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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. 2018/2019 ji navštěvovalo 44 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. 

ZŠ je vybavena 4 staršími počítači v II. třídě , 6 zánovními počítači ve III. třídě připojenými 

na internet s poměrně dobrým softwarovým vybavením ( výukové programy ), 5 notebooky,  

4 tablety  a 3 interaktivními tabulemi.  

 

mailto:zs.opatovec@seznam.cz


V budově MŠ je 1 třída pro děti, kuchyňka a jídelna a ložnice. 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.a 3. ročník (20 žáků) 

Základní škola Mgr. Dana Procházková Ředitelka ZŠ a MŠ 

III.třída – 4.a 5..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. –září 

- březen 

Anežka Červinková - 

duben - červenec 

Učitelka MŠ 

Mateřská škola 

 

Ilona Císařová 

Magda Vodstrčilová – 

zástup za nemoc 

Školnice MŠ 

(též dovoz a výdej obědů pro MŠ) 

Základní škola Lenka Myšková II.třída - školní asistent 

          - asistent pedagoga 

 

 

3. Zápis do MŠ a ZŠ 
 

Výsledky zápisu dětí do MŠ : 

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

Počet podaných přihlášek     :   12 



Počet neumístěných dětí       :     0 

Děti odcházející do ZŠ          :    5 (1 odklad) 

Od 1.9. 2019 bude MŠ zase dvojtřídní, abychom pokryli zájem zákonných zástupců o 

umístění dětí v MŠ.  

 

Výsledky zápisu dětí do ZŠ : 

------------------------------------- 
Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 8 dětí, 5 dětí z MŠ Opatovec, 1 dítě z MŠ Dětřichov,1 dítě z 

MŠ Svitavy a 1 dítě se přistěhovalo z Pardubic. 1 dítě dostalo odklad školní docházky. V roce 

2019/2020 bude 1. třídu navštěvovat 7 žáků . 

 

4.  Výsledky vzdělávání 
 

Výsledky vzdělávání jsou dobré, snížená známka z chování nebyla udělena, 1 žák dostal 

nedostatečnou z ČJ, úspěšně absolvoval opravné zkoušky a postoupil do dalšího ročníku. 1 

žák 2.třídy navštěvoval 3 měsíce SVP Alfa ve Svitavách z důvodu výchovných problémů.  

 

Přehled učebních plánů 

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

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

aktualizovaného ped. pracovníky ZŠ) . 

Na ZŠ bylo v tomto školním roce 7 žáků vyšetřeno v PPP ve Svitavách, čtyřem žákům bylo 

přiznáno podpůrné opatření – (2.stupně – ADHD, střední porucha učení, 2.stupně – 

dysortografie, 2.stupně- porucha učení - dyskalkulie a 3.stupně – porucha chování). 

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. Téma prevence je 

vhodně zařazováno do vyučovacích hodin, v případě potřeby mu věnujeme větší časovou 

dotaci.. 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 

29.8. Všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO 

6.11. Sejbalová Tvořivá literární výchova 

6.11. Lampárková Tvořivá literární výchova 

12.11.-13.11. Procházková Digitální technologie ve výuce 

15.11. Myšková Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a ZŠ 

21.11. Myšková Hravá jóga 



22.11. Procházková, Sejbalová, 

Myšková 

Schůzka se zástupcem Alfy, etopedem p. 

Klusoněm 

27.11.-28.11. Procházková Seminář vedoucích pracovníků školství s KÚ 

PK 

14.1., 12.2. Štilárková Matematika činnostně v 1.ročníku 

25.1. Procházková Metody kritického myšlení při četbě knížky 

4.2. Daňková Hygienické minimum pro pracovníky ŠJ 

11.2.  Procházková Aktuální změny právních předpisů od 1.1. 2019 

25.2. Štilárková Vedení rozhovoru s rodiči 

11.3. Štilárková Posouzení vývoje čtení a psaní na 1.stupni 

11. - 12.3. Procházková Seminář vedoucích pracovníků školství 

20.3. Sejbalová Prevence a řešení školní neúspěšnosti 

28.3. Telecká Cvičení ticha 

   

   

   

   

   

   

   

 

Ve školním roce 2018/2019 absolvovala pedagogickou praxi v MŠ a ŠD studentka SPGŠ 

Kristýna Burešová pod vedením p. učitelky Hany Lampárkové a p. Pohorská – kurz asistenta 

pedagoga pod vedením p. uč. Sejbalové. 

