
 Výroční zpráva o činnosti ZŠ  Čelechovice na Hané 

ve šk. roce  2015/2016 

 

 

I. Základní údaje: 
a) Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané, U Sokolovny 275, 

798 16 Čelechovice na Hané 

IČO 70941611, příspěvková organizace 

b) Zřizovatel: obec Čelechovice na Hané 
c) Ředitel školy: Mgr. Marie Koláčková, ul. Olší 390, Smržice 
d) Základní škola s 1. a 2. stupněm, ŠD, ŠJ, MŠ a výdejnou stravy v MŠ 
e) zscel@pvskoly.cz,  
f) Školská rada byla zřízena dne 19.12.2005 

Složení rady pro období 2015 - 2018: 

 za zákonné zástupce žáků :   Jana Kovalčíková, Nevrlá 

 za pedagogické pracovníky:  Mgr. Hana Luptovcová, Mgr. Tomáš Doseděl 

 za zřizovatele:                           Ivana Voždová , Tereza Omelková         

       

 

II. Škola zajišťuje: 
a) předškolní vzdělávání (dle vlastního RVP) 
b) základní vzdělávání v plném rozsahu ročníků podle Školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání s přílohou pro LMP 
c) zájmové vzdělávání (dle vyhl. 74/2005 Sb.) formou činnosti školní družiny 

 

 

III. Přehled pracovníků školy: 
 

ZŠ:  Mgr. Iva Ošlejšková   1. stupeň 

       Mgr. Šárka Kamená   1. stupeň  

       Mgr. Vladislava Ponížilová  1. stupeň  

       Mgr. Lenka Vláčilová  M – Z – Nj 

       Mgr. Tomáš Doseděl  Př – Tv 

mailto:zscel@pvskoly.cz


       Mgr. Jarmila Pospíšilová  Čj – D – výchovný poradce 

       Mgr. Vlastimil Mikulášek  Ch – Zzv – IVT   

       Mgr. Marie Koláčková  M – Z 

       Mgr. Lenka Látalová   Př – Ov – Aj 

       Mgr. Hana Luptovcová  M- Vv – F  

      Mgr.  Iveta Frýbortová  asistent pedagoga  ( od 1.4.2016) 

      ŠD: Bronislava Konečná  vychovatelka 

 

MŠ:  

Pavla Hlostová   vedoucí učitelka MŠ 

        Tamara Výmolová   učitelka MŠ 

Mgr. Žaneta Zedníková  učitelka MŠ 

Zaměstnanci školy: 

Ladislava Kindlerová  ekonomka 

Zdeněk Novotný   školník  

Marie Opluštilová   uklízečka ZŠ  

Zdeněk Jahn   vedoucí ŠJ  a  kuchař 

Jana Špičáková   kuchařka 

Bohdana Hubálová   školnice MŠ  

 

 

IV. Údaje o přijímacím řízení: 
 

K přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání se dostavilo 17 dětí. Přijato bylo 15 dětí. Kapacita 

mateřské školy je naplněna na 45 dětí. 

K přijímacímu řízení k základnímu vzdělávání se dostavilo 13 dětí. Přijato bylo 11 dětí, 

odklad školní docházky 2 děti.  

 



 

 

V. Základní údaje o prospěchu a chování žáků 
 

Počet žáků pro statistické výkaznictví ( stav k 30.9.) 

1. stupeň: 52 žáků, 25 chlapců, 27 dívek 

                 spojené třídy: 2. a 3. ročník,  4. a 5. ročník 

2. stupeň: 70 žáků, 33 chlapců, 37 dívek 

 

ZŠ celkem: 122 žáků, 58 chlapců, 64 dívek 

 

 

V 2. pololetí bylo klasifikováno 122   žáků  

Celkový prospěch: 2. pololetí 
1. stupeň: prospělo s vyznamenáním:    39 žáků ( 75 % ) 
                   prospělo            10 žáků ( 19 % ) 

neprospělo                            3 žáci   ( 6 % ) 

 

2. stupeň: prospělo s vyznamenáním:     23 žáků  ( 33 % ) 

                   prospělo                                   43 žáků ( 61 % ) 

                   neprospělo                           4 žáci  ( 6 % ) 

 

 

ZŠ celkem: prospělo s vyznamenáním:  62 žáků  ( 51 %) 

                    prospělo                      53 žáků  ( 43 % ) 

                    neprospělo                                7 žáků   ( 6  % ) 

Celkový průměrný prospěch ve 2. pololetí byl 1,77. 

