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1. Základní údaje o škole
1.1 Škola
Název příspěvkové organizace:
Sídlo příspěvkové organizace:
Odloučená pracoviště:
IČ:
REZIDO:
IZO:
Vedení školy
Jméno a funkce
Mgr. Danuše Jílková
(ředitelka školy)
Mgr. Jitka Brzobohatá
(zástupce pro případ
nepřítomnosti ředitele ZŠ)
Hana Bartošová
(vedoucí odloučeného
pracoviště)

Základní škola a Mateřská škola Vikýřovice,
okres Šumperk
příspěvková organizace
Školní 122
788 13 Vikýřovice
Zámecká 97, 788 13 Vikýřovice - MŠ
Zámecká 97, 788 13 Vikýřovice - výdejna stravy MŠ
75027101
650 038 754
102 668 761

Kontakt
583 216 797
776 636 355
604 447 871
583 216 797
775 049 202
583 213 104
604 447 879

jilkovad@seznam.cz
info@zsvikyrovice.cz
j.brzobohata@seznam.cz

hankabartos@seznam.cz

Dálkový přístup do školy
ředitelka školy – email – jilkovad@seznam.cz, info@zsvikyrovice.cz, zsvikyrovice@seznam.cz
www stránky školy – www.zsvikyrovice.cz
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Organizační schéma školy

SRPŠ při ZŠ

Zřizovatel

Školská rada

Městský úřad,
odbor školství

Ředitelka

Sponzoři školy

Školnice

ČŠI

Pracovnice
provozu

Asistentky
pedagoga

Vedoucí
odloučeného
pracoviště

Učitelky
MŠ

Učitelky
ZŠ

Vychovatelky
ŠD

Mzdová účetní
Účetní

Provozní
zaměstnanci

1. ročník – projektový den – „Bramborový den“

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele:
Adresa zřizovatele:
Kontakt:
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OBEC Vikýřovice
Petrovská 168, Vikýřovice
tel. 583 213 146
e-mail: podatelna@vikyrovice.cz

1.3 Základní údaje o součástech školy
Základní škola Vikýřovice je školou jen s 1. stupněm ZŠ. V pěti ročnících bylo 84 žáků a
jedna žákyně podle §38.
Součástí školy jsou:
 školní družina
– 54 žáků
 výdejna stravy při ZŠ
– 77 strávníků
 MŠ
– 54 dětí
 výdejna stravy při MŠ
– 54 strávníků
Škola disponuje pěti kmenovými učebnami. Je velmi dobře vybavena prostředky informační
a komunikační technologie (ICT) i prezentační technikou (interaktivními tabulemi), je
připojena k internetu. K dispozici jsou síťové tiskárny, kopírovací stroj a většina
pedagogického sboru má k dispozici počítač.
Škola využívá tělocvičnu, která je vybavena sportovním náčiním pro většinu sportů. K výuce
tělocviku můžeme využít fotbalové hřiště. V areálu školy využíváme doskočiště pro skok
do dálky.
Vedle školy bylo vybudováno víceúčelové sportovní hřiště, které je využíváno v hodinách
tělesné výchovy, ve ŠD a o velké přestávce, kdy žáci chodí ven. Na školní zahradě byla
umístěna kreslící tabule a stůl s lavicemi, kde žáci odpočívají nebo si malují, hrají stolní hry.
Máme dvě oddělení ŠD. První oddělení využívalo kmenovou třídu 1. ročníku a hernu, druhé
oddělení bylo v kmenové třídě 2. ročníku. ŠD je velmi dobře materiálně vybavena. Nabízí
mnoho zájmových kroužků, které mohou navštěvovat i žáci, kteří ŠD pravidelně nenavštěvují.
Výdejna stravy je u nás výborně vybavena a 2x měsíčně zde probíhá kroužek vaření. Pitný
režim pro žáky je zajištěn. Naše škola se zapojila do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce do
škol“.
MŠ má dvě oddělení, která jsou velmi dobře vybavena nábytkem, pomůckami, koutky
pro různé činnosti. Děti chodí na svou vlastní zahradu, která má pískoviště a herní prvky.
MŠ má dobré materiální vybavení, prostory jsou bezpečné a esteticky vkusné. Předností je
barevnost MŠ, která příznivě působí na děti.
Opravy a nákupy vybavení
MŠ Vikýřovice
Výmalba umýváren a sociálního zařízení pro
personál-MŠ Zámeček
Oprava šaten
Rekonstrukce budovy MŠ Ke Splavu
Nákup počítačů
Nákup nového vybavení do MŠ Ke Splavu
Nákup vánočního osvětlení
Nákup notebooku
Nákup ochranné sítě na plot
Nákup molitanových kostek
Nákup kuchyňského robotu
Nákup nového nábytku
Nákup žákovských lavic a židliček
Nákup hraček a potřeb pro děti
Nákup zásobníků na toaletní papír
Nákup výtvarného materiálu a potřeb
Výmalba jídelny a chodby v přízemí
Nákup nádobí
Nákup učebních pomůcek
Nákup gastronádob
Nákup výtvarného materiálu
Nákup lehátek, ložního prádla, stolů, židlí
Nákup kazetového přijímače
Oprava a nátěry-školní zahrada Zámeček
ZŠ Vikýřovice
Nákup šicího stroje
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2. ročník – podzim - zima

Třída

Ročník

Chlapců

Dívek

Vyučující

1.
2.
3.

Počet
žáků
18 (+1)
19
17

I.
II.
III.

5
9
6

13
10
11

4.
5.

15
15

5
7

10
8

Mgr. Jitka Brzobohatá
Mgr. Lucie Sojková
PaedDr. Zdeněk Formánek
Od 10.5.2017–Drahomíra Ďurišová
Mgr. Eva Jonová
Mgr. Danuše Jílková
Mgr. Blanka Gabrišková

IV.
V.

84 (+1)
27
27
54
27

32
6
14
20
11

52
21
13
34
16

28

16

12

Celkem 5.
ŠD
1. oddělení
2. oddělení
Celkem
MŠ
1.
2.

Drahomíra Ďurišová
Monika Habrmanová
Hana Bartošová
Radmila Beranová
Lenka Horňáková
Ivana Majerová

Celkem
55
27
28
ŠJ při
55
Helga Doubravová
MŠ
ŠJ při
77
Olga Dusová
ZŠ
celkem
132
Jedna žákyně 1. ročníku studuje podle §38 - žák, který plní povinnou školní docházku ve
škole mimo území České republiky, je zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané
v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.

Školská rada
Datum zřízení:
1. 9. 2005
Počet členů:
6
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel
školy.
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Školská rada v tomto složení pracuje od 1. 9. 2014
Zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Jitka Brzobohatá
Mgr. Lucie Sojková
Zástupci zákonných zástupců žáků:
Mgr. Petra Kabourková – předseda školské rady
Dana Vondráčková
Zástupci zřizovatele školy:
Miroslav Frodl
Mgr. Václav Novák

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou nařízení vlády č.689/2004., o soustavě
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání: kód 79-01-C/01
 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro všechny“ ,
 Výuka anglického jazyka probíhá od 1. ročníku – 25 minut týdně, ve 2. ročníku –
1 hodina týdně. Výuka má motivační a přípravný charakter pro učení se cizímu jazyku
v povinné fázi výuky od 3. ročníku. Povinná výuka prvního cizího jazyka (angličtiny)
je zahájena od 3. ročníku,
 Od 1. ročníku probíhá v hodinách hudební výchovy výuka hry na flétnu.

1. + 2. ročník – Dobrodružství skřítka Šišáka
centrum

3. - 5. ročník – Odemykání lesa
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Učební plán pro školní rok 2016/2017
Učební plán ve školním roce 2016/2017
ŠVP „Škola pro všechny“
Předmět
1. ročník
Český jazyk a literatura
8,5
Anglický jazyk
0,5
Matematika
4
Informatika
Prvouka
2
Přírodověda
0
Vlastivěda
0
Hudební výchova
1
Výtvarná výchova
1
Praktické činnosti
1
Tělesná výchova
2
Celkem
20
Patříme mezi školy jen s 1. stupněm ZŠ.

