je umístěno vedení školy (ředitelna, kancelář zástupkyně), sborovna,  

3 kabinety, 5 kmenových tříd, 3 učebny pro výuku cizích jazyků a odborných předmětů, 1 učebna určená 

pro výuku VV a HV, včetně žákovské knihovny, cvičná kuchyně, dílna, TV sálek, relaxační místnost. 

V půdní vestavbě je k dispozici učitelská knihovna. Ve všech učebnách je k dispozici dataprojektor  

a učitelský počítač. V rámci projektu „Modernizace základní školy“ se vybudovala moderní počítačová 

učebna pro 25 žáků s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Koridorem je škola spojena se školní 

jídelnou, která je samostatným právním subjektem. Součástí školy je sportovní hala, která slouží nejen 

k výuce žáků, ale v odpoledních hodinách je využívána i širokou veřejností. Škola poskytuje prostory 

pobočce ZUŠ Žerotín k výuce hudebních oborů. V areálu školy se nachází i školní zahrada se 

skleníkem, dřevěným altánem apod.  Škola má možnost využívat i nedaleký ski areál s umělým 

zasněžováním. Ve vzdálenosti cca 500 m od školy byl zrekonstruovaný obecní sportovní areál  

s atletickým oválem, doskočištěm a hřišti na malou kopanou, basketbal a plážový volejbal, který může 

škola využívat k realizaci sportovních aktivit, tak jako i tréninkové hřiště místního fotbalového klubu. 

Od letošního školního roku byla zahájena činnost ranní školní družiny pro žáky 5. ročníku. Nově byly 

zakoupeny a zpřístupněny žákům stoly na stolní tenis a fotbal, které byly umístěny ve foyeru budovy 

školy, kde se do budoucna plánuje i s relaxačním koutkem pro žáky se sedacími vaky a příruční 

žákovskou knihovnou. 



Materiální zabezpečení je zajišťováno zejména zřizovatelem školy - Obcí Hlubočky, ze státního 

rozpočtu, z finančních prostředků SRPŠ a z projektů financovaných EU, výjimečně ze sponzorských 

darů. Pro realizaci školních vzdělávacích programů (ZŠ a ŠD) je škola dostatečně vybavená didaktickým 

materiálem a pomůckami, které jsou průběžně obnovovány a doplňovány v souladu s moderními trendy 

výuky.   

 

c) Personální zabezpečení činnosti školy   

  

1. pedagogičtí pracovníci: 22 z toho ředitel školy, zástupkyně ředitele školy  

učitelé I. stupně  4  

       učitelé II. stupně  9  

     vychovatelky ŠD  4  

                                                asistenti pedagoga      6 (z toho 3 z řad pedag. pracovníků)   

1 pedagogický pracovník si doplňoval požadované vzdělání (předpokládané ukončení - červen 2020), 

ostatní ped.prac. splňovali požadovanou kvalifikaci dle platné legislativy.  

        

2. provozní zaměstnanci: 5 z toho 1 THP   

        4 uklízečky    

    

pracovní zařazení  úvazek 

školník – THP   0,7 

topič - vedlejší činnost  0,125 

uklízečka  0,9 

uklízečka  0,7 

uklízečka  0,6 

uklízečka 0,5 

 

3. pracovníci ve vedlejší činnosti: 4 z toho 3 správci tělocvičny  

                1 školní psycholog (od 1. 2. 2020)   

   

d) Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy  

  

1. Přijímací řízení na střední školy, umístění žáků:  

Povinnou školní docházku ukončilo 29 žáků 9. ročníku. 

Umístění žáků:  

Počet žáků vycházejících z 9. ročníku     29  

Počet žáků na víceleté gymnázium (z 5. roč.)            1 (1 chlapec) 

                           (ze 7. roč.)          4 (3 dívky + 1 chlapec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ studia Počet žáků 

4 leté gymnázium 3 

4 leté maturitní studium 16 

3 leté učební obory 10 

8 leté gymnázium 1 

6 leté gymnázium 4 

celkem 34 



 

Střední školy: 

Slovanské gymnázium, Olomouc (2) 

Gymnázium, Olomouc – Hejčín (5) 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc (1) 