1. pololetí – známka z chování – stupeň 2   4 žáci 
2. pololetí -                                      stupeň 2      2 žáci 



V 1. pololetí byli 4 žáci hodnoceni sníženou známkou z chování pro velký počet neomluvených  

hodin a soustavné neplnění školních povinností (řešeno s OSPOD). 

V 2. pololetí byli 2 žáci hodnoceni sníženou známkou  pro velký počet neomluvených hodin. Se 

všemi rodiči žáků, kteří měli neomluvené hodiny, byla projednána uložená opatření k zamezení 

tohoto jevu.  

 

Volba povolání:  

V rámci volby povolání žáci navštívili burzu škol, která se koná každoročně. Rodiče a žáci zde 

mohou získat informace o možnostech studia na středních školách a odborných učilištích. Školu 

navštívilo několik zástupců ze středních škol, kteří seznámili žáky s možnostmi studia na jejich 

školách. Žáci spolu s rodiči každým rokem navštěvují „Burzu škol“, kde získávají další informace 

od zástupců jednotlivých škol. Devátý ročník absolvovalo 19 žáků, všichni žáci byli přijati na SŠ a 

SOU v prvním kole přijímacího řízení. Jeden žák nepodal přihlášku na žádný učební obor ani 

střední školu.  

13 žáků bylo přijato na SŠ : SOU Lutín   - 1 žák 

    GJW Pv     - 1 žákyně 

SZŠ  Olomouc                                  – 1 žákyně 

SZŠ Pv    - 1 žákyně 

OA    – 1 žákyně 

SOŠ veterinární Kroměříž            - 2 žákyně 

SŠ pedagogická Boskovice           – 1 žákyně 

SŠ uměleckoprůmyslová Turnov -  1 žákyně 

Švehlova SŠ polytechnická     - 1 žák 

 

     5 žáků na SOU:   SŠ  polytechnická Ol    - 1 žák 

    SŠ Komenského Pv    - 1 žák 

    Švehlova SŠ polytech.    – 1 žák 

    SOU obchodní  Pv                     -2 žáci 

     1 žák nepodal přihlášku.   

       

Na víceletá gymnázia se letošním roce nepřihlásil žádný žák. 



   

Integrace žáků:  2 žáci – vývojová porucha chování  (ADHD) 

                             1 žáci – lehké mentální postižení 

          3 žáci – vývojová porucha učení 

          1 žák zdravotní znevýhodnění 

          3 žáci sociální znevýhodnění 

          1 žák zdravotní postižení  - s tímto žákem od 1.4.2016 pracovala asistentka    

      pedagoga s úvazkem 0,2 

Metodická činnost výchovného poradce byla zaměřena především na zprostředkování metod 

pedagogické diagnostiky nově příchozí  učitelce, byly jí předávány materiály týkající se práce s 

žáky s výchovnými a výukovými problémy.  

Informační činnost výchovného poradce zahrnovala poskytování důležitých informací rodičům a 

žákům v oblasti volby povolání, vede rodiče k zodpovědnosti za výchovu dítěte, předává 

informace z Pedagogicko-psychologické poradny ostatním pedagogům. Výchovný poradce řeší 

výchovné problémy žáků školy ve spolupráci s třídními učiteli, rodiči a ředitelkou školy. Při 

závažnějších výchovných problémů je svolána výchovná komise, která vzniklý problém řeší. 

V letošním roce nebyla svolána. 

 

Školní vzdělávací program využívá nové metody a formy práce zaměřené na osvojení základních 

kompetencích žáků. Žáci se učili osvojovat různé strategie učení a byli motivováni k dalšímu 

vzdělávání. Byli vedeni také k tomu, aby byli schopni nové informace vyhledávat, logicky spojovat 

a nacházet vlastní řešení problémů.  

Třetím rokem je realizováno nařízení MŠMT o povinné výuce druhého cizího jazyka, které 

vyplynuly z  úpravy RVP ZV.  Druhý cizí jazyk, který  vyučujeme na škole, je německý jazyk.  

