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Předmluva 

Vážení příznivci a přátelé školy,  

dovolte mi, abych vám předložil tuto výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021, která je 

oproti minulému školnímu roku ještě chudší vzhledem k pokračující pandemii Covid – 19 a s tím 

spojenými opatřeními a nařízeními vlády. Proto se nám opět nepodařilo realizovat spoustu 

naplánovaných úkolů a činností. Chybělo nám zase to podstatné, a to fyzická přítomnost žáků ve škole… 

Právě ukončený školní rok se znovu zapíše do dějin českého školství, protože vzdělávací proces opět 

zažil něco, o čem se nikomu ani nesnilo. A to jsme si po minulém školním roce mysleli, že nás už nic 

horšího potkat nemůže, ale stalo se… Než vůbec stačil školní rok začít, tak už se v říjnu opět školy 

uzavřely, a to na dlouhé týdny a měsíce. Školy opět přešly na distanční vzdělávání, které jsme si mohli 

vyzkoušet už na jaře roku 2020, takže jsme už na tuto formu výuky byli lépe připraveni a podařilo se 

nám ji v rámci našich možností úspěšně realizovat. Přesto nikdo nedoufal, že takto to bude probíhat až 

téměř do konce školního roku. Alespoň první stupeň mohl začít s prezenční výukou o něco dříve, již 

začátkem května… Při online výuce jsme účelně využívali systém MS Teams, bez kterého by distanční 

výuka snad ani nešla realizovat. Snad jediným pozitivem této formy vzdělávání bylo, že všichni 

vyučující i žáci se obrovsky zdokonalili v informační gramotnosti a naučili se co nejvíce využívat nové 

formy a možnosti používaného systému i jiných moderních informačních platforem. Ale jak se stále 

odkládal návrat žáků do lavic, bylo čím dál obtížnější žáky k výuce motivovat a zapojit je do výuky. 

Přibývaly případy, kdy se žáci vymlouvali na nefunkčnost svých zařízení (počítačů, tabletů, notebooků, 

sluchátek, mikrofonů apod.), s cílem úspěšně se vyhýbat vyučovacímu procesu. Potěšující bylo, že se 

zlepšila komunikace s rodiči, kteří nám při tomto vzdělávání náramně pomáhali svou vstřícnos t í  

a pochopením. Velmi se nám osvědčila i forma individuálních konzultací pro žáky vyhodnocené jako 

ohrožené školním neúspěchem. Pokud to situace dovolila, tak tito žáci docházeli na část dne do školy, 

kde se jim věnovaly asistentky pedagoga. Tato forma byla kladně hodnocena i ze strany zákonných 

zástupců žáků. Přejeme si jediné, aby už tato situace nikdy nenastala, i když vyhlídky nejsou příliš 

optimistické, protože dodnes se svět s pandemií nedokázal zcela vypořádat… 

Teprve konec školního roku se částečně vrátil do „normálu“. Po návratu žáků do školy se podařilo 

v květnu a červnu realizovat některé akce a aktivity školy, na které byli žáci, pedagogové i rodiče zvyklí. 

Tak snad to tak bude pokračovat i v novém školním roce… 

Významnou změnou v organizaci školy bylo sloučení základní školy se školní jídelnou, ke kterému došlo 

od 1. 1. 2021. Školní jídelna se tak stala další součástí naší školy. Převod všech práv a závazků proběhl 

bez problémů v úzké součinnosti se zřizovatelem školy. 

Od stejného data rovněž došlo k vytvoření nového pracovního místa – účetní, ukončena byla spolupráce 

s externí účetní, mj. z důvodu vzniku povinnosti naší příspěvkové organizace jako plátce DPH. 

 

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:  

DIČ: 

70982040  

CZ70982040 

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; školní jídelna (od 1. 1. 2021) 

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 20120/2021 ji 

navštěvovalo celkem 209 žáků, z toho 92 na 1. stupni a 117 na 2. stupni. Kromě realizace základního 

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

68 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 2 oddělení školní družiny. 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 2020/2021 přestoupilo z této školy do 6. ročníku 

naší školy celkem 13 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 funkčním i 

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 mimoško lním 

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 místnos t. 

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: 24 z toho ředitel školy, zástupkyně ředitele školy  

učitelé I. stupně  5  

      učitelé II. stupně  9      

                                               vychovatelky ŠD        3 (z toho 1 z řady pedag. prac.)  