 

7.  Aktivity školy, prezentace na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2018/2019 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 „Hrajeme si na 100 věcí “ byl zaměřen na rozvíjení osobnosti žáků, 

posilování sebevědomí, odpovědnost za vlastní jednání.  Témata vycházela z návrhů žáků. 

Zahrnoval 6 projektových dnů, ve kterých žáci v rámci jednotlivých průřezových témat 

zpracovávali vybraná témata. Také Den pro rodiče a program Dne matek zohlednil náměty, 

které patřily mezi žáky preferované. 

Projekt dále zahrnoval i družinovou hru pro jednotlivce „Hrajeme si na království“. 

 

Témata projektových dnů: 

 

1. Já a moje bezpečí - OSV 

2. Cestujeme za poznáním – MKV 

3. Vesmír – MV, čtenářská gramotnost 

4. Retro hry – Den pro rodiče – OSV 

5. Vztah žáků k přírodě a zvířatům – EVVO 

6. Objevy a vynálezy - VMEG 

 

Údaje o mimoškolních aktivitách 



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

Na ZŠ pracoval kroužek  Anglického jazyka                      -       9 žáků 

                                         Šikulové                                     -      16 žáků 

                                         Římskokatolické náboženství     -       2  žáci 

 Hudební-hra na flétnu                -      12 žáků 

                                         Malý kuchtík                              -      29 žáků       

                                         Keramika                                    -     27 žáků 

                                         Dětský aerobik                           -      11 žáků 

                                          

 

Účast ZŠ na kulturních a sportovních akcích 
 

DATUM KULTURNÍ AKCE, SOUTĚŽE 

  7.9. Obvodní kolo přespolního běhu ve Svitavách : 

1.m. – Z. Běhalová, M. Staša – 2.tř. 

2.m. – N. Herzánová – 4.tř. 

3.m. – V. Peňázová – 4.tř. 

19.9. Lesní pedagogika 

21.9. Okresní kolo přespolního běhu v Poličce 

25.9. Drakiáda - společná akce MŠ a ZŠ 

2.10. Společná schůze rodičů 

3.10. Divadelní představení Čert a Káča – 1.-3.tř. 

11.10. Projektový den Já a moje bezpečí, požární poplach 

23.10. Dýňování 

6.11. Zdravotnické školení v ZŠ – ČČK Ústí nad Orlicí 

12.11. Ekologický program v Oucmanicích 

19.11. Slavnost Slabikáře 

20.11. Divadelní představení Staré řecké báje a pověsti – 4.a5.tř. 

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

koled 

2.12. Výstava keramiky v KD 

5.12. Návštěva čerta, Mikuláše a anděla 

11.12. Vánoce v muzeu ve Svitavách 

18.12. Projektový den Cestujeme za poznáním 

18.12. Besídka pro rodiče, předvánoční posezení s rodiči u kávy a cukroví 

20.12. Kino Čertí brko 

20.12. Společné Vánoce ZŠ a MŠ 

16.1. Školní kolo recitační soutěže 

16.1. Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením 

19.1. Kulturní program na setkání seniorů 

11.2.- 8.4. Plavecký výcvik 

12.2.-15.2. Sportovní týden na sněhu 

19.2. Ukázková hodina v 1.třídě pro rodiče předškoláků 

26.2. Obvodní kolo recitační soutěže ve Svitavách postup do okresního kola – J. 

Kösslerová, A. Zedník 

27.2. Zápis dětí do 1.ročníku na zkoušku 

7.3. Hudební představení Tajemství písniček – 1.-3.tř. 



14.3. 2.kolo přírodovědné soutěže – Anatomie člověka 

3.m. – M. Pokorný – 4.tř. 

