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1. Základní údaje o škole 
 

Název :  Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119, okres Svitavy 

--------- 

Adresa školy :  Opatovec 119 ,   56802 Svitavy 

----------------- 

Charakteristika školy 

------------------------- 

Právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Opatovec pod sebou sdružuje 5 součástí: 

základní škola 

školní družina 

školní jídelna 

školní jídelna-výdejna 

mateřská škola 

Hlavním předmětem činnosti je výchova a vzdělávání dětí předškolního a školního věku  

(1. – 5. ročník) 

Zřizovatel školy : Obec Opatovec 40, 568 02 Svitavy 

----------------------- 

Ředitelka školy :  Mgr. Dana Procházková 

-------------------- 

Telefon :  461 593 162,  mobil 731 449 217 

----------- 

E – mail :   zs.opatovec@seznam.cz 

------------ 

 

 

Základní škola je málotřídní, v r. 2016/2017 ji navštěvovalo 40 žáků.  

V budově ZŠ máme 3 učebny, tělocvičnu, družinu, jídelnu a kuchyň. Před školou je zahrada, 

kde trávíme za pěkného počasí velké přestávky, je využívána i v některých vyučovacích 

hodinách a v ŠD. 

Za školou je školní hřiště s běžeckou dráhou, pískovým doskočištěm a průlezkami pro děti. 

mailto:zs.opatovec@seznam.cz


ZŠ je vybavena 1 novým počítačem v I. třídě, 4 staršími počítači v II. třídě , 6 zánovními 

počítači ve III. třídě připojenými na internet s poměrně dobrým softwarovým vybavením 

( výukové programy ), 6 notebooky, 4 tablety  a 3 interaktivními tabulemi.  

 

V budově MŠ jsou 2 třídy pro děti, kuchyňka a jídelna. Za školkou je zahrada s dřevěnými 

průlezkami a pískovištěm. Také MŠ je vybavena 1 počítačem a 1 notebookem připojeným na 

internet. 

 

 

2. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

 

 

 

PRACOVIŠTĚ 

 

 

JMÉNO 

 

PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ 

Základní škola Mgr. Olga Štilárková Učitelka ZŠ 

I.třída – 1.ročník (9 žáků) 

Základní škola Mgr. Jolana Sejbalová Učitelka ZŠ 

II.třída – 2.ročník (16 žáků) 

Základní škola Mgr. Dana Procházková Ředitelka ZŠ a MŠ 

III.třída – 3.ročník (15 žáků) 

Základní škola Hana Telecká Učitelka ZŠ             (Čt, Prvouka, 

Přírodověda, Vlastivěda, Pč, Inf) 
Základní škola 

Školní družina 

Hana Telecká Vychovatelka ŠD ( 30 žáků) 

Základní škola 

Školní jídelna 

Marie Blažková Účetní 

(Vedení účetnictví ZŠ a ŠJ) 

Základní škola 

Školní jídelna 

Monika Daňková Kuchařka 

(příprava obědů, pitný režim) 

Základní škola¨ 

Školní jídelna 

Petra Herzánová Pomocná kuchařka 

Základní škola 

 

Blanka Drábíková Školnice ZŠ 

Mateřská škola 

 

Hana Lampárková Vedoucí učitelka MŠ 

Mateřská škola 

 

Petra Bartošová, DiS. Učitelka MŠ 

Mateřská škola 

 

Iva Pekařová, DiS. Učitelka MŠ 

Mateřská škola 

 

Ilona Císařová Školnice MŠ 

(též dovoz a výdej obědů pro MŠ) 

 

 

3. Zápis do MŠ a ZŠ 
 

Výsledky zápisu dětí do MŠ : 

------------------------------------- 
Počet volných míst               :     5 



Počet podaných přihlášek     :     5 

Počet neumístěných dětí       :     3 

Děti odcházející do ZŠ          :   15  

 

Výsledky zápisu dětí do ZŠ : 

------------------------------------- 
Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 15 dětí, 1 dítě dostalo odklad školní docházky, bude 

navštěvovat přípravnou třídu ve Svitavách, 1 dítě nastoupí do jiné ZŠ a 1 dítě se zúčastnilo 

zápisu v jiné ZŠ a nastoupí do 1.třídy ZŠ Opatovec. V roce 2016/2017 bude 1. třídu 

navštěvovat 14 žáků . 

