
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽELATOVICE 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
Podle odst.  3 § 10 zákona č.  561/2004 SB. O předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění 

pozdějších předpisů  

 

 

 

 

 
 



1. Základní údaje o škole  

Základní škola  Želatovice, Želatovice 95 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je 

zařazena do školského rejstříku, od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu a je příspěvkovou 

organizací.  

Základní škola Želatovice je malotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách. 

 

Název:                Základní škola Želatovice, okres Přerov, 

     příspěvková organizace 

Sídlo:     Želatovice 95, 751 16 Želatovice 

Právní forma:               právní subjekt – příspěvková organizace  

od 1.1.2003 

IČO:     70 989 346 

Datová schránka:                                v9hmurb 

 

Zřizovatel:    Obec Želatovice 

Kapacita školy:   90 žáků 

IZO ZŠ:                           102 592 705 

Kapacita ŠD:    50 žáků 

IZO ŠD:    120 201 364 

 

Ředitelka:    Mgr. Edita Dlouhá 

 

Pedagogové:    Mgr.Marta Rychlíková, třídní učitelka I.třídy 

     Mgr.Edita Dlouhá, třídní učitelka II.třídy 

     Mgr.Jitka Létalová , třídní učitelka III.třídy 

     Mgr. Kateřina Velešíková, učitelka    

                                                           (Aj,M,Prv,Vv,Hv,Pč) 

     Mgr. Kateřina Velešíková, vychovatelka ŠD 

     Petra Benková, asistent pedagoga 

     Petra Benková, vychovatelka ŠD 

 

e-mail:      dlouha@zszelatovice.cz 

www:                   www.zszelatovice.cz 

telefon:    581 227 050, 737 748 566 

Počet tříd celkem:    3 

Počet žáků školy:   43 

 

Školská rada 

 

Za zřizovatele:               Ing. Dan Ležák 

Za zákonné zástupce:    Ing. Robert Lysák 

Za pedagogy:                 Mgr. Marta Rychlíková     

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszelatovice.cz/


2. Charakteristika školy: 

 

Základní škola Želatovice, příspěvková organizace, Želatovice 95, je malotřídní škola s pěti 

postupnými ročníky. Školu zřizuje obec Želatovice. Budova školy se nachází ve středu obce. 

Je spádovou školou i pro žáky z okolních obcí Podolí a Tučín, odkud je dobrá dopravní 

dostupnost. 

Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Veď mě dál, 

cesto má.“ 

Základní škola měla ve školním roce 2017/2018 3 třídy v následujícím rozdělení: 

 I.třída (1.+2.ročník), II.třída (3.ročník), III.třída (4.+5.ročník). 

 

3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

rejstříku  

 

Škola poskytuje vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 211/  2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

79 – 01 – C/01 Základní škola ( nová soustava – RVP ). 

 

 

 

 

 

  Výchovně vzdělávací koncepce školy 

 

- vytváření příznivých podmínek ve škole pro práci žáků 

- vedení žáků k samostatnosti  

- příprava žáků na přechod do plně organizované školy v Přerově 

- účast přihlášených žáků ve vybraných vyhlašovaných soutěžích  

- využívání počítačů a výukových programů ve výuce  

- umožnění žákům získávat informace přes internet 

- plavecký výcvik pro žáky 3., 4. a 5. ročníku 

- škola v přírodě pro všechny žáky školy  

- široká nabídka zájmových kroužků (i ve spolupráci s ATLASem a BIOSem Přerov) 

- účast na kulturních akcích pořádaných školou a obcí, vystoupení žáků 

- řešení výchovných problémů žáků s jejich rodiči 

- plnění preventivního programu 

- chování žáků v mimořádných situacích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiální a technické podmínky  

 

a) Škola má ve vztahu k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu odpovídající 

prostorové podmínky (učebny, chodby, WC, šatny, pracovní místa apod.).  

b) Zařízení tříd a odborných učeben je postupně modernizováno. 

c) Kapacita a velikost tříd umožňuje realizovat vzdělávací program v plné šíři.   

d) Škola má k dispozici další potřebné prostory (tělocvična, hřiště). Školní hřiště 

využívá v době mimo vyučování školní družina. 

e) Ve škole je zřízena žákovská i učitelská knihovna. Obě jsou funkčně využívány žáky 

i učiteli.  

f) Fond učebnic a učebních textů je aktualizovaný a odpovídá vzdělávacímu programu 

školy.  

g) Učební pomůcky odpovídají požadavkům příslušného učebního plánu, jsou 

pravidelně využívány, udržovány a doplňovány.  