                                                asistenti pedagoga      8 (z toho 2 z řady pedag. prac.)   

1 pedagogický pracovník si doplňoval požadované vzdělání (předpokládané ukončení - prosinec 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  1,0 

uklízečka  0,7 

uklízečka  0,6 

uklízečka 0,5 

 

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

                1 školní psycholog   

   

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 25 žáků 9. ročníku. 



Umístění žáků:  

Počet žáků vycházejících z 9. ročníku     25  

Počet žáků na víceleté gymnázium (z 5. roč.)  0 

                           (ze 7. roč.)  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střední školy: 

Slovanské gymnázium, Olomouc (1) 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc (1) 

Gymnázium Jana Blahoslava a SPŠ, Přerov (1) 

Obchodní akademie, Olomouc (2) 

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc (1) 

Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc (2) 

Vojenská střední škola a VOŠ MO, Moravská Třebová (1) 

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

Střední odborná škola, Hranice (1) 

Střední škola technická a obchodní, Olomouc (2) 

Střední škola polytechnická, Olomouc (3) 

Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov (1) 

Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem (1) 

Střední škola gastronomie a farmářství, Jeseník (1) 

Střední průmyslová škola a SOU, Uničov (1) 

Střední škola obchodu a služeb, Olomouc (4) 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Velký Újezd s.r.o. (1)       

 

2. Zápis dětí do 1. třídy:  

Celkem bylo zapsáno 16 dětí.  

Ve správním řízení bylo rozhodnuto o 2 odkladech povinné školní docházky.  

Do 1. třídy nastoupí ve školním roce 2021/2022 celkem 16 žáků.  

  

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

3. tř.     - 1 žákyně     ZŠ a MŠ Zábřeh      přestup  
4. tř.  - 1 žák      ZŠ Velký Újezd      stěhování 

2. tř.     - 1 žák    ZŠ Velký Újezd   stěhování 

1. tř.  + 1 žákyně      ZŠ Olomouc, Holečkova     přistěhování 

Typ studia Počet žáků 

4 leté gymnázium 2 

4 leté maturitní studium 12 

3 leté učební obory 11 

8 leté gymnázium 0 

6 leté gymnázium 0 

celkem 25 



e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

  

   I. pololetí 2020/2021  

 

Třída 
Počet           
žáků 

Hoši Dívky 
Absence              
celkem 

Omluvené hodiny  Neomluvené hodiny  
Opakuje 
ročník 

Návrh 

ZvŠ, PPP, 
ústav 

Vychází z 
niž. roč. 

PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

celkem průměr/ž celkem průměr/ž 
s 

vyzn. 
z toho 

samé 1 
prospěl neprospěl 

průměr 
tř. 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 
II. 

stupeň 
III. 

stupeň 

1. tř. 8 3 5 249 249 31,13           8 8 0 0 1,00 0             

2. tř. 17 9 8 363 363 21,35           17 14 0 0 1,03 3             

3. tř. 19 10 9 241 241 12,68           19 13 0 0 1,06 0             

4. tř. 25 15 10 350 350 14,00           22 9 3 0 1,20 6             

5. tř. 22 11 11 291 291 13,23           18 12 4 0 1,18 8             

1. - 5. roč. 91 48 43 1494 1494 16,42           84 56 7 0 1,09 17             

                          

6.A 19 8 11 306 306 16,11           13 5 6 0 1,25 2     1       

6.B 19 7 12 377 377 19,84           13 3 6 0 1,30 2             

7. tř. 30 20 10 734 734 24,47           12 2 18 0 1,50 10             

8. tř. 24 13 11 760 760 31,67           10 4 14 0 1,63 8             

9. tř. 25 11 14 1 040 1040 41,60           10 0 14 1 1,79 0             

6. - 9. roč. 117 59 58 3217 3217 27,50           58 14 58 1 1,49 22             

                          

1. - 9. roč. 208 107 101 4 711 4711 22,65 0 0,00       142 70 65 1 1,29 39             

                          

Vysvětlivky:                        

PTU pochvala tř. učitele PPP pedagog. psychol. poradna  Neprospěli: 9.tř. - Zlatohlávková - M 