 

4.  Výsledky vzdělávání 
 

Výsledky vzdělávání jsou dobré, snížená známka z chování nebyla udělena, žádný žák 

neopakuje ročník. 

 

Přehled učebních plánů 

---------------------------- 

Výuka v 1. – 5. třídě probíhala podle ŠVP ZŠ Opatovec „Škola pro život“(vypracovaného a 

aktualizovaného ped. pracovníky ZŠ) . 

Na ZŠ nebyli v tomto školním roce žádní žáci s vývojovou poruchou učení. 

Výchovně vzdělávací práce v MŠ probíhala podle RVP pro PV s názvem „Cesta 

k sobě“(vypracovaného a aktualizovaného ped. pracovníky MŠ) . 

 

 
 

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Škola má vypracován Minimální preventivní program pro sociálně patologické jevy a 

Program prevence šikany. Metodikem prevence je p. uč. Jolana Sejbalová. V říjnu  proběhl 

projektový den s touto tématikou a další témata jsou vhodně zařazována do výuky na základě  

náhodně vzniklé situace. Na chodbě školy je umístěna informační nástěnka s protidrogovou 

tématikou a schránkou, do které děti mohou hodit lístek s dotazem nebo problémem, s kterým 

si samy nevědí rady a který společně vyřešíme. 

 

 

 

 

 

6.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

DATUM 

 

JMÉNO  NÁZEV ŠKOLENÍ 

30.8. Všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO 

4.10. Lampárková Environmentální výchova v MŠ 

11.10. Pekařová Možnosti rozvoje předčtenářské gramotnosti 

24.10. Procházková Školská legislativa a její aplikace do praxe 

10.11. Lampárková Metoda Hejného v MŠ 



14.11. Telecká Vánoční čarování aneb opět něco nového 

14.11. Bartošová Respektovat a být respektován – komunitní kruh 

15.11. Pekařová Specifika práce s 2-letými dětmi v MŠ 

21.9. Procházková Novinky o inkluzi – PPP Ústí nad Orlicí 

23. – 24.11. Procházková Školení ředitelů škol organizované KÚPk 

1.12. Bartošová Pozitivní komunikace v prostředí školy 

25.1.  Procházková Inkluze - PPP Ústí nad Orlicí 

9.2. Pekařová Rytmická gymnastika a základy aerobiku 

13.2. Procházková Aktuální změny právních předpisů od 1.1. 2017 

14.2. Štilárková Specifičnost výuky v 1.třídě 

23.2. Bartošová Hravá jóga pro děti předškolního věku 

14.-15.3. Procházková Seminář vedoucích pracovníků školství 

4.4. Sejbalová Využití metod aktivního učení na 1.stupni 

4.4. Procházková Vykazování žáků s podpůrnými opatřeními  

5.4. Telecká Dobré nápady na výuku informatiky na 1.stupni 

19.4. Procházková, Lampárková Klub ředitelek MŠ 

24.4. Lampárková Besídka dětí trochu jinak 

27.4. Sejbalová Šikana 

3.5. Štilárková Didaktické hry a jiné činnosti na 1.stupni 

   

   

   

 

Ve školním roce 2016/2017 absolvovala pedagogickou praxi v MŠ studentka SPGŠ  od 2.3. 

do 14.3. pod vedením p.učitelky Petry Bartošové. 

 

7.  Aktivity školy, prezentace na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2016/2017 jsme vyučovali v 1. – 5. třídě podle ŠVP ZŠ Opatovec „Škola pro 

život“. I nadále jsme pracovali na pěstování dobrých vztahů v ZŠ na všech úrovních ( žák – 

žák, učitel – žák, učitel – učitel, ředitelka – učitel, učitel - rodič ), plnění výstupů ŠVP a 

dosahování klíčových kompetencí. 

 

Letošní školní projekt „To nás těší, že jsme Češi“ byl  zaměřen na vztah k domovu a vlasti, na 

principy demokracie, lidských a občanských práv, tolerance a empatie, úcty k odlišnostem 

jednotlivců, skupin a národů. Obsahoval 6 projektových dnů, celoroční hru pro družstva a 

družinovou hru Český rok. Všechna průřezová témata  byla realizována v  projektových 

dnech v rámci vyučování, v ŠD v průběhu celého roku.  