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc (4) 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie, Mohelnice (4) 

Střední škola stavební, Lipník nad Bečvou (1) 

Střední odborná škola, Olomouc (3) 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola, Olomouc (1) 

Střední zdravotnická škola, Hranice (1) 

Střední škola technická a obchodní, Olomouc (3) 

Střední škola polytechnická, Olomouc (3) 

Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh (1) 

Sigmundova střední škola, Lutín (1) 

Moravská střední škola, Olomouc (1) 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Velký Újezd s.r.o. (3)       

 

2. Zápis dětí do 1. třídy:  

Celkem bylo zapsáno 7 dětí, v srpnu se přihlásilo ještě 1 dítě.  

Ve správním řízení bylo rozhodnuto o 6 odkladech povinné školní docházky.  

Do 1. třídy nastoupí ve školním roce 2020/2021 celkem 8 žáků.  

  

3. Přestup na naši školu/odchod z naší školy:  

2. tř.     - 1 žák      ZŠ Dolany       stěhování  

6. tř.  + 1 žák     ZŠ Olomouc, Spojenců     přestup  

8. tř.  + 1 žákyně      ZŠ Brno       přistěhování 

2. tř.     - 1 žákyně     ZŠ Olomouc, Gorkého  stěhování 

3. tř.  + 1 žákyně      ZŠ Blansko       přistěhování 



e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

  

   I. pololetí 2019/2020  

Třída  
Počet           
žáků 

Hoši Dívky 
Absence              
celkem 

Omluvené hodiny  Neomluvené hodiny  
Opakuje 
ročník 

Návrh 

Spec.ZŠ, 
PPP, 

ústav 

Vychází 

z niž. 

roč. 

PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

celkem průměr/ž celkem průměr/ž 
s 

vyzn. 
z toho 

samé 1 
prospěl 

ne-

prospěl  

nehod-

nocen 

průměr 

tř. 
PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 

II. 

stupeň 

III. 

stupeň 

1. tř. 18 9 9 264 264 14,67 0 0 0   0 18 18 0 0 0 1,00 3 0 0 0 0 0 0 

2. tř. 18 10 8 626 626 34,78 0 0 0   0 18 12 0 0 0 1,03 0 0 0 0 0 0 0 

3. tř. 24 15 9 1 063 1063 44,29 0 0 0   0 21 17 3 0 0 1,10 7 0 2 0 0 0 0 

4. tř. 23 11 12 431 431 18,74 0 0 0   0 18 12 5 0 0 1,21 3 0 1 0 0 0 0 

5. tř. 26 11 15 860 860 33,08 0 0 0   0 22 4 4 0 0 1,31 6 0 0 0 0 0 0 

1. - 5. roč. 109 56 53 3 244 3244 29,76     0 0 0 97 63 12 0 0 1,13 19 0 3 0 0 0 0 

                           

6. tř. 30 20 10 1 115 1 115 37,17 0 0 0   0 13 1 17 0 0 1,53 0 0 0 0 0 0 0 

7. tř. 28 14 14 1 213 1 213 43,32 0 0 0   0 15 5 13 0 0 1,67 7 0 1 1 0 0 0 

8.tř. 25 11 14 1 116 1 116 44,64 0 0 2   0 10 2 15 0 0 1,96 0 0 0 0 0 0 0 

9.tř. 29 17 12 1 460 1 460 50,34 0 0 0   0 9 2 20 0 0 1,78 4 3 0 0 0 0 0 

6. - 9. roč. 112 62 50 4 904 4 904 43,79     2 0 0 47 10 65 0 0 1,74 11 3 1 1 0 0 0 

                           

1. - 9. roč. 221 118 103 8 148 8 148 36,87 0 0 2 0 0 144 73 77 0 0 1,40 30 3 4 1 0 0 0 

                           

Vysvětlivky:        
Neprospěli:  0 

PTU pochvala tř. učitele PPP pedagog. psychol. poradna  

PŘŠ pochvala řed. školy      Nehodnoceni:  0 

NTU napomenutí tř. učitele      NTU:        4 

DTU důtka tř. učitele      DTU:  1                

DŘŠ důtka řed. školy      DŘŠ:        0 

          II. st.:       0 

          III. st: 0                

          PPP:  0                

          Uvolněni: 1              

          PŘŠ:  3             

          Vychází z nižšího roč.:                

                  Opakuje ročník:  2 

 



   II. pololetí 2019/2020  

Třída  
Počet           

žáků 
Hoši Dívky 

Absence              

celkem 

Omluvené hodiny  Neomluvené hodiny  
Opakuje 

ročník 

Návrh 

Spec.ZŠ, 

PPP, 
ústav 

Vychází 
z niž. 

roč. 

PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

celkem průměr/ž celkem průměr/ž 
s 

vyzn. 
z toho 

samé 1 
prospěl 

ne-

prospěl  

nehod-

nocen 

průměr 

tř. 
PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 

II. 

stupeň 

III. 

stupeň 

1. tř. 18 9 9 420 420 23,33 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 

2. tř. 18 10 8 129 129 7,17 0 0 0 0 0 18 13 0 0 0 1,03 0 0 0 0 0 0 0 

3. tř. 25 15 10 398 398 15,92 0 0 0 0 0 22 18 3 0 0 1,10 0 0 0 0 0 0 0 

4. tř. 23 11 12 193 193 8,39 0 0 0 0 0 20 13 3 0 0 1,16 0 0 0 0 0 0 0 

5. tř. 26 11 15 330 330 12,69 0 0 0 0 0 21 8 5 0 0 1,24 15 0 0 0 0 0 0 

1. - 5. roč. 110 56 54 1 470 1470 13,36 0 0 0 0 0 99 70 11 0 0 1,11 15 0 0 0 0 0 0 

                           

6. tř. 30 20 10 419 419 13,97 0 0 0 0 0 20 7 10 0 0 1,42 17 0 0 0 0 0 0 

7. tř. 28 14 14 530 530 18,93 0 0 0 0 0 16 8 12 0 0 1,58 8 0 0 0 0 0 0 

8.tř. 25 11 14 709 709 28,36 0 0 2 0 0 10 5 15 0 0 1,84 0 0 0 0 0 0 0 

9.tř. 29 17 12 573 573 19,76 0 0 0 0 0 10 3 19 0 0 1,61 7 0 0 0 0 0 0 

6. - 9. roč. 112 62 50 2 231 2 231 19,92  0 0 2 0 0 56 23 56 0 0 1,61 32 0 0 0 0 0 0 

                           

1. - 9. roč. 222 118 104 3 701 3 701 16,67 0 0 2 0 0 155 93 67 0 0 1,33 47 0 0 0 0 0 0 

                           

Vysvětlivky:        
Neprospěli:     0 PTU pochvala tř. učitele PPP pedagog. psychol. poradna  

PŘŠ pochvala řed. školy      Nehodnoceni:  0 

NTU napomenutí tř. učitele      NTU:       0 

DTU důtka tř. učitele      DTU:   0                

DŘŠ důtka řed. školy      DŘŠ:        0 

          II. st.:       0 

          III. st:  0                

          PPP:  0                

          Uvolněni: 5        

          PŘŠ:  0                

          Vychází z nižšího roč.: 5               

                  Opakuje ročník: 2 

                                            

   



f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

V rámci plnění minimálního preventivního programu se žáci zúčastnili následujících preventivních 

programů a besed: 

- 11. 9. Beseda s Obecní policií Hlubočky o dodržování bezpečnosti v obci, zvláště se zaměřením  

na dojíždění žáků do školy a ze školy na kole (5. – 9. roč.) 

- 25. 9. „Přichází zákon“ - přednáška ing. Vladislava Zezuly ze Svitav zaměřená na přírodní a lidské 

zákony (6. – 9. roč.) 

- 25. 9. Bezpečná cesta do školy na Dukle – zaměřeno na cestu od domu do školy, přechody, možná 

nebezpečí, reflexní prvky apod. (1. – 4. roč.) 

- 2. 12. Beseda s hasiči na 1. stupni – děti byly seznámeny s profesí hasiče 

- 9. a 10. 12. Preventivní dvouhodinové programy s Ivanou Kafkovou (praxe 20 let práce u Policie 

ČR) na témata šikany, kyberšikany, drog, alkoholu, gamblerství, základů sebeobrany, práva – 

velmi přínosné a zajímavé byly příklady z praxe – (6. – 9. roč.) 