Volitelné předměty jsou zaměřeny do oblasti  environmentální výchovy: 

V rámci volitelného předmětu environmentální výchova se žáci každým rokem zapojují do 

celostátní soutěže  Recyklohraní, jejíž součástí bylo zajištění sběru elektroodpadu. Na škole je 

sběrný box na baterie, které pravidelně odevzdáváme.   V obou školních budovách jsou na 

chodbách umístěné nádoby na tříděný odpad. Označené nádoby jsou používány k separaci 

odpadu papíru a plastů.  Škola pořádá každoročně sběr starého papíru.    Žáci nasbírali celkem      

4 600 kg starého papíru, nejlepší sběrači byli odměněni věcnou cenou. Zapojili jsme se také do 

mezinárodní kampaně „Ukliďme svět“a ve spolupráci s obcí pomáhali žáci při úklidu obce a okolí 

školy. Tato spolupráce funguje již několik let. 

 

 



 

VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Velká pozornost v dalším vzdělávání učitelů je věnována rozšiřování kvalifikace učitelů, zejména 

v oblasti výuky cizích jazyků ( především anglického jazyka ). Jedna učitelka navštěvovala 

akreditované kurzy pro učitele angličtiny, které pořádala jazyková škola Lingua. 

Vedení školy podporuje pedagogy v oblasti rozšiřování aprobací a umožňuje jejich studium. Jedna 

z vyučujících pokračuje ve studium  na MU Brno aprobace pro fyziku.  

Učitelé se zúčastňovali akreditovaných seminářů zaměřených k realizaci ŠVP, zejména aplikace 

v jednotlivých vyučovacích předmětech. V době vedlejších prázdnin studují pedagogičtí pracovníci 

odbornou literaturu zaměřenou na aplikaci ŠVP, dále literaturu z oblasti sociálně osobnostní 

pedagogiky a psychologie ( zejména se zaměřením na mezilidskou komunikaci, prevenci  proti 

šikaně). V 2. pololetí bylo samostudium zaměřeno na novou legislativu v oblasti inkluzívního 

vzdělávání. Ředitelka školy se zúčastnila semináře pro ředitele škol, který byl zaměřen na novou 

školskou legislativu a na seminář pro vedoucí pracovníky škol zaměřený na inkluzi.  

Samostudium  je stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a  je realizováno 

v době vedlejších prázdnin. 

 

 

VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

Akce školy 

- Den se strašidly  Halloween – dýňová slavnost  pro děti a rodiče -  projektový den(vydlabání 
dýně, výzdoba tříd, zajištění pohoštění, soutěže, strašidelná stezka) 

- vánoční zastavení spojené s prodejní výstavou ( ve spolupráci s kulturní komisí OÚ) 
- vánoční třídnické hodiny  
- vystoupení žákyň tanečního kroužku na dětském karnevalu v Čelechovicích a ve Smržicích a 

na setkání s důchodci 
- kulturní vystoupení na aprílovém koncertu 
-  2krát ročně soutěž ve sběru papíru 

. 

 

 

 



Sportovní aktivity  a soutěže :  

Ve druhém pololetí probíhala výuka plavání pro žáky 1. – 3. ročníku. Žáci 4. ročníku se pravidelně 

zúčastňují dvakrát ročně výuky dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti v Prostějově. 

Škola v přírodě pro žáky 1. stupně se konala v době od 2.5. do 6.5. 2016 v  rekreačním zařízení  chata 

Orientka  Stará Ves u Rýmařova. Školy v přírodě se zúčastnilo 16 žáků. Zajištěním a vedením školy v 

přírodě byla pověřena vychovatelka ŠD  Bronislava Konečná, dalším pedagogickým pracovníkem byla 

učitelka Iva Ošlejšková. LVZ  pro žáky 2.stupně se konala na chatě Deštná v Deštném v Orlických 

horách v době od 13.2. – 19. 2. 2016. Zúčastnilo se 23 žáků.  Organizační zajištění : vedoucí zájezdu 

M. Koláčková,  Další pedagogičtí pracovníci V. Ponížilová , Tomáš Doseděl a Petr  Kupka  pracovali 

jako instruktoři lyžování a snowboardingu. Stanovený  program byl  splněn, všichni žáci na lyžařském 

kurzu zvládli techniku sjezdového lyžování a snowboardingu. Nepříznivé sněhové podmínky 

neumožnily, aby žáci zvládli také výcvik na běžeckých lyžích. Během kurzu nedošlo k žádnému 

zranění, program lyžařského kurzu byl splněn jen v dílčí části ( nepříznivé sněhové podmínky) . V 

průběhu kurzu 6 žáků onemocnělo virózou a rodiče si je odvezli domů. 