2. ročník 3. ročník 4. ročník
9
9
7
1
3
3
5
5
5
0,5
1
2
2,5
0
0
3
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
22
25
25

5. ročník
7
3
5
1
2
2
1
2
1
2
26

Vyučovací proces
Týdenní počet hodin
Počet hodin vzniklých dělením
Počet hodin nepovinných předmětů
Spojení hodin
Celkový počet vyučovacích hodin

1. – 5. ročník
118
0
1
0
119

EKO program „Detektivní kancelář“ – 1. ročník

EKO program „Vyprávění starého stromu“ – 2. ročník
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Celkem
118
0
1
0
119

EKO program „Venku po
setmění - 4. + 5. ročník
(ne)kupovat

3.Rámcový popis personálního zabezpečení školy.
3.1. Základní údaje o pracovnících školy
Pracovní zařazení
Úvazek
Ředitelka
1
Učitelka
1
Učitelka
1
Učitel
1
Učitelka
0,772
Učitelka
1
Asistent pedagoga
0,49
Asistent pedagoga
0,51
Vychovatelka ŠD
0,494
Vychovatelka ŠD
0,47
Školnice
1,0
Pracovnice provozu
0,35
Uklízečka
0,5
Fyzický počet pracovníků ZŠ
Přepočtený počet pracovníků ZŠ
Vedoucí odl.prac.
1
Učitelka
1
Učitelka
1
Učitelka
1
Školnice
0,52
Uklízečka
0,1
Topič
0,04
Pracovnice provozu
0,48
Fyzický počet pracovníků MŠ
Přepočtený počet pracovníků MŠ
Fyzický počet pracovníků ZŠ a MŠ
Přepočtený počet pracovníků ZŠ a
MŠ

Aprobace
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
1. stupeň ZŠ
Učitelství
1. stupeň ZŠ
Středoškolské vzdělání
Středoškolské vzdělání
Vychovatelka ŠD
Vychovatelka ŠD

Poznámka

Kurz asistenta pedagoga

10
9,586
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ

6
6,04
16
15,626

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví celé organizace (ZŠ a MŠ).
Věk
Muži
Ženy
Celkem
do 20 let
0
0
0
21 – 30 let
0
1
1
31 – 40 let
0
3
3
41 – 50 let
0
3
3
51 - 60 let
1
8
9
61 a více let
0
0
0
celkem
1
15
16

4. Zápis k povinné školní docházce.
4.1 Zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok
2017/2018
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 1. 9. 2016 nastoupilo do 1. ročníku 18 žáků a 1 žákyně podle §38. Do školní družiny
bylo přijato 54 žáků 1. – 5. ročníku.
 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 proběhl 7. 4. 2017. Zapsáno bylo 26
dětí. Dvěma žákům byl nástup povinné školní docházky odložen o 1 rok. Jeden žák
bude studovat podle §38.

4.2. Odchod žáků do 6. ročníku
 8 žáků
 3 žáci
 4 žáci

– ZŠ Šumperk, 8. května
- ZŠ Šumperk, Vrchlického
- Gymnázium Šumperk

4.3. Odchod žáků
 2 žáci 1. ročníku přešli na ZŠ 8. května 63, Šumperk
 1 žákyně 2. ročníku přešla na ZŠ 8. května 63, Šumperk

4.4. Odchod dětí MŠ do 1. ročníku ZŠ





25 dětí ukončilo předškolní docházku
20 dětí nastoupilo do 1. ročníku ZŠ Vikýřovice
2 děti mají odklad povinné školní docházky
3 děti nastoupily do 1. ročníku na ZŠ v Šumperku

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP
a podle poskytnutého stupně vzdělávání
5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání
Klasifikace prospěchu
Ročník
1

2

3

4

5

I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem

3
7
11
9
7
37

1
0
1
2
3
7

0
0
0
1
1
2

0
0
0
0
0
0

14
12
5
3
3
37

slovní
hodnocení
0
0
0
0
1
1

Souhrnná statistika tříd
Ročník

I.
II.
III
IV.
V.
Celkem
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Počet
žáků

18
19
17
15
15
84

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

17
19
16
12
11
75

1
0
1
3
4
9

0
0
0
0
0
0

Snížená
známka
z
chování

0
0
0
0
0
0

Absence
omluvená

1 380
903
1 120
1 240
808
5 451

Ø na
žáka

76,80
47,50
65,88
82,60
53,86
63,31

Absence
neomluvená

0
0
0
0
0
0

Hodnocení žáků
Všichni žáci, kromě jedné žákyně pátého ročníku, byli hodnoceni klasifikačními stupni.
Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré. Z celkového počtu 84 žáků prospělo
s vyznamenáním 75 žáků (tj. 89,28 %).
Chování žáků bylo vesměs v souladu se školním řádem. Za mimořádnou iniciativu bylo
uděleno 34 pochval třídního učitele a 26 pochval ředitele školy za příkladnou reprezentaci
školy (tj. 78 %). V devíti případech (tj. 11,7 %) v průběhu školního roku bylo uděleno
opatření k posílení kázně – především je to z důvodu zapomínání školních pomůcek, potřeb a
domácích úkolů. Jednalo se i o opakované udělení opatření k posílení kázně u pěti žáků
(důtka třídního učitele).
Ročník

Napomenutí Důtka
Důtka
1. stupeň 2. stupeň
Pochvala
třídního
třídního
ředitele
z chování z chování
učitele
učitele
školy
1.
0
0
0
18
0
18 + 0 ŘŠ
2.
8
0
0
19
0
4 + 11 ŘŠ
3.
0
0
0
17
0
15 + 6 ŘŠ
4.
6
1
0
15
0
15 + 8 ŘŠ
5.
12
0
0
15
0
13 + 10 ŘŠ
Celkem
26
1
0
84
0
66 + 35ŘŠ
Šest žáků v průběhu školního roku dostalo opakovaně napomenutí třídního učitele za neplnění
školních povinností nebo za nepřiměřené chování ke spolužákům.
Na čtvrtletních poradách byly vždy provedeny rozbory písemných prací z hlavních
předmětů, porovnány průměrné známky a vyvozeny závěry pro další vzdělávací práci.
Objektivní hodnocení výchovně vzdělávací práce ve 3. + 5. ročníku jsme získali
prostřednictvím vědomostních testů KALIBRO.
Projekt KALIBRO – žáci 5. ročníku – 10 žáků
Přírodovědný základ
Horáček Miroslav
Kabourek Štěpán
Dobrovolný Ondřej

Φ 63 %
73,7
73,0
72,9

Humanitní základ
Dobrovolný Ondřej
Draňa Jan
Adámková Jolana

Φ 61,4 %
74,2
72,0
69,7

Český jazyk
Adámková Jolana
Kostková Bára
Ščučka Pavel

Φ 66,4 %
87,2
84,1
84,1

Matematika
Ščučka Pavel
Kostková Bára
Horáček Miroslav

Φ 49,2 %
82,1
76,8
69,6

Anglický jazyk

Φ 70,3 %

Ekonomické
dovednosti
Dobrovolný Ondřej
Adámková Jolana
Horáček Miroslav

Φ 51,6 %

Dobrovolný Ondřej
Ščučka Pavel
Kostková Bára
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86,2
80,3
80,1

74,3
69,6
68,6

Celková úspěšnost
Kostková Bára
Adámková Jolana
Dobrovolný Ondřej

Φ 60,24%
72,10
72,00
71,40

V letošním školním roce je procentuální úspěšnost jednotlivých žáků lepší než v loňském
roce. V celkové úspěšnosti jsme se zlepšili. Vše je ovlivněno složením třídy. Zlepšení je v
českém jazyce, ekonomických dovednostech, anglickém jazyce, přírodovědném a
humanitním základu. V přírodovědném základu nejlepší žáci nedosáhli tak vysoké
úspěšnosti jako v loňském roce.
Ve třídě byli 4 žáci s SPU.


projekt KALIBRO – žáci 3. ročníku – 17 žáků

Prvouka
Pospíšilová Karolína
Stančíková Anna
Vondráčková Zuzana

Φ 37,0 %
59,7
59,6
54,0

Matematika
Kužílková Markéta
Stančíková Anna
Soják Jan

Φ 49,2 %
54,3
54,3
50,2

Český jazyk
Soják Jan
Dušková Monika
Stančíková Anna

Φ 42,6 %
66,5
65,0
62,7

Anglický jazyk
Nesvadbová Emma
Pospíšilová Karolína
Doubravová Tereza

Φ 59,3 %
89,6
79,2
76,7

Přírodověda

Φ 52,6 %

Ekonomické
dovednosti
Horáček Bedřich
Nesvadbová Emma
Krejčí Nikolas

Φ 43,3 %

Stančíková Anna
Krejčí Nikolas
Soják Jan
Celková úspěšnost
Stančíková Anna
Pospíšilová Karolína
Nesvadbová Emma