h) Didaktická technika je funkční, není zastaralá a je užívána neformálně v procesu 

výuky, stejně tak i televizor a domácí kino. V 1.třídě bylo nainstalováno promítací 

plátno a dataprojektor, žáci mají možnost sledovat práci a ukázky na PC celoplošně. 

i) Škola je vybavena novou výpočetní technikou, což je 10 nových a 5 původních 

počítačů připojených k internetu v samostatné místnosti, kde je zajištěna 

kvalifikovaná obsluha a umožněn přístup učitelům a žákům i v době mimo 

vyučování. Ve 2 třídách je interaktivní tabule s dataprojektorem. Škola je 

vysokorychlostně připojena k internetu.  

j) Rozvrh hodin a přestávek respektuje psychohygienické potřeby žáků 

a pedagogických pracovníků. O hlavní přestávce je umožněn (za příznivého počasí) 

pobyt žáků venku na školním hřišti. 

 

Snahou ředitelky školy je zajistit aprobovanou výuku ve všech předmětech. 

 Z hlediska materiálního zabezpečení se škola vlastním přičiněním z prostředků 

zřizovatele vybavuje výpočetní technikou. Počítače jsou využívány nejen pro výuku 

informatiky, ale hlavně pro obohacení výuky všeobecně vzdělávacích předmětů výukovými 

programy a vyhledáváním informací do výuky pomocí internetu.  

Výpočetní technika slouží nejen žákům, ale také učitelům. Starší počítače budou postupně 

nahrazovány novými, výkonnějšími. K dispozici jsou kopírky, počítače s připojením 

k internetu, tiskárna, knihy a metodické příručky. 

Pro žáky jsou k dispozici 3 kmenové třídy, nově upravená učebna pro oddělenou výuku 

spojených ročníků, třída školní družiny, odborné učebny jako např. tělocvična, učebna 

s výpočetní technikou. Žáci mají možnost trávit volný čas na školním hřišti a to v době velké 

přestávky a po skončení vyučování se školní družinou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 .Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti  školy  

 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly obsazeny tyto pozice  

 

Ředitelka školy   1 

Učitelé 1.stupně   3 

Vychovatelé ŠD   2 

Asistent pedagoga  1 

Školnice, domovnice  1 

 

 

5. Údaje o přijímacím řízení  nebo o zápisu k  povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 

 

  

V dubnu 2018 se k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2018/2019 přihlásilo 11 dětí z obcí 

Podolí, Tučín a Želatovice, ale i z Přerova a Újezdce. 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno 2 dětem. 

  

Z 5.ročníku odešly 2 žákyně na přerovské základní školy a 1 žákyně na osmileté Gymnázium 

J.Škody v Přerově. 

 

 

 

 

6.  Údaje o žácích, o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

vzdělávacím programem  

 

 

 

 

Výchovná opatření 1.pololetí 2.pololetí Celkem 

pochvala 29 31 60 

napomenutí TU    

důtka TU    

důtka ŘŠ    

snížená známka    

prospěli 11 13 24 

prospěli s vyznam. 32 30 62 

neprospěli 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V rámci prevence proti šikaně a ostatním negativním jevům a na podporu zkvalitnění vztahů 

mezi dětmi pokračovala škola ve spolupráci s MŠ Želatovice a MŠ Tučín s MěP Přerov, 

Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Přerov, firmou ZAPS, PPP Přerov a v neposlední 

řadě s obcemi Želatovice, Podolí a Tučín a s FC Želatovice. 

Škola má nově vypracován „Minimální preventivní program,“ jehož cíle byly pravidelně 

naplňovány ve vyučovacím procesu po celý školní rok. 

Děti navštěvovaly rovněž zájmové kroužky zaměřené na nejrůznější oblasti života. 

Rodiče i široká veřejnost byla zapojena do řady akcí pořádaných školou ve spolupráci s obcí 

Želatovice, v únoru byl na naší škole den otevřených dveří. 

Akce se pro školu osvědčily jako přínosné, proto je budeme plánovat i v nadcházejících 

šk.letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Školní družina 

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo družinu 43 dětí. Děti byly rozděleny do 2 oddělení. 

Po celý rok paní vychovatelky pracovaly podle ŠVP ŠD, předávaly dětem poznatky a 

potřebné dovednosti k osvojení klíčových kompetencí. 

Snažily se vytvářet takovou náplň činností, aby se děti ve školní družině cítily dobře a byli 

spokojeni i jejich rodiče. Při jednotlivých činnostech, hrách a soutěžích učily vychovatelky 

děti spolupracovat s ostatními, vzájemně si pomáhat, správně komunikovat, nenásilnou 

formou vedly děti k dosažení cílu ŠVP ŠD. 