PŘŠ  pochvala řed. školy ZvŠ zvláštní škola  Nehodnoceni: 4.tř. - TV - Grunt, Holub, Zedník; 6.A -TV - Vráblíková  

NTU napomenutí tř. učitele      NTU:  

DTU důtka tř. učitele      DŘŠ:  

DŘŠ  důtka řed. školy      II. st.:  

                  III. st.: 



    

 

 

II. pololetí 2020/2021  

Třída 
Počet           
žáků 

Hoši Dívky 
Absence              
celkem 

Omluvené hodiny  Neomluvené hodiny  
Opakuje 
ročník 

Návrh 
ZvŠ, PPP, 

ústav 

Vychází z 
niž. roč. 

PROSPĚCH CHOVÁNÍ 

celkem průměr/ž celkem průměr/ž 
s 

vyzn. 
z toho 

samé 1 
prospěl neprospěl 

průměr 
tř. 

PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 
II. 

stupeň 
III. 

stupeň 

1. tř. 9 3 6 302 302 33,56 0 0,00       9 9 0 0 1,00 3             

2. tř. 16 8 8 324 324 20,25 0 0,00       15 13 1 0 1,05 4             

3. tř. 19 10 9 444 444 23,00 0 0,00       19 13 0 0 1,05 4 1           

4. tř. 24 14 10 332 332 13,83 0 0,00       20 15 4 0 1,17 5             

5. tř. 22 11 11 287 287 13,05 0 0,00       19 11 3 0 1,20 0             

1. - 5. roč. 90 46 44 1689 1689 18,77 0 0,00       82 61 8 0 1,09 16             

                          

6.A 19 8 11 248 248 13,05 0 0,00       14 7 5 0 1,21 6             

6.B 19 7 12 170 170 8,95 0 0,00       17 5 2 0 1,25 0             

7. tř. 30 20 10 480 480 16,00 0 0,00       20 5 10 0 1,44 7             

8. tř. 24 13 11 471 471 19,63 0 0,00       13 6 11 0 1,58 10   1         

9. tř. 25 11 14 1 169 1169 46,76 0 0,00       9 6 16 1 1,64 0             

6. - 9. roč. 117 59 58 2538 2538 21,69 0 0,00       73 29 44 1 1,42 23             

                          

1. - 9. roč. 207 105 102 4 227 4227 20,42 0 0,00       155 90 52 1 1,26 39             

                          

Vysvětlivky:                        

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

PŘŠ  pochvala řed. školy ZvŠ zvláštní škola  Nehodnoceni: uvolněni: 6.A  Vráblíková (TV) 

NTU napomenutí tř. učitele      NTU: T . Pavelka - 8. roč. (porušení školního řádu: nošení zbraně - nože do školy) 

DTU důtka tř. učitele      DŘŠ:  

DŘŠ  důtka řed. školy      II. st.:  

                  III. st.: 

 

 

 

 



 

                                            

   



f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

- Témata prevence zastoupená v předmětech VkO, VkZ, Př, Tv: pravidla společenského chování, 

školní řád, lidská práva a práva dítěte, šikana, návykové látky, drogy, antikoncepce, bezpečný sex 

aj. 

- Filmy, které pomáhají Davida Vignera: Sami – poruchy příjmu potravy, Jakub – domácí násilí, 

Mezi stěnami – šikana aj. – 6. + 7. ročník 

- Nový film D. Vignera: Abstinent (závislost náctiletého na alkoholu + odvykací léčba) – původně 

měli jít žáci 8. a 9. ročníku na film do kina Metropol – po uzavření škol vedení školy film zakoupilo 

a byl žákům 9. ročníku promítnut v měsíci červnu + film V labyrintu školy (školní šikana) 

- V březnu (v době distanční výuky) byl rodičům a žákům 2. stupně doporučen film V síti (sexuální 

zneužívání dětí a mladistvých na internetu) – televize ČT1 

- 9. a 17. 6. proběhl online workshop Mgr. Lenky Bínové na téma Novodobé závislosti moderní 

doby pro žáky 2. stupně. – např. závislost na nadměrném opalování (Tanorexie), chorobném 

nakupování (Schopologismus), na fyzických cvičeních, na kávě a čokoládě, Nono-fobie – 

chorobná ztráta mobilního spojení aj. Žáci zjistili, jak se tyto závislosti projevují a kdy se už zábava 

stává návykem a problémem. 