68,1
65,5
65,5

58,7
58,2
58

Φ 45,65 %
59,65
57,98
54,17

Testování ve třetím ročníku dopadlo v prvouce a v matematice hůře než v loňském roce.
V českém a anglickém jazyce, přírodovědě a ekonomických dovednostech se žáci zlepšili.
Pro příští rok upustíme od testování žáků 3. ročníku a soustředíme se na žáky 4. ročníku.
KALIBRO – jednotlivci – 5. ročník
Škola ϕ %
Nejlepší  %
Nejhorší  %
Anglický jazyk
70,3
86,2
46,3
Český jazyk
66,4
87,2
37,3
Ekonomika
51,6
74,3
34,1
Humanitní základ
61,6
74,2
53,5
Matematika
49,2
82,1
19,6
Přírodovědný základ
63,0
73,7
51,9
Složení žáků v pátém ročníku odpovídá výsledkům testování. 4 žáci s SPU.
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KALIBRO – jednotlivci – 3. ročník
Škola ϕ %
Nejlepší  %
Nejhorší  %
Anglický jazyk
59,3
89,6
19,4
Český jazyk
42,6
66,5
9,1
Matematika
35,5
54,3
15,8
Prvouka
37,0
59,7
15,2
Přírodověda
52,6
68,1
33,4
Složení třídy a absence nejlepších žáků při testování odpovídá výsledkům testování.
Z testování pro nás vyplývá, že je potřeba nadále procvičovat typy úloh tohoto testování.
Ve dnech 9. 5. 2017 – 26. 5. 2017 proběhlo „Testování žáků 5. ročníků“ v oblasti Český
jazyk, Člověk a jeho svět a Anglický jazyk. Cílem bylo zjistit, na kolik každý jednotlivý žák
plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností.
Průměrná úspěšnost žáků třídy v anglickém jazyce: 80 %

Průměrná úspěšnost žáků třídy v oblasti Člověk a jeho svět: 68 %

Průměrná úspěšnost žáků třídy v českém jazyce: 68 %
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Český jazyk – celý test

ϕ
62,6%

Čj – porozumění textu

44,66 %

Čj – pravopis a mluvnice

72,86 %

Čj – slovní zásoba a
slovotvorba

56,66 %

Čj – větná skladba

75 %

Anglický jazyk – celý test

ϕ
74,66%

Aj – čtení s porozuměním

45,66 %

Aj – gramatika

71 %

Aj – poslech s porozuměním 84,66 %

Aj – slovní zásoba
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81,73 %

nejlepší
Ščučka Pavel
Dobrovolný Ondřej
Adámková Jolana
Ščučka Pavel
Zemánek Dominik
Dobrovolný Ondřej
Kabourek Štěpán
Ščučka Pavel
Adámková Jolana
Dobrovolný Ondřej
Pozníčková Karolína
Bernardová Kateřina

87 %
83 %
80 %
80 %
75 %
70 %
100 %
100 %
93%
93%
93%
100 %

Dobrovolný Ondřej
Kabourek Štěpán
Kallsová Kateřina
Pozníčková Karolína
Adámková Jolana
Draňa Jan
Kallsová Kateřina
Kostková Barbora
Krobotová Daniela
Pozníčková Karolína

100 %
100 %
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

nejlepší
Ščučka Pavel
Dobrovolný Ondřej
Kostková Barbora
Adámková Jolana
Dobrovolný Ondřej
Kabourek Štěpán
Ščučka Pavel
Kostková Barbora
Adámková Jolana
Ščučka Pavel
Kostková Barbora
Adámková Jolana
Adámková Jolana
Dobrovolný Ondřej
Hejl Filip
Kabourek Štěpán
Ščučka Pavel
Tučková Kateřina
Dobrovolný Ondřej
Horáček Miroslav
Adámková Jolana
Kabourek Štěpán

95 %
93 %
89 %
89 %
100 %
100 %
100 %
71 %
71 %
88 %
88 %
82%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
93 %
93 %

Kostková Barbora
Ščučka Pavel
Člověk a jeho svět

ϕ
65,73 %

Nejlepší žák
Kabourek Štěpán
Ščučka Pavel
Kostková Barbora

93 %
93 %
ϕ
86 %
80 %
78 %

ϕ
Nejlepší žák
ϕ
Nejhorší žák - ϕ
Český jazyk
62,6 % Ščučka Pavel
87 %
27 %
Anglický jazyk
74,66 % Ščučka Pavel
95 %
46 %
Člověk a jeho svět
65,73 % Kabourek Štěpán
86 %
49 %
Testování bylo obrazem třídy. 4 žáci byli s SPU. Nejvíce je zarážející přístup některých žáků.
S prací byli hotovi za 15 minut, kdy ani nemohli přečíst zadání úloh. Jinak můžeme být
vcelku spokojeni s výsledky.
V rámci vyučování se uskutečnil plavecký výcvik žáků 2. + 3. ročníku. Kurz probíhal v 10
lekcích po 2 hodinách a zabezpečovala ho Plavecká škola Aquatoll Šumperk. Všichni žáci
4. ročníku si úspěšně vedli při absolvování kurzu dopravní výchovy a všichni získali
průkaz cyklisty. V únoru se uskutečnil lyžařský výcvik v Hynčicích pod Sušinou pro žáky 1.
– 5. ročníku a pro předškoláky byl lyžařský kurz na Přemyslově. Aktivně podporujeme
ekologickou výchovu, a to účastí na akcích – Ukliďme svět, ekologické programy SVČ
DORIS v Šumperku.
Všichni žáci školy se pokoušeli zvládnout základy práce s počítačem. V hodinách byla
využívána řada výukových programů. Pracoval počítačový kroužek, kde se žáci dále
zdokonalovali.
Nepovinné předměty
V letošním roce byl poprvé nepovinný předmět náboženství.

Vyhodnocení celoročního projektu „LES“ – kroužek aerobiku, sborový zpěv, dramatický kroužek

Kroužek keramiky
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Zájmové kroužky
Práce kroužků velmi pomáhá ve výchovně vzdělávacím působení a je velkým přínosem
k možnosti seberealizace dětí. Výsledky jejich činnosti byly využívány např. na schůzkách
rodičů, při různých vystoupeních, při výzdobě školy, vánočním a velikonočním jarmarku atd.
Název
Aerobik
Domácí nauky
Dopravní kroužek
Dovedné ruce
Dramatický kroužek
Florbal / stolní tenis
Herní klub
Keramika
Modelářský kroužek
Náprava dyslexie a doučování – 2. ročník
Náprava dyslexie a doučování – 3. ročník
Náprava dyslexie a doučování - 4. ročník
Náprava dyslexie a doučování – 5. ročník
Počítače – volná téma
Pohybové hry
Sborový zpěv
Vaření
Základy počítačů
Celkem
Barevné pískání
Školička
Cvičení
Keramika
Celkem

Počet žáků
34
6
15
12
15
11
32
19
5
1
3
1
5
28
33
22
19
11
272 žáků
12
20
20
20
72 dětí

Vedoucí
Sojková Lucie
Jonová Eva
Ďurišová Drahomíra
Ďurišová Drahomíra
Gabrišková Blanka
Habrmanová Monika
Ďurišová D., Habrmanová M..
Ďurišová D., Habrmanová M.
Formánek Zdeněk
Sojková Lucie
Formánek Zdeněk
Jonová Eva
Gabrišková Blanka
Jílková Danuše
Ďurišová D., Habrmanová M.
Ďurišová D., Habrmanová M.
Brzobohatá Jitka
Habrmanová Monika
Jílková Danuše
8 vedoucích
Majerová Ivana
Horňáková L., Beranová R.
Horňáková L., Beranová R.
Horňáková L., Beranová R.
3 vedoucí

Školní družina
Provoz školní družiny zabezpečují 2 oddělení. První oddělení navštěvovalo 27 žáků z 1., 4. a
5. třídy, v druhém oddělení bylo 27 žáků z 2., 3., a 5. třídy. Chod ŠD začíná od 11:55 hodin a
končí v 15:30 hodin.
Celoroční plán provozu školní družiny vychází z RVP ŠD a konkrétní aktivity jsou
podrobněji rozpracovány v měsíčních plánech obou oddělení. Školní družina realizuje
výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost dětí mimo vyučování, která probíhá formou
pravidelných nebo příležitostných činností z oblasti odpočinkových, rekreačních, zájmových i
vzdělávacích aktivit. Každý den probíhá v obou odděleních určitý kroužek, kterého se mohou
zúčastnit i děti, které ŠD nenavštěvují. Výběr je opravdu rozmanitý, např. dovedné ruce,
deskové hry, herní klub, pohybové hry, florbal, stolní tenis, míčové hry, počítače. Děti při
příznivém počasí využívají školní zahradu a hřiště.
V rámci ŠD děti v letošním roce navštívily obecní knihovnu, zúčastnily se vědomostní
soutěže, turnaje v pétanque, v šipkách, v kuželkách, ve vybíjené, ve stolním fotbalu a hokeji a
závodily na koloběžkách.
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Provoz školní družiny: 6,30 hod
7,00 hod
11,55 hod

– 7,00 hod – dohlídávání žáků – školnice
– 7,40 hod – dohlídávání žáků – pedagogičtí pracovníci
– 15,30 hod – vychovatelka ŠD
Zapsala Monika Habrmanová, DiS.