Názvy jednotlivých částí projektu : 

Říjen, listopad  -    Média v našem životě  (MV) 

Prosinec, leden   -  Jiný kraj, jiný mrav  (MKV) 

Únor, březen   -     Cestovní kancelář  (VDO)  

Duben, květen   -   Největší Češi (OSV) 

                              Máme rádi Česko – Den pro rodiče (OSV  ) 

Červen  -               Chráníme přírodu  (EVVO) 

                  

Žáci byli rozděleni do 7 družstev, každé družstvo mělo název podle osobností z českých dějin. 

Za plnění úkolů v projektových dnech i za vyřešení úkolů, které se každé druhé úterý 

objevovaly někde v budově školy, žáci získávali body pro své družstvo a vybarvovali si dílky 



na mapě. Na konci školního roku pak zvítězilo družstvo s největším počtem vybarvených 

dílků. 

 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

---------------------------------------- 

Na ZŠ pracoval kroužek  anglického jazyka                      -      10 žáků 

                                         Šikulové                                     -      22 žáků 

                                         římskokatolické náboženství     -        2  žáků 

 hudební-hra na flétnu                -      14 žáků 

                                         Malý kuchtík                              -      27 žáků       

                                         Keramika                                    -      30 žáků 

                                         Dětský aerobik                           -      11 žáků 

 

Účast ZŠ na kulturních a sportovních akcích 
 

DATUM KULTURNÍ AKCE, SOUTĚŽE 

15.9. Drakiáda - společná akce MŠ a ZŠ 

15.9. Dopravní hřiště 

27.9. Obvodní kolo přespolního běhu ve Svitavách : 

1.m. – N. Hrbková – 5.tř. 

3.m. – T. Mrštný – 2.tř. 

4.10. Okresní kolo přespolního běhu v Poličce : 

 2.m. – N. Hrbková – 4.tř. 

6.10. Společná schůze rodičů 

11.10. Dýňování 

18.10. Zdravotnické školení v ZŠ – ČČK Ústí nad Orlicí 

18.10. Projektový den Média v našem životě 

24.11. Slavnost Slabikáře 

27.11. Rozsvěcení vánočního stromu v Opatovci, kult. program žáků, zpívání 

koled 

29.11. Taneční vystoupení souboru Scarlet 

30.11. Kino ŠD – Tajný život mazlíčků 

5.12. Mikulášská nadílka 

7.12. Návštěva knihovny ve Svitavách 

9.12. Projektový den Jiný kraj, jiný mrav 

16.12. Andělský den – akce ŠD 

20.12. Společné vánoce v MŠ 

Divadlo JOJO O dvanácti měsíčkách 

21.12. Vánoční dílny, rozdávání dárků 

21.12. Vánoční besídka pro rodiče, posezení s rodiči u kávy a cukroví 

5.1. Školní kolo recitační soutěže 

10.1. Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením 

25.1. Oblastní kolo recitační soutěže – 2.m. K. Kudrnová – 3.tř. 

9.2. 1. kolo přírodovědné soutěže  - ekologie  

1.m. - K. Kloudová – 4.tř. 

           D. Zichová – 5.tř. 

2.-4.m. – V. Abrlová – 4.tř. 

10.2. Projektový den Cestovní kancelář 



13.2. – 24.4. Plavecký výcvik 

14.2. – 17.2. Lyžařský výcvik 

22.2. Zápis dětí do 1.ročníku na zkoušku 

4.3. Setkání seniorů – kulturní program 

16.3. Ukázková hodina pro předškoláky s rodiči 

16.3. 2. kolo přírodovědné soutěže – anatomie člověka 

2.m. – D. Zichová – 5.tř. 

19.3. Matematická soutěž Klokan 

Cvrček – 2. a 3. třída -      1.m. – L. Hartmanová 

                                          2.m. – J. Kučerová 

                                          3.m. – M. Pokorný                                                     

Klokánek – 4. a 5. třída – 1.m. – A. Kudýnková 

                                          2.m. – K. Sajlerová 

                                          3.m. – Š. Rybička 

21.3. Divadlo Šumperk – Malý Nemo v krajině snů 

28.3. Den otevřených dveří 

4.4. Projektový den Největší Češi 

4.4. Návštěva knihovny v Opatovci 

3.4. – 7.4. Týden s knihou – společné čtení 

12.4. Hudební představení Hrátky na pohádky 1. – 3.tř. 

20.4. 3. kolo přírodovědné soutěže –rostliny 

1. - 2.m. – K. Kloudová, V. Abrlová – 4.tř. 

2.m. – D. Zichová – 5.tř. 