18.3. Okresní kolo recitační soutěže ve Svitavách 

22.3. Matematická soutěž Klokan 

Kategorie Cvrček 2.-3.tř.  -1m. T. Filipi, 2m. R. Hehl, 3.m. A. Zedník 

Kategorie Klokánek 4.-5.tř. – 1.m. M. Pešek, 2.m. A. Kloudová , 3.m. T. 

Kudýnek 

3.4. Zápis dětí do 1.třídy 

25.4. 3.kolo přírodovědné soutěže – Živočichové 

1. m. – A. Kloudová – 4.tř. 

2.m. – L. Hartmanová – 4.tř. 

3.m. – V. Peňázová -4.tř. 

25.4. 1. kolo přírodovědné soutěže – Ekologie (náhradní termín) 

1.m. – V. Peňázová – 4.tř. 

           T. Kudýnek – 5.tř. 

2.m. – A. Kloudová – 4.tř. 

           M. Pešek – 5.tř. 

30.4. Návštěva Městské knihovny ve Svitavách – 1.tř. 

13.5. Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením 

15.5. 4. kolo přírodovědné soutěže –rostliny 

1.m. – A. Kloudová – 4.tř. 

           M. Pešek – 5.tř. 

2.-3.m. T. Kudýnek – 5.tř. 

3.m. – V. Peňázová – 4.tř. 

Celkové výsledky – 4.tř.  – 1..m -  A. Kloudová 

                                            2.m. – V. Peňázová 

                                            3.m. -  L. Hartmanová 

                              - 5.tř.   - 2.m. -  M. Pešek 

                                            3.m. -  T. Kudýnek 

18.5. Den matek – kulturní program 

21.5. Fotografování 

21.5. Edukační hodina pro předškoláky – 1.setkání 

28.5. Projektový den  Den pro rodiče, spaní ve škole 

28.5. – 5.6. Sběr papíru 

3.6. Pasování prvňáčků na čtenáře – knihovna Svitavy 

4.6. Edukační hodina pro předškoláky – 2.setkání 

4.6. Dopravní hřiště  

12.6. Závody atletické všestrannosti 

1.m. – J. Kučerová – 5.tř. 

2.m. – N. Herzánová, T. Mrštný – 4.tř. 

3.m. – A. Kloudová – 4.tř., M. Bureš – 5.tř. 

Družstvo ZŠ Opatovec se umístilo na 3.místě. 

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

13.6. Projektový den Vztah dětí k přírodě a zvířatům 

25.6. Kino ŠD – Jak vycvičit draka 3 

26.6. Naučná stezka – prameny Svitavy, Památník včelích matek 

27.6. Městské muzeum ve Svitavách – výstava deskových her a železnice 

  

    



     

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                                             71,3 %                           58,5 % 

Matematika                                              58,7 %                           48,3 % 

Prvouka    68,7 %                           60,9 % 

Přírodovědný základ                                67,3 %                           60,0 % 

 

5. třída 

--------- 

                                                ZŠ                             ČR 

Český jazyk                                             71,5 %                           62,5 % 

Matematika                                              63,2 %                           53,0 % 

Humanitní základ    61,6 %                           56,4 % 

Přírodovědný základ                                72,5 %                           61,8 % 

Anglický jazyk                                         57,9 %                           54,5 % 

Ekonomické dovednosti                           70,7 %                           50,8 % 

 

 

 

Údaje o školské radě : 

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

Školská rada se sešla ve školním roce 2018/2019 dvakrát.  2.10.2018 byla schválena výroční 

zpráva za rok 2017/2018 a nová verze školního řádu. 8.3.2019 byla seznámena s inspekční 

zprávou a protokolem o činnosti ZŠ a MŠ Opatovec a s rozpočtem školy. Školská rada 

vyjádřila spokojenost s prací školy.  

 

 
 

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

MŠ Opatovec je jednotřídní.  

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

 

Ve školním roce 2018/2019  navštěvovalo MŠ 25 dětí od 2 do 7 let věku, z toho 6 dětí  

s povinnou školní docházkou. 