 

Soutěže a olympiády:   

přírodovědná soutěž Zlatý list –   okresní kolo 

mladší kategorie  - umístění 8. místo ze 14 družstev 

starší kategorie -    umístění 4. místo z 12 družstev 

sportovní soutěž OVOV - okresní kolo  ( žáci školy velmi úspěšní) 

v různých kategoriích a disciplínách získali celkem : 

1. místo 2x 

2. místo 1x 

3. místo  1x 

4. místo 2x 

5. místo  1x 

V krajském kole - umístění . Filip Švec 2. místo 

           Lukáš Stančík 7. místo 

          Tereza Bendová 9. místo 

 

 

 



 

 

Kroužky:  

Na škole pracovalo 10 zájmových kroužků pod vedením učitelů a pracovnice šk. jídelny:  

• keramický ( 3 skupiny  pro žáky od 3. – 7. roč.) 

• kroužek gymnastiky  (3.-5. roč.) 

• dramatický kroužek  (6.-9.  roč. ) 

• taneční kroužek (5. – 8. roč. ) 

• kroužek matematiky ( 9. roč.) 

• florbalový (6. - 9. roč.) 

• vaření ( 4.-7.roč.) 

• anglický (1.-2.roč.) 

 

 

Dovednosti žáků v oblasti dramatického umění jsou prohlubovány v zájmové činnosti. Na 

škole pracoval pátým rokem dramatický kroužek ve spolupráci s CMG v Prostějově. Výsledky 

práce žáků byly předvedeny na veřejném vystoupení v rámci  slavnostního  kulturního 

vystoupení k 700letému výročí obce a krátkým vystoupením k prezentaci školy v soutěži 

„Vesnice roku“. 

 

                            

Žáci školy se zúčastnili humanitární a charitativní činnosti – fond Sidus, jehož výnos sbírek je 

určen na vybavení dětských zdravotnických přístrojů FN Motol v Praze a dětské kliniky FN 

Olomouc.  Výtěžek z prodeje předmětů činil 530,00 Kč. Škola se zapojila do sbírky víček z PET 

lahví, které předala postiženému chlapci.  Víčka sbíráme pro Lukáška z Olomouce, který je 

postižen dětskou mozkovou obrnou a přispíváme tak na pořízení elektrického vozíku. Každoročně 

také spolupracujeme s neziskovou charitativní organizací „Život dětem“, na jejíž účet jsme zaslali 

částku 1 380,00 Kč, kterou jsme získali prodejem upomínkových předmětů. 

Spolupráce se ZUŠ Plumlov: 

Škola dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ Plumlov. Bezplatným pronájmem učebny umožňuje 

žákům získat hudební vzdělání v místě bydliště. Žáci navštěvují hodiny výuky na hudební nástroje 

v místní pobočce ZUŠ Plumlov, která využívá učebny na staré budově školy a aulu v nové budově. 

Vyučují zde 3 učitelé ZUŠ. Vyučuje se hra na dechové nástroje, kytaru a klavír. Dvakrát ročně 

pořádá ZUŠ besídky žáků pro veřejnost.  

Exkurze žáků, vzdělávací akce a terénní praxe: 

Projekt „ Za poznáním regionu“ probíhal po celý rok, byl zaměřen na poznávání historie, 

geografické, přírodopisné a kulturní zajímavosti. V rámci projektu poznali žáci 2. stupně historické 

památky Olomouce, zámek a zahrady v Kroměříži. Uskutečnila se exkurze v jaderné elektrárně 



Dukovany, hvězdárnu a planetárium a přírodovědné muzeum Antropos v Brně. Pro žáky 9. 

ročníku jsme připravili třídenní výlet do Prahy. Žáci 1. stupně navštívili lanové centrum 

v Olomouci a žáci 6. roč. navštívili Pevnost poznání nově vybudované centrum pro vzdělávání 

Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc. 