Činnost ŠD

ŠVP MŠ
Cíle vzdělávání
 Vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně ovlivňujících a k sobě ladících témat, které
vytváří celek vědomostí, dovedností a schopností dětí.
 Vzdělávací a výchovná činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá
dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Vede děti k individuální práci s vytvořením
podmínek pro činnost dítěte. Probouzí v dítěti aktivní zájem dívat se kolem sebe –
naslouchat, objevovat, ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožní dítěti hledat
samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.
 Vést dítě k aktivnímu zájmu o učení, aby se v budoucnu umělo efektivně učit, učení ho
bavilo a nebylo spojeno s nadměrným stresem (rozvíjení dítěte a jeho schopností)
 Podporovat u dítěte sebevědomí a sebeúctu, tzn. věřit ve své schopnosti, být
samostatný, seznamovat se s pravidly a hodnotami společnosti, ve které žije, učit se
rozumět lidem, zvířatům i přírodě a vážit si jich.
Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovali podle ŠVP BAREVNÉ KORÁLKY. Program byl
rozpracován do 4 integrovaných bloků s tématy a podtématy. Témata byla vedena k tomu,
aby se děti seznámily se vším, co budou v životě potřebovat, a že vše se vším souvisí. Kladný
vztah k přírodě jsme podporovali přírodovědnými vycházkami.
ŠVP byl vyhovující svým zaměřením a obsahem. Cíle RVVP byly plněny v průběhu roku
v návaznosti na jednotlivá roční období. Zvolili jsme tento program, který je pro děti blízký
z hlediska elementárního poznávání okolního světa v rámci ročních období. Důraz byl kladen
na variabilitu a kreativní přístup učitelek.
Naši hlavní prioritou je i nadále propojení potřeby svobody dětí s potřebou řádu. Spojením se
vytváří podmínky pro zdravý vývoj předškolních dětí.
TVP byl v červnu 2017 upraven.
Co nabízíme rodičům?
 Přátelské ovzduší a snahu co nejvíce pomáhat při výchově a vzdělávání
 Spolupráci při vytváření individuálních plánů pro děti (OŠD)
 Vytváření příležitostí, aby rodiny vyjádřily své obavy, radosti, názory, nápady, vytváření
prostoru pro soukromé rozhovory
 Možnost rodičů vstupovat do vzdělávacího programu dětí
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a

 Oboustrannou komunikaci mezi pedagogy a rodiči, založenou na vzájemné důvěře a
profesionalitě
Nadstandardní nabídka
Škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhá zajistit dítěti prostředí
s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
Obohacuje denní program dítěte nabídkou aktivit:
 Cvičení s prvky jógy, hry s flétnou - Barevné pískání
 „Školička“ - grafomotorická cvičení
 „Cvičeníčko“
 Školička lyžování
 Barvínek
 Logopedické chvilky
Divadelní představení
 Plavání
 Keramika
Plavecká výuka
.
Denní režim
6,30 – 8,30
scházení dětí, volné hry
8,30 – 9,00
dopolední svačina
9,00 – 10,00
řízená činnost, zájmová činnost
10,00 – 11,30
pobyt venku
11,30 – 12,15
oběd
12,15 – 14,15
odpočinek, zájmová činnost
14,15 – 14,45
odpolední svačina
14,45 – 16,00
rozcházení dětí, volná činnost
Zpracovala Hana Bartošová

5.2 Klasifikace chování
Všichni žáci byli klasifikování jedničkou.

5.3 Integrovaní žáci
Druh postižení
Autismus
Vývojová porucha chování
S vývojovými poruchami
učení

Celkem

Ročník
2.
4.
2.
2.

Počet žáků
1
1
1
0

3.
4.
5.

1
0
4
8

Pozornost na naší škole je zaměřena také na žáky, kteří mají jednu i více specifických poruch
učení. Je jim věnována jedna vyučovací hodina týdně od 7 hodin. K procvičování jsou
používány odborné materiály určené pro nápravu dyslexie, dysgrafie či dysortografie. Kromě
textů, čítanek a odborně vypracovaných cvičení používáme PC s didaktickými programy.
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Velmi oblíbené jsou též interaktivní tabule vybavené přímo programem pro nápravu poruch
učení. Nechybí nám ani stolní didaktické hry a didaktické pomůcky (Písmenkohraní, slovní
domino, Logico Primo a Piccolo), při kterých děti ani nepoznají, že se procvičují či učí,
protože jsou zaujatí hrou. Náplň každé hodiny je přirozeně přizpůsobena specifickým
potřebám dítěte.
.
Jednalo se o 8 žáků, u kterých byla na základě vyšetření v PPP nebo SCP zjištěna specifická vývojová porucha učení, u jednoho žáka vývojová porucha chování a u dvou žákyň byl
diagnostikován autismus. Na škole pracují dvě asistentky pedagoga.
Zapsala Mgr. Eva Jonová

6. Vzdělávací programy
6.1. Ochrana člověka za mimořádných situací
Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka témat zaměřených na ochranu člověka
za mimořádných situací v rámci ŠVP a tematických plánů jednotlivých tříd po celý školní
rok. Tato témata byla zařazena do výuky českého jazyka (sloh), prvouky, přírodovědy,
kroužku dopravní výchovy. Výuka se zaměřovala na tématiku ochrany osob před různými
zdroji nebezpečí a jak se v takových situacích chovat (používání telefonních linek tísňového
volání, zásady pro opuštění ohroženého prostoru a poskytování první pomoci). Zdravotnický
spolek Vikýřovice pořádal u nás ve škole soutěž „První pomoci“.

6.2. Enviromentální výchova ve školním roce 2016/2017
V letošním školním roce naše škola spolupracovala s těmito subjekty:
OÚ Vikýřovice, SDH Vikýřovice, SEV Doris, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk (ekologické
centrum), společnost SUEZ, Městský úřad Šumperk – odbor ochrany dětí, Mgr. Jolana
Keprtová – Poradna zdraví, PONTIS, Zdravotnický spolek.
Žáci se zapojili do Recyklohraní. Za sběr baterií a elektrospotřebičů jsme prozatím získali 2
míče, švihadla a míčky na stolní tenis. Letos žáci sbírali i staré tonery do tiskáren. Ve všech
třídách probíhala beseda na téma třídění odpadů „Tonda, obal na cestách“.
V rámci akce Ukliďme svět jsme v dubnu letošního roku opět uklízeli blízké okolí školy.
S igelitovými pytli jsme procházeli okolní ulice a sbírali odhozené odpadky. Sběr papíru se
konal na podzim a na jaře a do firmy SUEZ bylo odvezeno 19 680 kg papíru. Pomerančové
kůry jsme nasbírali 104,37 kg. V dobrovolné sběrové činnosti jsme tak byli ještě úspěšnější
než loni a získali jsme za první místo i finanční bonus. Někteří žáci naší školy navštěvovali
myslivecký kroužek, kde se dověděli zajímavosti o přírodě a jak se v ní chovat. V říjnu
proběhla akce Dýně a všechen bioodpad (dužina) použili myslivci jako krmivo pro lesní zvěř.
Nasbírali jsme 85,5 kg kaštanů.
Někteří žáci školy navštěvovali hasičský kroužek. Učili se, jak se chovat v případě ohrožení
přírodní katastrofou, požárem, nebezpečnou látkou a co dělat, aby zabránili případným
škodám. Poznali varovné signály požárního poplachu a účastnili se hasičských soutěží.
SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk (ekologické centrum) připravilo pro žáky naší školy
přírodovědnou vycházku do lesa se soutěžemi o přírodě. Žáci se seznamovali s ekosystémem
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okolí školy a ochranou životního prostředí. Žáci 5. ročníku absolvovali ve Vile Doris besedu
na téma Jeseníky, kde také plnili spoustu úkolů v rámci soutěže skupin.
Výrobky a dárky na vánoční a velikonoční jarmark jsme se snažili vyrábět z přírodního a
odpadového materiálu. Ve vyučování jsme používali ekologicky šetrné výrobky a školní
potřeby z recyklovaného papíru.
Žáci se zúčastnili soutěže pořádanou Zdravotnickým spolkem, kde si vyzkoušeli své znalosti
ze zdravovědy a vyzkoušeli si také jak poskytnout první pomoc.
V letošním školním roce jsme pracovali na projektu Les. Žáci vyhledávali informace týkající
se významu lesa pro člověka, připomněli jsme si skladbu a druhy lesa, poznávali jsme lesní
živočichy, rostliny a houby. V neposlední řadě jsme si objasnili pravidla chování v lese. Tyto
vědomosti žáci uplatnili také na školním výletě, kde jsme navštívili „Lesní bar“ v Lipové
Lázních. Zde proběhla beseda s revírníkem této oblasti. Na závěr roku při vyhodnocení
celoročního projektu „LES“ proběhlo vystoupení Mysliveckého spolku Vikýřovice Petrov.
Po celý rok byli žáci vedeni k šetrnému a ekologickému chování a ke třídění odpadu. Což
bylo viditelné už u našich nejmenších žáků, kteří toto pravidlo brali opravdu zodpovědně.
V případě, že si nevěděli rady s tříděním odpadů, vždy se přišli poradit. Právě tento životní
styl je potřeba rozvíjet u dětí již od útlého věku. Aby si uvědomili, jak je pro nás příroda
důležitá.
Zpracovala Mgr. Blanka Gabrišková