- 5. 3. „Klára 3847- Příliš mnoho hvězd“ – divadelní představení v kině Metropol podle skutečné 

události vězeňkyně z koncentračního tábora (9. roč.) 

- 4. 5. se měli žáci 8. a 9. roč. zúčastnit promítání filmu „Abstinent“, které se už z důvodu 

koronavirové situace neuskutečnilo 

- Kromě výše uvedeného měli žáci 2. stupně v rámci prevence ve výuce možnost zhlédnout „filmy, 

které pomáhají“ režiséra Davida Vignera na externím disku. Byly to tyto filmy: Mezi stěnami 

(zaměřeno na šikanu), Sami (poruchy příjmu potravy), Jakub (domácí násilí), Na hraně 

(manipulace kamarádkou), Mezi námi (bezpečný sex, HIV/AIDS). 

Bohužel z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020 se nemohlo mnoho naplánovaných akcí uskutečnit. 

Problematika prevence byla probírána i na třídnických hodinách, dle aktuální situace a věku žáků. Nejvíce 

byla zaměřena na kyberšikanu. Žáci měli možnost využít i volný čas v rámci několika kroužků pořádaných 

ve škole. 

                                                                                     Zapsala: Mgr. Iveta Rozsívalová, metodik prevence 

  

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

1) semináře, kurzy, školení  

  

Název  Výstup       

Podpůrná opatření u žáků základní školy (všichni PP)  Osvědčení 

Tvorba pozitivního klimatu ve třídě (1)  Potvrzení o účasti 

Hodnocení nejen na dálku (1)  Potvrzení o účasti 

Jak na násobilku na 1. stupni ZŠ (1)  Potvrzení o účasti  

Školení výchovných poradců (2) Potvrzení o účasti 

Školení metodiků prevence (1) Potvrzení o účasti 

Rizikové chování dětí a mládeže (1) Potvrzení o účasti 

Rusko známé/neznámé (1) Osvědčení  

Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách němčiny (1) Osvědčení  

Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školy  Osvědčení  

Kariérové poradenství pro učitele ZŠ (1) Osvědčení  



Společné vzdělávání – právní aspekty (1)  Osvědčení  

Krizová intervence: Specifika práce policejního psychologa aneb 

škola a tragická událost (1)  

Certifikát  

Praktické příklady pracovního práva ve školství (1)  Osvědčení  

Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro 

žáky se SVP (1)  

Osvědčení  

Finanční zdroje, toky financí ve školství (1) Osvědčení 

Peněžní fondy školské příspěvkové organizace, jejich tvorba a 

použití (1) 

Osvědčení 

  

2) lektorství, členství v komisi okresních a krajských kolech olympiád  

  

Kdo  Předmět  Člen čeho (lektor, garant, člen komise)  

pedagog  AJ  Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci  

pedagog  ČJ  Okresní kolo Olympiády v ČJ – člen komise  

 

3) pedagogická praxe studentů  

  

U koho  Kdo  Náslech, praxe  Předmět  

Vyučující AJ  student  náslech + praxe  AJ  

Vyučující Z  student  náslech + praxe  Z 

Vyučující ČJ student  náslech + praxe ČJ  

Vyučující NJ student náslech + praxe NJ 

Vyučující D studentka náslech + praxe D 

Vyučující AJ studentka náslech + praxe AJ 

  

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

1) Kroužky  

  

Název   Pro koho  Počet žáků  

Výtvarný  1. - 4. roč. 28 

Dramatický 1. – 4. roč.  23 

Hudební  1. – 4. roč.  11  

Sportovní hry  1. – 4. roč.  39  

Taneční  1. - 4. roč.  13 

Keramický  1. - 4. roč.  26 

Počítačový 3. – 4. roč.  25  

Deskové hry 5. - 7. roč.  18  

Základy programování  7. – 9. roč.  10 

Pěvecký 5. – 8. roč.   9  

Sportovní hry 6. – 9. roč.  10  

Kroužek ČJ  6. a 8. roč.   7 

Matematický 6. a 7. roč. 4 



2) Veřejná vystoupení 

  

Akce  Měsíc  Počet dětí  

Slavnostní předávání Slabikářů (1. roč.)  Listopad 18  

Vánoční setkání na KD v Mar.Údolí Prosinec  21 

Vánoční pásmo v DD  Prosinec  10  

Vánoční pásmo v DPS Prosinec 8 

Vánoční besídka pro rodiče + dílny Prosinec 1.- 4. roč. 