 

 

 

 

 

9. Údaje o aktiv itách  a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Rodiče i ostatní návštěvníci školy jsou informováni o dění ve škole informacemi na 

nástěnce školy, na nových webových stránkách školy a ve vývěsce obce u zastávky autobusu. 

Rodiče jsou pravidelně zváni na akce pořádané školou a přiškolenými obcemi (besídky, 

turnaje, výlety, pálení čarodějnic, dětský den, loučení se školním rokem, s prázdninami  a 

jiné). 

Pro rodiče a budoucí prvňáčky  škola  zorganizovala Den otevřených dveří. 

 

Pro žáky školy byla uspořádána divadelní představení, děti navštívily i koncerty a dalších 

kulturní, společenské a sportovní akce. 

 



Žáci měli i v průběhu letošního školního roku možnost strávit volný čas také v kroužcích 

s různým zaměřením –  sportovní, dramatický, výtvarný, zdravotnický, hudební a 

přírodovědný. 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo zájmové kroužky 43 žáků.  

 

 

 

 

 

 Dílčí akce a aktivity 

 

 

Srpen 

  Akce u příležitosti rozloučení se s prázdninami  

  „Ahoj prázdniny, ahoj školo“ 

 

Září 

  Preventivní program ZAPS  

 

 

Říjen  

  drakiáda v Podolí 

  dopravní výchova Atlas Přerov – všechny ročníky – zimní část 

  jednání Rady školy 

 

 

Listopad 

           vystoupení žáků na vítání občánků v Tučíně 

            vystoupení v Tučíně na setkání seniorů 

            koncert Pavla Nováka v Přerově 

           vánoční výstava na přerovském zámku 

           vánoční výstavka v Tučíně 

 

 

Prosinec 

 vánoční besídka pro rodiče 

 

 

Leden  

 vystoupení na setkání seniorů v Podolí  

            Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče   

 

 

 

 

Únor 

  sběr starého papíru 

  sběr drobného elektra a baterií 

 

 



Březen 

 karneval pro děti ve škole       

  vystoupení žáků na setkání seniorů v Želatovicích 

 

Duben 

  zápis žáků do 1. ročníku 

  pálení čarodějnic (škola + obec) 

                       škola v přírodě 

 

 

Květen 

 účast žáků v soutěži mladých zdravotníků v Přerově 

  vystoupení žáků na Kácení máje v Tučíně 

 dopravní výchova Atlas Přerov – všechny ročníky – letní část 

 

 

Červen 

  Den dětí na Charamzku 

  besídka Den matek 

  školní výlet – Pevnost poznání Olomouc 

  ukončení školního roku na Charamzku  

„Ahoj školo, ahoj prázdniny“ 

 

 

 

10.  Další  vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Setkání školních metodiků prevence 

Setkání výchovných poradců 

GDPR ve školách a školských zařízeních 

Novela školského zákona 

Účetnictví u příspěvkových organizací v roce 2017 

Když sluníčko začne hřát, na světě je každý rád 

Léto s námi 

 

 

 

 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

 

11.1. Ovoce do škol 

Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat 

proti dětské obezitě. 

 

 

 

 



11.2.Mléko do škol 

Program podílející se na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí 

z mateřských, základních a středních škol. 

 

11.3. Recyklohraní  

 Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, 

jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim 

osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

 

 

 

12. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Údaje o hospodaření školy jsou součástí přílohy č.1 k výroční zprávě. 

 

 

 

13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla kontrolní činnost ČŠI. 

 

 

 

14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Pedagogové se účastnili DVPP dle schváleného plánu. 

 

 

 

15. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

15.1. Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II.etapa) 

 MSMT 21088/2017-1 

 

Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol 

všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní 

docházky. 

 

 

 

16.  Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi    

       zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 

 

15.1. Odborová organizace není zřízena 

 

15.2. Spolupráce s institucemi 

Muzeum JAK Přerov, SVČ Atlas a Bios Přerov, Městská policie Přerov, PPP  Přerov, 

Magistrát města Přerova, KÚ Olomouckého kraje, obec Podolí, obec Tučín, obec 

Želatovice, FC Želatovice, HZS Olomouckého kraje, Agras Želatovice 



 

 

 

 

17. Zhodnocení a závěr 

 

Veškerá aktivita naší školy by nebyla možná bez obětavého přístupu většiny 

pracovníků školy. Proto jim na tomto místě upřímně děkuji. Další díky patří zřizovateli - Obci 

Želatovice za veškerou pomoc a projevený zájem o dění v naší škole. 

Výroční zpráva o činnosti školy za šk.rok 2017/2018 byla schválena  

Školskou radou ZŠ Želatovice dne 12.10.2018 

 

 

 

 

V Želatovicích 30.8.2018                                         Mgr.Edita Dlouhá, ředitelka školy 

 

     

        