- Na prosinec 2020 byly ještě domluveny besedy s paní Ivanou Kafkovou (20 let praxe u PČR), 

např. Sociálně-patologické jednání ve školním kolektivu; Lidská práva a práva dítěte. Vzhledem 

k uzavření škol besedy tento školní rok neproběhly. 

.       Zapsala: Mgr. Iveta Rozsívalová, metodik prevence 

  

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

1) semináře, kurzy, školení  

Letošní školní rok se, z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole, mohli pedagogové věnovat ve větším rozsahu 

svému profesnímu rozvoji formou dalšího vzdělávání. Zúčastnili se mnohem více akcí, které byly 

organizovány novou formou, tzv. webinářů, protože nebylo možné se vzdělávacích akcí účastnit 

prezenčně. 

  

Název  Počet 

účastníků       

Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 

Strategické řízení a plánování ve školách  1 

Kompetence leadera úspěšné školy 1 

Online konference – Klima školy 1 

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele 1 

On-line kurz TEAMS – Zadání hodnocených úloh; Tvorba testů  4 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování, Práce 

s daty, základy informatiky 

4 

On-line kurz TEAMS – Poznámkový blok; Práce se soubory 4 

AJ – jazykové dovednosti v praxi 2 

Seminář Microsoft Office 365 pro učitele (IKAP II) 2 

Seminář – Využívání úložiště v proj. portálu (IKAP II) 2 

Google Workspace pro učitele (IKAP II) 2 



Workshop pro žáky a učitele  -  Simulace el. obvodu pomocí aplikace 

EVERYCIRCUIT (IKAP II) 

2 

Moderní měřící systémy (IKAP II) 2 

Digitální technologie v 21. stol. (AJ+Inf) 2 

Rizika virtuální komunikace 1 

Kooperativní a párové metody učení v matematice 1 

Zábavné vyučování na 1 stupni ZŠ /Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 

gramotnost 
1 

Střídavá péče 3 

Přechodové rituály 4 

Specifické poruchy učení v kostce 7 

Pedagogická diagnostika se zaměřením na školní připravenost 1 

Podpůrná opatření v praxi – praktický průvodce 2 

Online setkání společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 1 

Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 1 

Jak ovlivňovat klima ve třídě při distanční výuce 1 

Informační systém školy a distanční vzdělávání 1 

Praktické tipy a rady pro online výuku 1 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi  1 

Setkání školních metodiků prevence 1 

Čtenářská a informační gramotnost 1 

Online konzultační seminář k didaktickým testům z českého jazyka a literatury  2 

KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP 1 

Setkání výchovných poradců Olomouckého kraje 1 

Práce s problematickou třídou 1 

Seminář pro pedagogy v oblasti kariérového poradenství 1 

Semináře v rámci projektu IKAPOK II 1 

Teaching Tools aneb Nástroje pro učitele anglického jazyka 2 

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy 1 

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění 

grafomotorických obtíží 

1 

Nadchněte děti pro tvoření 1 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 1 

Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem 4 

Chybou k úspěchu 1 

Třídnická hodina online i prezenčně 1 

Reflexe na konci hodiny 6x jinak 1 

Pozornost a nepozornost a jak na ni 3 

Jak hodnotit a klasifikovat žáky cizince z předmětu český jazyk na základní škole 1 

Educoffee - výměna zkušeností z oblasti polytechnického vzdělávání 2 

  



 

2) pedagogická praxe studentů  

  

U koho  Kdo  Náslech, praxe  Předmět  

Vyučující AJ  student  náslech + praxe  ICT, Prac.činnosti 

Vychovatelka ŠD  student  náslech + praxe  školní družina 

Asistent pedagoga student náslech + praxe  Ves 

  

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

1) Kroužky  

Realizace zájmových kroužků v tomto školním roce byla z důvodu pandemie covid – 19 velmi 

problematická. Činnost zájmových kroužků probíhala tehdy, pokud byli žáci přítomni ve škole, 

distančně neprobíhaly. 

  

Název   Pro koho  

Dramatický 1. – 4. roč.  

Hudební  1. – 4. roč.  

Sportovní hry  1. – 4. roč.  

Čtenářský klub 3. – 4. roč. 

Keramický  1. - 4. roč.  