6.3. Dopravní výchova
Dopravní výchova se stala nedílnou součástí výuky a žáci se seznamovali se zásadami
bezpečnosti v silničním provozu průběžně během celého školního roku.
Byla také součástí předmětu prvouka a přírodověda. Žáci ze 4. ročníku měli navíc každý
týden kroužek dopravní výchovy. Tam byla nenásilnou formou dětem vštěpována základní
pravidla silničního provozu důležitá pro chodce a cyklisty. Osvojovali si i znalosti první
pomoci při úrazu či nehodě. Byla využívána spolupráce s BESIPem (pexeso, modelové
situace na křižovatkách, dopravní značky, vybavení kola, zdravověda atd.) nebo si žáci
mohli své znalosti procvičovat ve výukových programech na počítačích a interaktivní tabuli.
Teoretické znalosti byly přeneseny do praxe v říjnu a v květnu, kdy žáci 2. až 4. ročníku
navštívili dopravní hřiště v Mohelnici. Žáci 4. ročníku také skládali zkoušky pro získání
průkazu cyklisty. Ta měla dvě části - praktickou a teoretickou. Teoretické i praktické
znalosti žáků byli velmi dobré a všichni žáci získali průkaz cyklisty. Na závěr školního roku
byla uspořádána dopravní soutěž v jízdě na koloběžce. Závod měl tři kategorie
( 0. kategorie - 1. třída, 1. kategorie - 2. a 3. třída, 2. kategorie - 4. a 5. třída) a zúčastnili se jí
všichni žáci naší školy. Závěrem byl vyhlášen v každé kategorii nejrychlejší závodník a
závodnice.
Zpracovala Drahomíra Ďurišová
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK
2016/2017
Minimální preventivní program byl ve školním roce 2016/2017 naplňován během běžné
výuky, v zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách a také při jednorázových akcích a
projektových činnostech.
Jeho hlavním cílem bylo předcházet projevům rizikového chování, nabídnout žákům
možnosti aktivního trávení volného času, zdokonalování jejich schopností ve zvládání
stresových a krizových situací a zejména vytváření pozitivního klimatu na škole během
celého školního roku.
Cílové skupiny, na které byl program zaměřen, byli žáci, pedagogové a rodiče. Realizace
prevence probíhala také spoluprací s rodiči, zřizovatelem-obcí Vikýřovice, městem Šumperk,
Poradnou zdraví, Zdravotnickým spolkem Vikýřovice, knihovnou Vikýřovice, Městskou
knihovnou Šumperk, Sborem dobrovolných hasičů Vikýřovice, Mysliveckým sdružením
Rapotín, Mateřským centrem Vikýrek, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Šumperku,
Vilou Doris Šumperk.
1. Realizace Minimálního preventivního programu na škole
A. Část cílů byla naplňována především v rámci předmětů: prvouka, přírodověda, vlastivěda a
tělesná výchova, v českém jazyce zejména ve slohu a čtení. Při výuce pedagogové uplatňovali
různé metody práce – skupinové činnosti, dramatizace, sociální hry, diskuse, projekty,
besedy, exkurze apod.
B. Specializované programy: Ovoce do škol, Učíme se odmítat, Tonda obal na cestách,
ekologické programy ve Vile Doris
C. Realizace programu při dalších aktivitách
Významné akce školy
Žáci základní školy se podíleli na kulturním dění v obci. Základní škola organizovala řadu
vlastních akcí, na které byli zváni rodiče i široká veřejnost.
Drakiáda, svátek dýní, Mikulášská besídka, vánoční jarmark, vánoční besídka, vycházka ke
krmelci, lyžařský kurz, velikonoční jarmark, školní výlet, dětský den, rozloučení se školním
rokem, sportovní a hudební soutěže, pasování prvňáčků, den otevřených dveří, besídka ke Dni
matek, zdravotnická soutěž, vyhodnocení celoročního projektu.
Žáci intenzivně spolupracují v rámci ročníku i napříč jinými ročníky. V tomto školním roce
byl realizován celoroční projekt „Les“ se závěrečným výletem do Lesního baru v Horní
Lipové.
Zájmové útvary
Ve školním roce 2016/2017 se žáci měli možnost zapojit do těchto kroužků: dovedné ruce,
pohybové hry, míčové hry, deskové hry, sborový zpěv, základy práce na počítači, dopravní
kroužek, kroužek domácí nauky, keramika, herní klub, aerobik, vaření, florbal, dramatický
kroužek, modelářský a myslivecký kroužek.
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Pro úspěšný průběh vzdělávání žáků je klíčová spolupráce s rodiči. Pro žáky je velkou
motivací zapojení rodičů do jejich školních aktivit. Z tohoto důvodu jsou rodiče zváni na
celou řadu akcí (oslavy, společné akce nebo přímo do vyučování). Rodiče mohou školu
kdykoliv navštívit. Plně jsou využívány třídní schůzky rodičů, osobní jednání, zápisy do
žákovských knížek. Výukové a výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodiči, kteří
jsou také seznamováni se situací ve škole. Všechny aktuální informace jsou na webových
stránkách školy a na vývěsce školy.
Během školního roku se vyskytlo jen málo přestupků proti školnímu řádu. Byly hodnoceny
napomenutím třídního učitele, žádný žák nebyl v závěru roku klasifikován sníženým stupněm
chování.
Ve 4. ročníku se na základě zjištěné „kyberšikany“ mezi spolužáky uskutečnila s pomocí PPP
Šumperk intervence. V průběhu několika měsíců následovala společná setkání, která vedla
k upevnění vztahů v kolektivu.
Všechna menší provinění řeší operativně pedagog ve spolupráci s ředitelkou školy. Všichni
zaměstnanci školy se snažili, aby se žáci ve škole cítili bezpečně a příjemně, a také aby škola
pro ně byla podnětným prostředím, kde mohou rozvíjet své předpoklady a schopnosti.
Závěr: Nejčastěji se setkáváme u dětí s agresivitou a vulgárním vyjadřováním a zhoršenými
vztahy mezi žáky – slovní napadání či vyčlenění žáka z kolektivu. U konkrétních žáků řešíme
nerespektování pokynů učitelů, odmlouvání, vyhýbání se povinnostem, časté zapomínání
pomůcek a úkolů. Je důležité, aby prevence rizikového chování byla nedílnou součástí
výchovně vzdělávacího plánu a každodenního působení na žáky ve smyslu posilování
harmonických vztahů v třídním kolektivu, vzájemné spolupráce a pomoci.
Z toho vyplývá doporučení pro příští školní rok:
 pokračovat v dosavadní strategii a budovat přátelské a bezpečné vztahy mezi
všemi členy společenství školy
 zajišťovat širokou nabídku volnočasových aktivit
 zajistit každému žákovi podmínky pro jeho osobnostní rozvoj a seberealizaci
 uskutečnit všechny tradiční akce a získat na ně potřebné prostředky
 nadále spolupracovat se všemi partnery a hledat nové možnosti spolupráce
Zpracovala Mgr.Jitka Brzobohatá
Besedy a přednášky v rámci KPPP – komplexního primárně preventivního programu
5. ročník – Práva a povinnosti nezletilých dětí
– Městský úřad Šumperk, odbor sociálněprávní ochrany dětí a prevence
- Kouření – vznik závislostí a jejich důsledky – Poradna zdraví Šumperk