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

rozdělen do 7 integrovaných bloků s náměty na různorodou 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 jsme s celou skupinou dětí rozvíjeli pohyblivost mluvidel formou různých 

her a zábavných činností. V listopadu logopedka Mgr. L. Novotná provedla depistáž  dětí. 

Žádné dítě logopedka nezařadila do kroužku komunikačních dovedností, a proto jsme se více 

zaměřili na prevenci poruch řeči v ranní logopedické chvilce. 

 

 



Akce MŠ 

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

MĚSÍC AKCE MŠ 

19.9. Lesní pedagogika 

19.9. Schůzka s rodiči 

25.9. Drakiáda – společná akce MŠ a ZŠ 

15.10. Větrná pohádka 

22.10. Návštěva knihovny ve Svitavách 

8.11. Logopedická depistáž dětí – Mgr. Lenka Novotná 

12.11. Plyšáčkování – základy 1.pomoci 

28.11. Knihovna Svitavy _ Traktůrek Zetůrek 

28.11. Vánoční dílny pro děti s rodiči 

29.11. Výstava dětských prací z keramické hlíny v KD 

20.12. Vánoční setkání ZŠ a MŠ 

9.1. – 30.1. 4 návštěvy solné jeskyně ve Svitavách 

11.2. – 23.4. Plavecký výcvik 

12.2.-15.2. Sportovní týden na sněhu pro předškoláky 

19.2. Návštěva ZŠ – ukázková hodina v 1. třídě 

27.2. Zápis do 1.třídy na zkoušku 

3.4. Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Opatovec 

11.4. Velikonoční dílničky pro rodiče a děti 

30.4. Čarodějnický rej 

9.5. Zápis dětí do MŠ 

18.5. Kulturní vystoupení na Den matek 

21.5. Fotografování dětí 

6.6. Výlet předškoláků se ZŠ ZOO Olomouc 

13.6. Zahradní slavnost 

14.6. Návštěva u včelaře 

19.6. Oslava Dne dětí v MŠ 

29.6. Výlet s rodiči a dětmi do Pradědova muzea v Bludově 

 

8.  Inspekční činnost 
 

Ve dnech 5. – 8. 10. 2018 navštívila školu ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování 

a hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školních 

vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy. Kontrola byla také zaměřena na 

řády ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ. Byla provedena kontrola V MŠ, ZŠ a ŠJ. V ZŠ proběhlo 8 hospitací, 

v ŠD 2, v MŠ 2 dny. Inspekce neshledala žádné porušení předpisů, s činností MŠ a ZŠ byla 

spokojena. Zejména vyzdvihla příjemné až rodinné prostředí v ZŠ i MŠ a příkladnou 

spolupráci celého kolektivu, což se pozitivně odráží na vzdělávání dětí a žáků. 

Dne 25.6.2019 školu navštívila ČŠI na základě stížnosti jednoho z rodičů. 

Stížnost se týkala nespokojenosti zákonných zástupců s přístupem třídní učitelky k jejich 

dítěti, žákovi s SVP. Ve většině připomínek označila ČŠI stížnost jako nedůvodnou, přesto 

však v některých oblastech našla drobná pochybení. P. ředitelka zaslala na ČŠI vyjádření 

k inspekční zprávě. 



 

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  v roce 2018/2019 pokračovala v projektu financovaném EU Šablony I. Projekt byl 

ukončen 28. 2. 2019 a byla vypracována žádost na další projekt Šablony II., který bude 

zahájen 1. 9. 2019. V lednu 2019 se škola zapojila do projektu financovaného MŠMT Sportuj 

ve škole. Žáci, navštěvující školní družinu, tak mají 2 hodiny pohybu navíc, kde se seznamují 

se základy sportovních her. 

 

 

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 SVP Alfa,  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. 

 

13.  Výsledky hospodaření školy 
 

Čerpání obecního a školského rozpočtu školy je doloženo v příloze. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 28.8. 2019, předložena 

k připomínkování školské radě a schválena. 

Rodiče s ní budou seznámeni na společné schůzi rodičů v říjnu 2019. 

 

 

 

 

V Opatovci dne 18.9. 2019                                                    --------------------------------------- 

           ředitelka školy 