Počítačový 3. – 4. roč.  

Deskové hry 5. - 7. roč.  

Základy programování  7. – 9. roč.  

Pěvecký 5. – 8. roč.   

Čtenářský klub 5. – 6. roč.  

Ekotým  6. – 9. roč.   

Matematický 6. a 7. roč. 

 

2) Veřejná vystoupení 

Z důvodu celosvětové pandemie Covid – 19 se veřejná vystoupení ve školním roce 2020/2021 nemohla 

realizovat. 

  

3) Exkurze, besedy, soutěže žáků – mimo školu 

Z důvodu celosvětové pandemie Covid – 19 se exkurze, besedy ani soutěže mimo školu ve školním roce 

2020/2021 nemohly konat.  

 

4) LVZ                  

Lyžařský výcvikový kurz se z důvodu pandemie Covid – 19 nemohl v letošním školním roce uskutečnit. 

Je přeložený na příští školní rok, kdy by se ho měli zúčastnit žáci 7. i 8. roč. 

  

 

 

 

 



 

5) Zájmové akce školy  

  

Měsíc Název akce  

 

ZÁŘÍ 

Schůzka s rodiči prvňáčků  

Branný den (1. – 9. roč.)  

Beseda – dentální prevence (6. roč.)  

Lesní pedagogika (5. – 8. roč.)   

Evropský den jazyků – projektový den 

Potůček - ŠD 

    ŘÍJEN  Sběr starého papíru 

 LISTOPAD  

 PROSINEC Posezení u vánočního stromečku (1. – 4. roč.) 

    LEDEN Olympiáda z ČJ – okresní kolo 

ÚNOR   

BŘEZEN   

DUBEN   Zápis dětí do 1. třídy 

KVĚTEN 

 Preventivní program - „Hustej net“ (5. roč.) 

 Preventivní program proti šikaně – „Jonathan a RSB“ (4. roč.) 

 Zpátky do Afriky – program pro zlepšení čtenářské gramotnosti (2. roč.) 

 Listování - online divadelní představení s knihou v ruce – Bertík a čmuchadlo 

 (5. roč.) 

 Beseda se včelařem (3. roč.) 

 Veselé zoubky (1. a 2. roč.) 

 Sběr starého papíru (1. stupeň) 

 Obručový bál -ŠD 

 Škola na zkoušku – předškoláci z MŠ Hlubočky navštívili ZŠ Hlubočky (Dukla) 

ČERVEN 

 Dramatizace pohádky – Jak princ Mojmír ke štěstí přišel (5. ročník) 

 Divadelní vystoupení – O Koblížkovi (2. roč.) 

 Novodobé závislosti moderní doby webinář pro žáky 6. – 9. roč. 

 Exkurze žáků 4. roč. do ZŠ Hlubočky (Ves) 

 Beseda s obecní policií - ŠD 

 Odpolední rozlučka se ZŠ Hlubočky – Dukla (4. roč.) 

 Vítání občánků 

 Slavnostní přijetí žáků 9. tř. na OÚ Hlubočky 

 Představení dravců - SEIFEROS 

  

6) Koncerty a kulturní akce 

 Z důvodu celosvětové pandemie Covid – 19 se koncerty a kulturní akce ve školním roce 2020/2021 

nemohly uskutečnit. 

  



 

7) Výtvarné soutěže  

„Dávají za nás ruku do ohně" – pod záštitou MV ČR (zúčastnili se někteří žáci 3. roč.)  

 

8) Soutěže a olympiády  

  

Název soutěže Stupeň Účast žáků Umístění 

Olympiáda z ČJ 
školní kolo 9 9. roč. – 1. místo 

okresní kolo 1 9. roč. – 7. místo 

Dějepisná olympiáda 

 

školní kolo 2  

okresní kolo  2 8. roč. – 18. místo 

Konverzační soutěž v AJ 
školní kolo nekonalo se  

okresní kolo nekonalo se  

Zeměpisná olympiáda 
školní kolo  nekonalo se  

okresní kolo nekonalo se  

Matematická olympiáda  

6. tř. až 8. tř.  

školní kolo 8. tř. - 2  

okresní kolo  1 8. roč. – 11. místo 

Matematická olympiáda 

 5. tř. až 9. tř. 