Besedy 5. ročník – „Práva a povinnosti nezletilých dětí“ a „Kouření“
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Mgr. D. Jílková

14. – 15.9.2016 Kabinet málotřídních škol
13. – 14.10.2016 Kvalitní škola

Mgr.J.Brzobohatá

Mgr. L .Sojková

PaedDr. Zdeněk
Formánek

3.– 4.11.2016 Návštěva škol
15.11.2016 Setkání ředitelů málotřídních
škol
7.12.2016 BOZP
7.12.2016 PO
10.2.2017 Novela právních předpisů od
1.1.2017
8.3.2017 Místní akční plán ve vzdělávání
15.3.2017 Metodický seminář eTwinning
2017
27.4.2017 Setkání ředitelů málotřídních
škol
2.5.2017 Setkání s představiteli kraje
18.5.2017 Jak se žije málotřídním školám
7.12.2016 BOZP
7.12.2016 PO
15.3.2017 Metodický seminář eTwinning
2017
7.12.2016 BOZP
7.12.2016 PO
15.3.2017 Metodický seminář eTwinning
2017
7.12.2016 BOZP
7.12.2016 PO
24.3.2017 Osobnost žáka

Mgr. B.
Gabrišková

7.12.2016 BOZP
7.12.2016 PO
15.3.2017 Read and have fun
24.3.2017 Osobnost žáka

Mgr. E. Jonová

D. Ďurišová
M. Habrmanová
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6.10.2016 Konzultace PPP Olomouc
(Kužílková autismus)
7.12.2016 BOZP
7.12.2016 PO
15.3.2017 Metodický seminář eTwinning
2017
7.12.2016 BOZP
7.12.2016 PO
6.10.2016 Konzultace - PPP Olomouc

Rýmařov
Kouty nad Desnou
Chrudim, Praha
ZŠ a MŠ Údolí
Desné
Vikýřovice
Vikýřovice
Šumperk
Šumperk
Vikýřovice
ZŠ a MŠ Horní
Studénky
Šumperk
Praha
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Horka nad
Moravou
Vikýřovice
Vikýřovice
Šumperk
Horka nad
Moravou
Olomouc
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Olomouc

H. Bartošová

L. Horňáková
R. Beranová
I. Majerová

7.12.2016
7.12.2016
13. – 14. 10.2016
7.12.2016
7.12.2016
7.12.2016
7.12.2016
7.12.2016
7.12.2016
7.12.2016
7.12.2016

(Kužílková - autismus)
BOZP
PO
Kvalitní škola
BOZP
PO
BOZP
PO
BOZP
PO
BOZP
PO

Vikýřovice
Vikýřovice
Kouty nad Desnou
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice
Vikýřovice

Základním kritériem pro výběr vzdělávacích akcí je jejich dostupnost a využitelnost
pro potřeby školy. Vedení školy rovněž přihlíží při realizaci DVPP k zájmu pedagogických
pracovníků o sebevzdělávání, k místu konání semináře a jeho ceně.
Formou samostudia, vzájemných konzultací a konzultací s odborníky z PPP a SCP
v Šumperku, Mohelnici a Olomouci (autismus) jsme prohlubovali naše znalosti i praktické
dovednosti v oblasti práce s integrovanými dětmi. Ředitelka pracovala jako ICT správce
počítačové sítě a jako člen Kabinetu ředitelů neúplných škol při SVČ Doris Šumperk.

9. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti
9.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Škola prezentuje své aktivity v kabelové televizi OBCE Vikýřovice, na svých webových
stránkách www.zsvikyrovice.cz a na plakátovacích plochách OBCE Vikýřovice. Rodičům
dětí, které půjdou do školy, předáváme BULLETIN. Dále se škola prezentovala v regionálním
tisku - Týden na severu.
Zábavné akce pro žáky

Mikulášská besídka

Vánoční jarmark

Zpívání pod stromečkem

Vycházka do lesa

Dětský maškarní karneval

Velikonoční jarmark
Mikulášská veselice

Den matek

Dětský den
Konec školního roku s kouzelníkem Michalem Janzou a ukázka výcviku psů Spolek
Fun4Dogs. Po skončení jsme se přesunuli na hřiště u školy, kde jsme si opekli kabanos,
snědli makrelu, zahráli míčové hry, zvládli Stezku odvahy a přenocovali ve škole.
„Den dětí“ – 26. 5. 2017 – sportovní dopoledne – atrakce, plnění úkolů …..
Kultura pro žáky
Září
 01. 09. 2016 - Zahájení školního roku
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 09. 09. 2016 - Zahájení plavecké výuky – 2. + 3.
ročník
 16. 09. 2016 - Divadlo Šumperk – 1. ročník
 20. 09. 2016 - Vlastivědná exkurze – 4. +5.
ročník – Praha
 27. 09. 2016 - Dopravní hřiště Mohelnice – 2. –
4. ročník