 Žáci 1. a 2.stupně  se zúčastnili těchto projektů : 

• Kulturní pořady (divadelní představení v Prostějově,  výchovné koncerty Marbo  

• Přírodovědné projekty IRIS v Prostějově a ekologické středisko Sluňákov v Horce nad 
Moravou,  

• V rámci primární prevence na škole spolupracujeme na výchovných projektech 
pořádaných Policií ČR a HZS. 

• V rámci prevence proti patologickým jevům, zejména v oblasti užívání internetu se 
zúčastnili všichni žáci školy přednášky „Bezpečnost  internetu“, kterou zajišťovala 
společnost Scholaris z Olomouce. 

• Škola je zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol pro žáky 1.stupně 
 
 
Účast školy v dotačních projektech : 
 
 

• Zabezpečení kontrolovaného vstupu do ZŠ Čelechovice na Hané – projekt nebyl vybrán 
 

• Projekt „ Živobytí na vsi „ dotační program vypsaný Státním fondem ŽP pro podporu 
ozdravných pobytů pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Projekt byl úspěšný a 
bude realizován v dubnu 2017. 

 

 

VIII. Na ZŠ a MŠ byla v letošním roce provedena školní inspekce. 
. 

Kontrola ČŠI byla provedena formou testování žáků 6. ročníku v čtenářské gramotnosti.  Výsledky 

žáků ve všech oblastech čtenářské gramotnosti byli na velmi vysoké úrovni – vždy nad republikovým 

průměrem. Rodiče testovaných žáků  byli informování o výsledcích svých dětí pomocí přístupového 

kódu, který jim byl po  vyhodnocení testů  přidělen ČŠI. Během roku probíhala inspekční činnost 

pomocí inspekčního webového portálu InsPIS. Jednalo se o dotazníkovou formu, kterou školy 

povinně vyplňovaly. 

 

Kontroly provedené OSSZ a zdravotními pojišťovnami neshledaly žádné nedostatky. 

 

 

 

 



IX. Základní údaje o hospodaření školy (1.1.2015 – 31.12.2015) 
 

Příspěvky od obce:  2 300 000, - Kč 

Rozpočet na platy:   5 371 700, - Kč ( finanční prostředky ze státního rozpočtu ) 

        7 399 400,- Kč NIV celkem 

V 1. pololetí letošního školního roce byly prováděny stavební práce na přístupových chodnících  k 

nové budově školy.  V návaznosti na budování nových chodníků byla v jarním období provedena 

výsadba nové zeleně v areálu školy. Rostliny byly dodány firmou Arboeko jako sponzorský dar a žáci 

školy provedli výsadbu. Podařilo se nám začátkem školního roku zrealizovat vybudování keramické 

dílny v nové budově školy.  Zbudovali jsme v prostorách školy (bývalá uhelna - garáž)  sklad 

zahradního nářadí. V průběhu roku jsme museli zakoupit novou kancelářskou techniku (kopírku), 

protože stará kopírka byla vyřazena z provozu. Pro provoz školní jídelny a mateřské školy byla 

zakoupena pračka a sušička prádla. Dokončili jsme výměnu starého nábytku a podlahových krytin 

v kabinetech – kabinet přírodopisu. Proběhla také rekonstrukce školní cvičné kuchyňky. Byla pořízena 

nová pracovní linka spolu s moderními spotřebiči. Tyto prostory byly vymalovány a zakoupeno a 

instalováno nové osvětlení. Nově vybavená kuchyňka bude využívána nejen pro práci kroužku vaření, 

ale hlavně pro výuku přípravy jídel v rámci upraveného obsahu předmětu pracovní činnosti v 8. 

ročníku. V mateřské škole byla provedena výměna dlažby v předsíni soc. zařízení dětí, místnost byla 

vymalována. V jídelně mateřské školy byla v době hlavních prázdnin provedena renovace parket  - 

broušení a lakování. 

V Čelechovicích  10.10.2016 

Mgr. Marie Koláčková 

        

 