 

školní kolo   nekonalo se  

okresní kolo   nekonalo se  

Pythagoriáda 6. až 8. třída 

 

 

školní kolo nekonalo se  

okresní kolo nekonalo se  

Matematický klokan školní kolo 
7. roč. – 4 

8. roč. - 5 
8. roč. – 9. místo v kraji 

Recitační soutěž školní kolo nekonalo se  

Logická olympiáda 5. tř.  
školní kolo nekonalo se  

krajské kolo nekonalo se  

Logická olympiáda 6. – 9. tř. 
školní kolo nekonalo se  

krajské kolo nekonalo se  

Evropa kolem nás okresní kolo nekonalo se  

Bobřík informatiky 5. tř. školní kolo 19 1 úspěšný řešitel 

 

9) Přednášky pro žáky – ve škole 

 

Název – téma  Kdo přednášel  Pro 

koho  

Beseda o dentální hygieně  Studenti Lékařské fakulty UP  6. A, 6. 

B  

Beseda se včelařem Odborný lektor  3. roč.  

Beseda o sportech  Mgr. Šumbera 5. roč. 

Beseda s obecní policií Strážníci Obecní policie Hlubočky ŠD 

 

 

 



10) Sportovní akce 

Z důvodu celosvětové pandemie Covid – 19 se sportovní akce ve školním roce 2020/2021 nemohly 

konat.  

 

11) Další aktivity školy  

 Vedení kroniky školy  

 Aktualizace webových stránek  

 Články o životě ve škole (obecní zpravodaj, Olomoucký deník)   

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

 Slavnostní přijetí vycházejících žáků na obecním úřadě  

 

12) Žákovský parlament 

Zasedání žákovského parlamentu se v tomto školní roce z důvodu pandemie Covid – 19 nemohlo 

uskutečnit ani jednou. 

  

13) Ekotým 

Ani pestrá a zajímavá činnost našeho Ekotýmu bohužel nemohla být v tomto školním roce realizována 

z důvodu pandemie Covid – 19. 

 

14) Školní výlety:  

Školní výlety se v letošním školním roce mohly konat pouze v omezeném rozsahu. 

 

třída datum místo 

1. – 5. roč. 16. 6.  ZOO Sv. Kopeček 

6. A, 6. B, 8. roč. 24. 6. ZOO Sv. Kopeček 

7. roč. 24. 6. Pohořany 

9. roč. 22. 6. Pohořany 

 

 

15) Sběrová činnost  

Tradiční sběrová akce proběhla v letošním školním roce na podzim 2020 a na jaře 2021 (pouze 1. stupeň) . 

podzim 2020  7.260 kg 

jaro 2021  2.560 kg 

Celkem  9 820 kg   

  

 

 



16) Přijetí vycházejících žáků u starostky obce 

Dne 28. 6. 2021 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 vyfoti li.  

Slavnostního aktu se zúčastnila třídní učitel, ředitel školy, zástupkyně ředitele a zástupce SRPŠ. 

  

  

17) 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  

  

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce byla realizována tematická inspekční činnost formou online přenosu dotazování  

na téma: „Návrat žáků k prezenční výuce“.  Na základě tohoto šetření bude zpracována tematická zpráva.  

j) Základní údaje o hospodaření školy  

Státní rozpočet přímých nákladů na rok 2020 14 838 000 Kč a na rok 2021 14 861 884 Kč.  

Rozpočet od zřizovatele na rok 2020 2 705 000 Kč a na rok 2021 3 111 000 Kč (z důvodu sloučení se ŠJ 

od 1. 1. 2021).  

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 2021“ 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 II – „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II 

CZ.02.3.68/0.0./0.0/19_078/0017425 

  

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 2020/2021 zpracoval a předkládá ředitel školy 

Mgr. Pavel Pyšný.  

  

  

Hlubočky 25. 8. 2021                          ……..………………………….  



S Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byli seznámeni pedagogičtí pracovníci  

na pedagogické radě dne 25. 8. 2021.  

  

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 schválila Školská rada dne 11. 10. 2021. 

  

  

  

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

  Mgr. Barbara Paulíčková       

  

           

  Mgr. Petra Šumberová    

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

  PhDr. Ivo Černík        

  

  

  Pavel Samek  

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

  Mgr. Jarmila Morkesová        Mgr. Radomíra Stloukalová  

  