27.4. Interaktivní program Brazílie – 3. – 5.tř. 

27.4. Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením 

9.5. Kino ŠD - Lichožrouti 

11.5. 4. kolo přírodovědné soutěže -živočichové   

1.m. – K. Kloudová – 4.tř. 

3. – 5.m. – V. Abrlová – 4.tř. 

16.5. Fotografování 

20.5. Den matek – kulturní program 

23.5. Ukázka výcviku psů – Policie ČR 

25.5. Školní výlet – Vida centrum Brno 

30.5. Projektový den Máme rádi Česko - Den pro rodiče, spaní ve škole 

30.5. – 2.6. Sběr papíru 

6.6. Pasování prvňáčků na čtenáře – knihovna Svitavy 

8.6. Návštěva předškoláčků v 1.třídě 

13.6. Obvodní kolo atletické všestrannosti ve Svitavách :  

2.třída – 2.m. – N. Herzánová 

              3.m. – T. Mrštný 

3.třída – 3.m. – J. Kučerová 

4.třída – 1.m. –  K. Kloudová 

              2.m. –  M. Pešek 

5.třída – 1.m. – N. Hrbková 

              2.m. – O. Sajler 

              3.m. – N. Peřinová 

Družstvo ZŠ Opatovec obsadilo 2.místo a mělo postoupit do okresního 

kola v Litomyšli, bohužel jsme se nemohli zúčastnit, protože jsme tento 

den absolvovali exkurzi do Prahy. 



15.6. Exkurze do Prahy – 3. – 5.tř. 

21.6. Zahradní slavnost, slavnostní vyřazování předškoláků, loučení s páťáky 

23.6. Putování za Svatojánským pokladem – akce ŠD 

26.6. Projektový den Chráníme přírodu 

29.6. Kino Anděl Páně 2 

  

  

  

    

     

Žáci 3. a 5. třídy se letos opět zapojili do celorepublikového projektu Kalibro a dosáhli 

dobrých výsledků ve sledovaných oblastech : 

 

3. třída 

--------- 

                                                ZŠ                             ČR 

Český jazyk                                             60,3 %                           54,0 % 

Matematika                                              44,1 %                           38,5 % 

Prvouka    49,5 %                           43,1 % 

Přírodovědný základ                                66,1 %                           54,1 % 

 

5. třída 

--------- 

                                                ZŠ                             ČR 

Český jazyk                                             63,7 %                           64,4 % 

Matematika                                              46,1 %                           47,5 % 

Humanitní základ    65,6 %                           63,0 % 

Přírodovědný základ                                63,5 %                           63,7 % 

Anglický jazyk                                         59,5 %                           68,1 % 

Ekonomické dovednosti                           51,3 %                           55,7 % 

 

 

Údaje o školské radě : 

----------------------------- 

Školská rada se sešla ve školním roce 2016/2017 dvakrát 26.9.2016. Došlo ke změně člena, za 

školu byla jmenována paní Hana Telecká, která byla zároveň zvolena předsedou školské rady. 

Byla schválena výroční zpráva za rok 2015/2016 a příloha ŠVP, týkající se inkluze.    Byla 

schválena nová verze klasifikačního a školního řádu. Školská rada neměla žádné připomínky 

a vyjádřila spokojenost s prací školy. 

 

 
 

Údaje o činnosti MŠ 
------------------------------ 

MŠ Opatovec je od školního roku 2013/2014 dvoutřídní.  

Ve školním roce 2015/2016  navštěvovalo MŠ 38 dětí od 3 do 7 let věku, z toho 10 dětí 

předškolního věku. 



Vzdělávací a výchovná práce probíhala podle RVP PV „Cesta k sobě“. Školní program byl 

rozdělen do 7 integrovaných bloků s náměty na různou činnost dětí. V integrovaných blocích 

jsou rozpracovány specifické cíle RVP PV.  

V tomto školním roce jsme  pokračovali  v prevenci poruch řeči.V ranní logopedické 

preventivní chvilce s celou skupinou dětí rozvíjíme výslovnost formou různých her a 

zábavných činností. V říjnu logopedka Mgr. L. Novotná provedla depistáž dětí, na kterou 

navázala p. uč. Lampárková a vytvořila si skupinky dětí podle řečových vad. V těchto 

skupinách děti procvičovaly  řeč dle individuálních potřeb. 

V letošním školním roce pokračoval v činnosti logopedický kroužek pod vedením p. učitelky 

Bartošové. 