Zpívání pro seniory  Prosinec  12  

Vánoční kavárna  Prosinec  10 

Vítání občánků  Březen 5 

  

3) Exkurze, besedy, soutěže žáků – mimo školu 

              

Akce  Třída  

Scholaris  9. roč.  

Vánoční Olomouc  1. - 4. roč. 

Vánoční tvoření v Náměšti na Hané  1. - 4. roč.  

Vánoční promítání 5. – 9. roč. 

Klára 3847 Příliš mnoho hvězd 9. roč. 

  

4) LVZ                  

Termín:            19. – 24. 1. 2020     

Žáci:                 25 žáků 7. ročníku (12 děvčat a 13 chlapců)  

Místo:     Ramzová – hotel Andromeda, Jeseníky  

Instruktoři:       3 z řad pedagogů školy, 1 externista 

Velmi hezký hotel, umístěný v blízkosti sjezdovky splnil všechna naše očekávání přímo dokonale. 

Lyžařský výcvik proběhl naprosto bez problémů a bez jakéhokoliv úrazu. Žáci si osvojili nové lyžařské 

techniky, orientované na dynamickou jízdu v oblouku. 

  

5) Zájmové akce školy  

  

Měsíc Název akce  

 

ZÁŘÍ 

Schůzka s rodiči prvňáčků  

Branný den (1. – 9. roč.)  

Beseda – dentální prevence (1. – 6. roč.)  

Beseda s obecní policií (5. – 9. roč.)   

soutěž Obručový král - ŠD  

Bezpečná cesta do školy – projektový den (1. – 4. roč.)  

Přednáška „Přichází zákon“ – nejen přírodní zákony (5. – 9. roč.)  

     Design Fair – krajská konference o designu (9. roč.)  

Evropský den jazyků – projektový den 



  

 

 

 

ŘÍJEN  

 

Logická olympiáda (6. – 9. roč.) 

Sběr starého papíru  

Světový den výživy – projekt žáků 6. roč.  

Barvy podzimu – projektový den (1. – 4. roč.)  

Focení prvňáčků do Olomouckého deníku 

Burza škol – 8. roč. 

Beseda Honeywell – 9. roč. 

Turnaj ve vybíjené - ŠD 

IKAP - sdílená výuka na SŠTO Olomouc (9. roč.) 

       

 

 

 

 

LISTOPAD 

Honeywell – exkurze pro žáky 8. roč.  

Matematická soutěž – Moravský Beroun  

Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr – projektový den (1. – 4. roč.)  

Pišqworky – oblastní soutěž v Olomouci (7. – 9. roč.)  

Sametová revoluce (30. výročí) – projektový den  

Turnaj ve futsalu  

Scholaris – 9. ročník  

Exkurze do závodů ve Šternberku a Koyo v Olomouci – 9. roč. 

Pexesák – soutěž v hraní pexesa - ŠD   

IKAP – sdílená výuka na SŠTO Olomouc (9. roč.)  

 Slavnostní předávání slabikářů – 1. roč. 

 PROSINEC 

Mikulášování  

  Čertovská diskotéka - ŠD 

Mikulášská nadílka pro seniory – u Ervína  

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo  

Vánoční zpívání v DPS Hlubočky a DD Hrubá Voda  

Vánoční kapr (turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. roč.)  

Veselé Vánoce – vystoupení žáků + dílny s rodiči (Dukla) 

Vánoční dílny (Ves) – projektový den  

Vánoční kavárna pro veřejnost 

Vánoce na zámku – Náměšť na Hané  

Vánoční Olomouc (Dukla) 

Vánoční posezení u stromečku (1. – 4. roč.) 

Vánoční promítání v KD Na Letním (5. – 9. roč.) 

IKAP – soutěž v elektrotechnice – 9. roč. 