Vlastivědná exkurze Praha

Říjen
 05. 10.2 016 - Sběr papíru
 10. 10. 2016 - VILA DORIS – 3. ročník – Detektivní kancelář
 19. 10. 2016 - Beseda – zubní hygiena
 12. 10. 2016 - DK – Pražské pověsti
 24. 10. 2016 - Slavnost dýní
 25. 10. 2016 - Projekt „Les“ – beseda s panem Nimrichtrem
 25. 10. 2016 - Projekt „Les“ – seznámení s projektem
 Sběr pomerančové kůry
 Sběr kaštanů a žaludů
 Sběr elektrozboží
Zahájení projektu „LES“
 Sběr baterií
 Sběr starých tonerů do tiskáren
Listopad
 07. 11. 2016 - VIDA Brno – 4. + 5. ročník
 08. 11. 2016 - Babičky a dědečkové čtou dětem
 18. 11. 2016 - Ukončení plavecké výuky
 22. 11. 2016 - Setkání s předškoláky
 29. 11. 2016 - Pasování prvňáků
Prosinec
 02. 12. 2016 - Mikulášská besídka
4. + 5. ročník – VIDA Brno
 05. 12. 2016 - Mikulášská nadílka ve škole
 Sběr pomerančové kůry
 08. 12. 2016 - Vánoční jarmark + zpívání pod stromečkem
 17. 12. 2016 - Vycházka do lesa za zvířátky
 20. 12. 2016 - Kino „OKO“ – Anděl páně 2
Vlastivědné muzeum – Vánoční zvyky
v Evropě
 21. 12. 2016 - Projektový den „Les“ – Druhy lesů
 21. 12. 2016 -„Ovoce do škol“ – ovocné bedýnky –
citrusové plody
 22. 12. 2016 - Vánoční besídka
Vánoční zvyky v Evropě
Leden 2016
 12. 01. 2017 - VILA DORIS – 5. ročník – Po stopách doby ledové
 13. 01. 2017 - VILA DORIS – 3. ročník – Vyprávění
starého stromu
 19. 01. 2017 - Beseda 5. ročník – Učíme se odmítat
 23. 01. 2017 - PPP Šumperk – pozorování ve 4. ročníku
 27. 01. 2017 - Divadlo Šumperk – 2. + 3. ročník
 31. 01. 2017 - Recitační soutěž
 31. 01. 2017 - Projektový den „Les“ – lesní živočichové
 Sběr pomerančové kůry
Projekt LES – lesní plody
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Únor
 Sběr pomerančové kůry
 02. 02. 2017 - Beseda 5. ročník – Vztahy ve třídě
 6. – 10. 02. 2017 - Lyžařský výcvik
 11. 02. 2017 - Dětský maškarní karneval
Dětský maškarní karneval
 14. 02. 2017 - Beseda – 3. ročník – Vztahy ve třídě
 14. 02. 2017 - PPP Šumperk – Sociometrie ve 4. ročníku
 15. 02. 2017 - VILA DORIS – 4. + 5. ročník – Venku po setmění
 16. 02. 2017 - VILA DORIS – 3. ročník – Venku po setmění
 21. 02. 2017 - PPP Šumperk – Sociometrie ve 4. ročníku
Březen
 06. 03. 2017 - PPP Šumperk Sociometrie ve 4. ročníku
 07. 03. 2017 - Okrskové kolo ve vybíjené – 4. + 5. ročník – Šumperk
 07. 03. 2017 - Ovoce do škol – vitamínový den
 08. 03. 2017 - Pěvecká soutěž
 08. 03. 2017 - Projektový den „Les“ - Houby
 13. 03. 2017 - Tonda, obal na cestách
 13. 03. 2017 - PPP Šumperk – Sociometrie ve 4. ročníku
 20. 03. 2017 - PPP Šumperk – Sociometrie ve 4. ročníku
 21. 03. 2017 - Den otevřených dveří
 24. 03. 2017 - Projekt „Les“ – Ptáci v lese
 24. 03. 2017 - Matematická soutěž KLOKÁNEK, CVRČEK
 27. 03. 2017 - Soutěž „Poznej město Šumperk“ - Šumperk
 28. 03. 2017 - Soutěž Chytrolín – VILA DORIS
2. místo – T. David
 matematická olympiáda – 5. ročník
soutěž v Aj
Duben
 04. 04. 2014 - Knihovna Šumperk – 4. ročník – Pojďme si hrát na básníky
 04. 04. 2017 - PPP Šumperk Sociometrie ve 4. ročníku
 05. 04. 2017 - Knihovna Šumperk – 3. ročník – Vodní svět
 06. 04. 2017 - Knihovna Šumperk – 2. ročník – Knihovnická lekce ilustrace
 07. 04. 2017 - Knihovna Šumperk – 1. ročník – Bačkůrky z
mechu
 07. 04.2 017 - Zápis do 1. ročníku
 10. 04.2017 - Ukliďme svět
 11. 04. 2017 - Knihovna Šumperk – 5. ročník – 7 divů světa
 12. 04. 2017 - Velikonoční jarmark
 19. 04. 2017 - Návštěva ZŠ Petrov – 5. ročník
 20. 04. 2017 - PPP Šumperk Sociometrie ve 4. ročníku
 25. 04. 2017 - Přírodovědná soutěž Šumperk
Zápis do 1. ročníku
Květen
 02. 05. 2017 - Logické hry – 5. ročník
 09. 05. 2017 - Den matek - informační schůzky pro rodiče – 5. + 1. ročník
 10. 05. 2017 - Den matek - informační schůzky pro rodiče – 3. + 2. + 4. ročník
 17. 05. 2017 - Lehkoatletické závody – Šumperk
 22. 05. 2017 - VILA DORIS – vycházka do lesa – 1. + 2. ročník – Dobrodružství
 23. 05. 2017 - VILA DORIS – vycházka do lesa – 3. – 5. ročník – Odemykání přírody
 24. 05. 2017 - Dopravní hřiště v Mohelnici – 2. – 5. ročník
 25. 05. 2017 - Školní výlet Horní Lipová – Lesní bar
 26. 05. 2017 - Den dětí
 31. 05. 2017 - Soutěž v Aj – Šumperk
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 31. 05.2 017 - Projekt „Les“ – Rostliny v lese
Červen
 08. 06. 2017 - Vyhodnocení projektu „Les“
 16. 06. 2017 - Soutěž první pomoci
 20. 06. 2017 - Vystoupení pro MŠ – opera „Červená
Karkulka“ a aerobik
Školní výlet – Lesní bar
 20. 06. 2017 - Soutěž o „Švihadlového krále a královnu“
 21. 06. 2017 - Turnaj ve vybíjené
 22. 06. 2017 – Olympijský běh
 22. 06. 2017 – Soutěž ve šplhu
 23. 06. 2017 – Soutěž v jízdě na koloběžkách
 23. 06. 2017 – Rozloučení se školním rokem + spaní ve škole
 27. 06. 2017 – Čtenář žáků 1. ročníku – knihovna Vikýřovice
 27. 06. 2017 – Rozloučení s žáky 5. ročníku
Olympijský běh
 Lehkoatletické závody
 29. 06. 2017 – KARAOKE
 29. 06. 2017 - Slavnostní shromáždění – vyhodnocení nejúspěšnějších žáků
 30. 06. 2017 – Vysvědčení
Kultura pro děti mateřské školy
Podzim
 PÁSMO POHÁDEK - divadélko Šternberk
 Zahájení celoroční hry Rok s drakem Bucifálkem
 1. úkol pro princeznu – Pohádkový drak
 Informační schůzka s rodiči
 POHÁDKOVÝ LES
 Školička plavání
 Rozšířené vzdělávací činnosti-ŠKOLIČKA, CVIČENÍČKO, BAREVNÉ PÍSKÁNÍ ,
LOGOPEDICKÉ CHVILKY
 Návštěva v knihovně
 Tvořivý týden – Dračí slet
 Výstava papírových draků
 Drakiáda – rodiče a děti
 Zamykání lesa
 Den s Bílou paní
 Společné cvičení předškoláků a žáků 1. třídy
Dračí slet
Zima
 Tvořivý týden – Čerti a čertíci
 Mikulášské odpoledne, vánoční inspirace- rodiče a děti (SDH Vikýřovice, MŠ)
 Andělská pošta pro Ježíška
 Dárečková slavnost
 Lyžařská školička
 2. úkol pro princeznu- jméno draka
 Pohádkový týden – Tenhle drak, co zuby cení
Jaro
 Tvořivý týden – Dračí vejce – barevný týden
 Vítáme jaro (Odemykání lesa, Zajíčkova koleda)
Mikulášské odpoledne
 3. úkol pro princeznu- Dračí vejce
 Zápis do MŠ
 Společná hodina předškoláků a žáků 1. třídy
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Tvoříme - Maminka a já
Stateček - vzdělávací program Vila Doris
Na zelené stezce – vycházka do přírody
Návštěva knihovny
Tvořivý týden – Táta dlouhý, máma krátká, děti
jako pimprlátka
 Den rodiny – Inka Rybářová
Léto
 Tvořivý týden
 4. úkol pro princeznu – maska na karneval
 Ukončení celoroční hry – Rok s drakem
Bucifálkem
 Rozloučení s předškoláky

Společná hodina
předškoláci a 1. ročník

Den rodiny

Zpracovala H. Bartošová
ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
S drakem BUCIFÁLKEM aneb není drak jako drak
Tak nám skončily prázdniny a v MŠ začal nový školní rok, nastoupily nové děti a pro ně
máme přichystáno spoustu nových zábavných činností a aktivit…Tentokrát s pohádkovou
postavičkou draka Bucifálka.
Ve školním roce 2016-2017 budeme pracovat podle ŠVP Barevné korálky, který je rozdělen
do 4 integrovaných bloků podle ročního období. Již na podzim nás čeká splnit první úkol pro
naši princeznu, kdy děti za pomoci svých rodičů vyrobí nebo nakreslí draka Bucifálka. Z
plánovaných činností proběhl již 3. září Pohádkový les ve spolupráci s SDH Vikýřovice. Také
nás v MŠ navštívilo maňáskové divadlo Šternberk se třemi pohádkami.
Z dalších aktivit můžeme nabídnout dětem výlet za pohádkou na zámek Úsov, návštěvu
knihovny ve Vikýřovicích, tvořivý týden v MŠ s názvem Dračí slet, Drakiádu rodičů s dětmi,
vycházku do lesa- tzv. Zamykání lesa. Každým rokem na podzim nás také navštíví tajná Bílá
paní s nějakou sladkou odměnou pro děti. Čeká na nás také společné cvičení předškoláků a
žáků 1. třídy v tělocvičně ZŠ. Pro přihlášené děti je zajištěna i výuka plavání.
Z rozšířených vzdělávacích činností nabízí naše MŠ kroužek Školička (zaměřený na rozvoj
jemné motoriky pomocí grafických cviků), Barevné pískání (základy hry na flétnu, součástí
je i cvičení s prvky jogy), Cvičeníčko (rozvoj pohybových dovedností), Keramiky
(seznámení s základními technikami zpracování hlíny) a Logopedické chvilky (zaměření na
správnou výslovnost, vyjadřování a mluvní projev).
Přejeme všem dětem z MŠ příjemný a pohodový začátek školního roku.
Zapsala Radmila Beranová
Akce pro rodiče
 Setkání s rodiči a dětmi, které nastoupí v září roku 2017 do školy
 Pasování prvňáčků
 Vánoční jarmark
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 Den otevřených dveří
 Velikonoční jarmark
 Den matek – vystoupení žáků k tomuto svátku
Spolupráce s obcí
 Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku
 Vítání občánků
 Čtenář 1. ročníku
 Vystoupení pro seniory

Den matek

Vystoupení pěveckého sboru a kroužku aerobiku
 Vyhodnocení projektu „Les“
 Vystoupení v domě s chráněnými byty
 Vystoupení pro seniory
 Turnaj ve vybíjené pro okolní školy
Vyřazení páťáků