 

Celoroční provoz MŠ začíná v 6.15h a končí v 15.45h.  

 

Akce MŠ 

------------ 
 

MĚSÍC AKCE MŠ 

Celý rok Sběr víček pro nemocné děti 

9.9. Schůzka s rodiči 

29.9. Drakiáda – společná akce MŠ a ZŠ 

2.10. Princezna na hrášku – divadlo Trám Svitavy 

4.10. Vítání občánků – kulturní program 

6.10. Logopedická depistáž – p. Novotná 

17.10. Základy 1. pomoci v MŠ – ČČK Ústí nad Orlicí 

23.10. Pes z boudy divadlo JOJO v MŠ 

7.11. Kouzelník Waldini v MŠ 

14.11. Nováčkova dobrodružství – divadlo Trám Svitavy 

27.11. Vánoční dílny pro děti s rodiči 

5.12. Mikulášská besídka 

19.12. Návštěva ZŠ - společné vánoce  MŠ a ZŠ, divadlo Bílá paní- divadélko JOJO 

14.1. PPP Ústí nad Orlicí – program všeobecné primární prevence Tajuplný ostrov 

20.1. Hodina zpěvu – J. Uhlíř – Fabrika Svitavy 

26.1. – 13.4. Plavecký výcvik Svitavy 

3.2. Zápis dětí do ZŠ – účast pedagogů MŠ 

13.2. Karneval v MŠ 

14.2. Vítání občánků – kulturní program 

26.2. O čarodějné krčmě – divadlo Trám Svitavy 

4.3. O kůzlátkách – divadlo JOJO V MŠ 

26.3. Velikonoční dílny pro rodiče a děti 

28.4. O kocouru Mikešovi – Fabrika Svitavy 

16.5. Den matek – veřejné vystoupení dětí 

22.5. Výlet předškoláků se ZŠ – Westernové městečko Boskovice 

9.6. Zpívánky - hudební představení v ZŠ  

19.6. Účast dětí na turnaji v hokejbale ve Svitavách – 3.místo 

23.6. Ukázková hodina pro předškoláky v 1.třídě v ZŠ Opatovec 

25.6. Zahradní slavnost v MŠ, slavnostní vyřazování předškoláků 



30.6. Školní výlet s rodiči a dětmi – Rudka u Kunštátu 

 

 

 

 

 

 

8.  Inspekční činnost 
 

Ve školním roce 2016/2017 v ZŠ a MŠ Opatovec neproběhla kontrola ČŠI. 

 
Výběrové zjišťování výsledků žáků 5.tříd organizované ČŠI 

---------------------------------------------------------------------------- 

Žáci 5.třídy se letos zúčastnili celorepublikového výběrového zjišťování výsledků žáků 5.tříd 

a dosáhli velmi dobrých výsledků v sledovaných oblastech : 

                                                                   

                                                                   ZŠ                             ČR  

Matematika                                               66 %                             60 % 

Anglický jazyk                                          82 %                             79 % 

Kombinované výchovy                             66 %                             66 % 

 

9.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola se nezapojuje do žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 

 

10.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Žádný ze zaměstnanců školy se nevzdělává v rámci celoživotního učení. 

 

11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Škola se v roce 2016/2017 nezapojuje do žádných projektů financovaných z cizích zdrojů. 

 

 

12.  Údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Na škole nepracuje odborová organizace. 

MŠ a ZŠ spolupracuje s PPP ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí, s logopedickou poradnou ve 

Svitavách, s ČČK v Ústí nad Orlicí, s Policií ve Svitavách, s obcí (slavnostní zahájení 

školního roku, úklid veřejných prostranství, příspěvky do Opatoveckého občasníku, 

organizace sběru starého papíru, kulturní vystoupení na Den matek) a s místními 

organizacemi ( TJ Sokol,  kulturní vystoupení pro místní seniory, vítání občánků, Svaz žen – 

sběr odpadových surovin, výroba přáníček na Den matek )  

 



13.  Výsledky hospodaření školy 
 

Čerpání obecního a školského rozpočtu školy je doloženo v příloze. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 31.8. 2016, předložena 

k připomínkování školské radě a schválena. 

Rodiče s ní budou seznámeni na společné schůzi rodičů v říjnu 2017. 

 

 

 

 

V Opatovci dne 16.9. 2017                                                    --------------------------------------- 

           ředitelka školy 