Preventivní program (5. – 9. roč.) 

Přednáška včelaře (Dukla) 

Beseda s hasiči (2. + 6. roč.) 

            

LEDEN 

  

Novoroční turnaj v kopané se ZŠ Velká Bystřice  

Konverzační soutěž v AJ – školní kolo  
 
 Dějepisná olympiáda – okresní kolo  



Zeměpisná olympiáda – školní kolo (5. + 6. roč.) 

Olympiáda z ČJ – okresní kolo 

Matematická olympiáda – školní a okresní kolo (5. + 9. roč.) 

Srdce s láskou darované – celostátní soutěž – 9. roč. 

LVZ  

Zimní radovánky – ŠD  

ÚNOR  

Zeměpisná olympiáda – okresní kolo 

Plavání  

Školní kolo recitační soutěže  

Talentmánie – 1. kolo  

Masopustní zvyky – projektový den 

Biologická olympiáda – školní kolo  

Matematická olympiáda – školní kolo 6. – 8. roč. 

Florbalová liga  

Talentmánie – 2. kolo  

Turnaj v přehazované – dívky   

BŘEZEN  

Plavání   

Preventivní program – kino Metropol (9. roč.) 

Recitační soutěž – 1. st.  

IKAP – přednáška pro žáky o leteckém provozu (8. roč.)  

DUBEN   Zápis dětí do 1. třídy 

KVĚTEN  

ČERVEN  Slavnostní přijetí žáků 9. tř. na OÚ Hlubočky 

  

6) Koncerty a kulturní akce 

  

Název akce  Kde  Pro koho  

Vánoční hudební program  ZŠ Dukla  1. - 4. roč.  

Vánoční promítání  KD Mariánské Údolí  5. – 9. roč.  

  

  

7) Výtvarné soutěže  

Říjen 2019 – žáci 7. a 8. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže na téma Moje vysněná škola, pořádané 

v rámci projektu MAP II Šternbersko. Po delší době jsme zažili úspěch.  

Výsledky:  

1. roč. – 2. místo (1 žákyně) 

2. roč. – 3. místo (1 žákyně) 

3. roč. – 3. místo (1 žákyně) 

4. roč. – 1. místo (1 žákyně) 

Třída, kterou navštěvuje některá z oceněných žákyň, dostane jako odměnu výlet na konkrétní místo, 

obsahující proplacení autobusu (městská hromadná doprava nebo objednaný autobus) a vstupné pro max. 



30 osob. Za 1. místo – výlet do Sluňákova, za 2. místo – výlet do ZOO Olomouc a za 3. místo – výlet  

do Expozice času Šternberk. 

V kategorii 7. třída obsadili žáci 2. místo a celá třída obdržela Certifikát na výlet do Modré u Velehradu. 

Jako jediní z celé soutěže odevzdali sedmáci i práci ve 3D. 

V kategorii 8. třída získali žáci 1. místo a s tím současně Certifikát pro 8. třídu na výlet do Vida Science 

centra v Brně. 

  

 

8) Soutěže a olympiády  

  

Název soutěže Stupeň Termín Účast žáků Umístění 

Olympiáda z ČJ 
školní kolo 19. 11. 2019 16  

okresní kolo 20. 1. 2020 1 9. roč. – 18. místo 

Dějepisná olympiáda 

 

školní kolo 29. 11. 2019 9  

okresní kolo  13. 1. 2020 1 9. roč. – 38. místo 

Konverzační soutěž v AJ 

školní kolo 8. a 15. 1. 2020 60  

okresní kolo 19. 2. 2020 2 
7. roč. – 10. místo 

9. roč. – 18. místo 

Zeměpisná olympiáda 

školní kolo  13. 1. 2020 52  

okresní kolo 26. 2. 2020 2 
7. roč. – 16. místo 

9. roč. – 23. místo 

Matematická olympiáda  

6. tř. až 8. tř.  

školní kolo 
domácí do 13. 

3. 2020 

6. tř. – 2 

7. tř. – 1 

8. tř. - 0 

 

okresní kolo  7. 4. 2020  ---  

Matematická olympiáda 

 5. tř. a 9. tř. 

 

školní kolo 
domácí do 6. 1. 

2020 

5. tř. – 4 

9. tř. - 0 
 

okresní kolo 29. 1. 2020 ---  

Pythagoriáda 6. až 8. třída 

 

 

školní kolo 
20. – 29. 1. 

2020 

6. tř. – 25 

7. tř. – 16 

8. tř. - 13 

 

okresní kolo 24. 3. 2020  nekonalo se  

Matematický klokan školní kolo 20. 3. 2020 nekonalo se  

Recitační soutěž školní kolo 18. 3. 2020 nekonalo se  

Logická olympiáda 5. tř.  
školní kolo 1. – 7. 10. 2019 12  

krajské kolo 1. 11. 2019 ---  

Logická olympiáda 6. – 9. tř. 
školní kolo 

8. – 14. 10. 

2019 

6. tř. – 5 

7. tř. – 6 

8. tř. – 5 

9. tř. - 7 

 

krajské kolo 1. 11. 2019 ---  

Evropa kolem nás okresní kolo 
11/2019 – 

2/2020 

5. tř. – 2 

družstva 

dívky – 4. místo 

hoši – 6. místo 

Soutěž: Inteligentní 

elektroinstalace 
meziškolní 12. 12. 2019 1 družstvo 9. roč. – 1. místo 

Matematická soutěž 

v Moravském Berouně 
meziškolní 8. 11. 2019 6 7. roč. – 2. místo 



9) Přednášky pro žáky – ve škole 

 

Název – téma  Kdo přednášel  Pro koho  

Beseda o dentální hygieně  Studentky Lékařské fakulty UP  1. – 9. roč.  

Beseda s obecní policií Strážníci obecní policie 5. – 9. roč. 

Náboráři SŠ  Pracovníci SŠ  9. roč.  

Beseda se včelařem  Odborný lektor  1. – 4. roč.  

10) Sportovní akce 

Název  Sport  Pro koho  

Futsalová liga  Futsal 6. – 9. roč.   

Vánoční kapr  Vybíjená  4. – 5. roč.  

Novoroční turnaj  Kopaná   8. – 9. roč.  

Branný den  Turistika  1. – 9. roč.  

Plavecký výcvik  Plavání  2., 3. roč.  

Badmintonový turnaj  Badminton  6. – 9. roč.  

  

11) Další aktivity školy  

 Vedení fotokroniky a kroniky školy  

 Aktualizace webových stránek  

 Články o životě ve škole (obecní zpravodaj, webové stránky obce)   

 Soutěž zeměpisně ekologická „Evropa kolem nás“ 

 Zapojení do projektů „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“   

 Úspěšné zapojení do celostátní akce „Srdce s láskou darované“ (4. – 10. místo) 

 Zapojení do celostátní sbírky „Krabice od bot“ 

 Slavnostní přijetí vycházejících žáků na obecním úřadě  

 Vánoční setkávání u kulturního domu  

 

12) Krabice od bot 

Na přelomu listopadu a prosince 2019 se naše škola stala sběrným místem celostátní sbírky dárků pro děti 

od narození do 19 let, převážně z dětských domovů. Sbírku pořádala Diakonie Českobratrské církve 

evangelické pod názvem „Krabice od bot“. Krabice od bot byla vlastně jakýmsi vzorem velikosti dárku 

pro dítě určitého věku a pohlaví. Sesbírali jsme více než 200 dárků, zapojili se i naši žáci. Věnovali dětem 

hračky, knihy, oblečení aj. Dárky jsme týden před Vánocemi rozvezli do DD v Zábřehu a DD v Přerově, 

do Klokánku a Azylového domu pro matky s dětmi v Olomouci. Pro sto dárků si přijela Armáda spásy ze 

Slovenska. Byla to velmi pěkná a užitečná akce, ale zároveň velmi náročná!   

 

13) Žákovský parlament 

Zasedání žákovského parlamentu se konalo pouze dvakrát. První 11. 11. 2019 a druhé, pouze informativní 

setkání, proběhlo v únoru. Každá třída měla na zasedání vždy dva zástupce. V parlamentu došlo 

k několika změnám. Jednou z nich bylo jednání, které bylo bez vedení školy, pouze v přítomnosti  

Mgr. J. Řezníčka. Zde jsme si stanovili nová pravidla, projednali a sepsali témata, která se týkala chodu 

školy. Takto sepsaný dokument jsme předložili vedení školy, které se parlamentu k němu vyjádřilo. 



  

14) Ekotým 

Na naší škole probíhá kroužek ekotýmu, který navštěvovalo v letošním roce dvanáct žáků. Našim úkolem 

je se scházet, podnikat různé úklidové akce v obci a obecně vzbudit u dětí zájem o ekologii. Sbíráme také 

staré baterie a elektro odpad, za jejichž odevzdání získáváme body, které je na konci roku možné, v rámci 

projektu „Recyklohraní“, směnit za věcné ceny. Letos jsme body vyměnili za nový fotoaparát, deskovou 

hru a brožury na určování bylin a stromů. 

 

15) Školní výlety:  

Školní výlety se v letošním školním roce nemohly konat z důvodu uzavření škol způsobené koronavirem 

Covid - 19. 

 

16) Sběrová činnost  

Tradiční sběrová akce proběhla v letošním školním roce pouze jednou, a to v říjnu 2019. 

Ves  3 310 kg  6 620 Kč 

Dukla  1 900 kg  3 800 Kč 

Celkem 5 210 kg  10 420 Kč 

  

17) Přijetí vycházejících žáků u starostky obce 

Dne 25. 6. 2020 byli vycházející žáci z 9. ročníku přijati starostkou obce v prostorách obecního úřadu 

na již tradičním slavnostním setkání. Po krátkých proslovech se zúčastnění zapsali do pamětní knihy 

obce a žáci obdrželi pamětní list. Poté se všichni přesunuli před obecní úřad, kde se společně vyfotili.  

Slavnostního aktu se zúčastnila třídní učitelka, ředitel školy, zástupkyně ředitele, zástupce Rady 

rodičů a další hosté.  

  

18) Zapojení pracovníků školy do veřejného života v obci 

Pedagog – členka redakční rady Zpravodaje obce Hlubočky  

Pedagog – členka zastupitelstva obce, členka kulturní a sportovní komise Obce Hlubočky  

  

19) Příspěvky na charitu a nadace  

Žáci i zaměstnanci školy se zapojili do sbírky společnosti Fond Sidus, z.ú. a neziskové organizace Život 

dětem o.p.s. Nákupem předmětů s logem organizací přispěli částkou 2 955 Kč (Život dětem) a 1 180 Kč 

(Fond Sidus). Peníze budou použity na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby, nákup 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživu, 

rehabilitační pobyty.  

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce byla realizována inspekční činnost formou telefonického dotazování na téma 

„Vzdělávání na dálku v ZŠ a SŠ“. Na základě tohoto šetření byla vytvořena tematická zpráva. 

j) Základní údaje o hospodaření školy  

Státní rozpočet přímých nákladů na rok 2019 14 426 410 Kč a na rok 2020 14 838 000 Kč.  

Rozpočet od zřizovatele na rok 2019 2 845 000 Kč a na rok 2020 2 705 000 Kč.  



k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

1. OP VVV – „Šance pro všechny II“ CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015689 

2. „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020“ čj. MŠMT 27859/2018-1  

3. „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II.“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008987  

4. IKAP – „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008375  

  

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

- škola není zapojena  

  

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

- škola žádný takový projekt nerealizovala  

  

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

- ve škole není zřízena odborová organizace 

 

 

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 zpracoval a předkládá ředitel školy 

Mgr. Pavel Pyšný.  

  

  

Hlubočky 25. 8. 2020                          ……..………………………….  

  

  

S Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byli seznámeni pedagogičtí pracovníci  

na pedagogické radě dne 25. srpna 2020.  

  

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 schválila Školská rada dne 7. 10. 2020. 

  

  

  

…………………………………………..      ……………………………………..  

  Mgr. Barbara Paulíčková       

  

           

  Mgr. Petra Šumberová    

…………………………………………..      ……………………………………..  

  PhDr. Ivo Černík        

  

  

  Pavel Samek  

……………………………………………     ………………………………………  

  Mgr. Jarmila Morkesová        Mgr. Radomíra Stloukalová  

  