PROJEKTY
Celoroční projekt „Les“ byl vyhodnocen slavnostním aktem 8. 6. 2017
- vystoupení pěveckého sboru a dramatického kroužku – opera „Červená
Karkulka“
- vystoupení kroužku aerobik
- fanfáry – Myslivecký spolek Vikýřovice, Petrov
- ukázka výcviku psů – Mgr. V. Novák
Jednotlivá témata – seznámení s projektem
- beseda s panem Nimrichtrem
- jak se chovat v lese
- druhy lesů
- druhy stromů
- houby
- živočichové v lese
- roční období v lese
- lesní plody
1. ročník
Bramborový den
Čertí škola
2. ročník
Abeceda není žádná věda
Velikonoce
3. ročník
4. ročník
Aj- My pet (můj domácí
mazlíček)
Domácí mazlíčci
5. ročník
ČSR
My school (Moje škola),
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Vyhodnocení projektu LES

„100“ dní ve škole
První jarní den

I jako indián

Stromy v okolí školy
Instructions in English

Halloween
Interaktivní násobilka

About me (O mě)

My family (moje rodina)

2. světová válka
Free time (volný čas)

ČR v posledních letech
My family (moje rodina)

Společné akce ZŠ a MŠ
 Společná hodina TV
– předškoláci a 1. ročník (2x)
 Interaktivní výuka
– předškoláci a 1. ročník
 Den otevřených dveří v ZŠ – předškoláci
Adaptace žáků 1. ročníku na systém práce na základní škole
Podpora budoucích žáků 1. ročníku před nástupem do základní školy
Při adaptaci žáků 1. ročníku na základní vzdělávání škola plánovitě spolupracuje s mateřskou
školou (MŠ). Všechny plánované akce se uskutečnily, splnily předpokládaný záměr, navíc se
setkaly s kladnou odezvou. V listopadu pravidelně probíhá setkání předškoláků v naší škole,
kde si nejdříve žáci se svými rodiči školu prohlédnou a pak si zahrají, zazpívají s paní
učitelkou první třídy. Paní ředitelka pak představuje školu rodičům a odpovídá na všetečné
otázky. V lednu, těsně před zápisem k základnímu vzdělávání, probíhá schůzka v MŠ, kde
jsou rodiče seznámeni s připraveností dětí do školy a jak poznat, zda je dítě zralé na zahájení
školní docházky. Ještě před samotným zahájením nového školního roku se uskutečnila
schůzka s paní učitelkou, která podrobně seznámila rodiče prvňáčků s tím, co je čeká, co pro
děti obstarat a co dostanou od školy.
Děti se v průběhu školního roku setkávají na akcích pro předškoláky a žáky 1. ročníku a
akcích, které se konají na ZŠ a MŠ Vikýřovice.
Děti přicházejí z mateřské školy dobře připravené, těší se na školní práci a většinou se dobře
adaptují na školní prostředí. Postupně přecházejí od hry k učení, zvykají si na nový režim dne,
střídání činností i na pravidla chování ve škole.
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Účast žáků školy v soutěžích
31 žáků se zúčastnilo celostátní soutěže CVRČEK – žáci 2. + 3. ročníku

Jméno žáka
Ščučková Nikola
Řehořová Sára
Vondráčková Zuzana

Ročník

Počet bodů

2. ročník
3. ročník
3. ročník

54 bodů
51 bodů
45 bodů

29 žáků se zapojilo do celostátní matematické soutěže KLOKÁNEK – žáci
4. + 5. ročník
Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

Pavel Ščučka

5. ročník

91 bodů

Jolana Adámková

5. ročník

79 bodů

Ondřej Dobrovolný

5. ročník

74 bodů

Logická olympiáda – soutěž 4. + 5. ročníku – 28 žáků
- krajské kolo Pavel Ščučka
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Soutěž „Ovoce do škol“ – výtvarná soutěž „Kuchař krokodýlek“ – 11 prací
- Odměna výtvarné práce – melouny
Výtvarná soutěž „Co si děti slibují od základní školy“ – MAS Šumperský venkov
– 7 prací
- Ohodnocen výkres Karolíny Pozníčkové – 5. ročník
„Recyklohraní“ – za sběr baterií a elektrospotřebičů jsme prozatím získali 2 míče,
švihadla a míčky na stolní tenis
Soutěž „Poznej město Šumperk“ – zúčastnili se ho žáci 2. – 5. ročníku
1. kategorie
5. místo
87%
Alena Cikrytová
8. místo
56%
Barbora Ščučková
9. místo
56%
Nikola Ščučková
10.místo
53%
Lucie Tučková
2. kategorie
11. místo
85%
Jolana Adámková
13. – 14.
68%
Linda Sojková
15. místo
65%
Barbora Kostková
Lehkoatletické závody – školu reprezentovali:
2. místo
– žákyně 2. + 3. ročník – V. Semeráková, E. Nesvadbová,
T.
Doubravová, B. Ščučková
14. místo
– žákyně 4. + 5. ročník – J. Adámková, S. Prchalová, L. Sojková,
K. Pozníčková
9. místo
– žáci 2. + 3. ročník – Š. Nesvadba (byl nejlepší ze všech chlapců ve
své kategorii), M. Sháněl, K. Šustek, J. Soják
14. místo
– žáci 4. + 5. ročník – M. Zatloukal, B. Kovářík, D. Zemánek, J. Draňa
Vlastivědno- přírodovědná soutěž – O. Dobrovolný, J. Adámková
Vědomostní olympiáda Chytrolín – Š. Kabourek, P. Ščučka
Škola – 2. místo
Soutěž v Aj – 4. ročník – 2. místo - Tomáš David
 5. ročník – Ondřej Dobrovolný, Jolana Adámková
Turnaj ve vybíjené – ZŠ Šumavská, Šumperk

Lehkoatletické závody – nejlepší sportovec – Štěpán Nesvadba

Školní soutěže
Pěvecká
Kategorie
0. kategorie
1. kategorie
2. kategorie

Str. 31

1. místo
Sojková Vanda
Dušková Monika
Sojková Linda

2. místo
Sojáková Marie
Nesvadbová Emma
Táborská Markéta

3. místo
Táborská Hana
Jersák Jan
Dědicová Tereza

Recitační
Kategorie
0. kategorie
1. kategorie
2. kategorie
Šplh
Třídy
1. ročník

1. místo
Sojková Vanda
Řehořová Sára
Sojková Linda

Kategorie
0. kategorie
1. ročník
1. kategorie
2.+ 3. ročník
2. kategorie

dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky

1. místo
Durcová Tereza
Ficek Eduard
Ščučková Barbora
Sháněl Matěj
Nesvadbová Emma
Nesvadba Šťěpán
0
Zatloukal Matyáš
Pozníčková Karolína
0
1. místo
Durcová Tereza
Ficek Eduard
Nesvadbová Emma
Nesvadba Štěpán
Pozníčková Karolína

4.+ 5.ročník

chlapci

Zatloukal Matyáš

2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci

2. místo
Kostková Tereza
Viktorin Tomáš
Dědicová Tereza

2. místo
Klíčová Elisabeth
Kováč Kristián
Ščučková Nikola
Kabourek Jindřich
Klimešová Karolína
0
0
Kovářík Bohuslav
0
0
2. místo
Klíčová Elisabeth
Kováč Kristián
Klimešová Karolína
Sháněl Matěj
0
Kovářík Bohuslav

3. místo
Danielčíková Alena
Dušková Monika
Kostková Bára

3. místo
Klíčová Anna Marie
0
0
Mikula Josef
Řehořová Sára
0
0
0
0
0
3. místo
Klíčová Anna Marie
0
Ščučková Barbora
Kabourek Jindřich
0
0

Nejlepší sportovci ve šplhu
1.
2.
3.
4.
5.

Nesvadba Štěpán
Sháněl Matěj
Zatloukal Matyáš
Kabourek Jindřich
Kovářík Bohuslav

6,20 s
7,3 s
8,51 s
9,6 s
10,96 s

Nesvadbová Emma
Klimešová Karolína
Durcová Tereza
Ščučková Barbora
Řehořová Sára

Turnaj ve vybíjené – ZŠ Vikýřovice x ZŠ 8. května Šumperk x ZŠ Údolí Desné
kategorie 2. + 3. ročník –
1. místo - ZŠ Vikýřovice
2. místo – ZŠ Šumperk
3. místo - ZŠ Rapotín
kategorie 4. + 5. ročník -
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1. místo - ZŠ Šumperk
2. místo - ZŠ Rapotín
3. místo - ZŠ Vikýřovice

7,4 s
7,6 s
7,7 s
8,42 s
9,68 s

Soutěž ČČK
mladší
kategorie

1. místo
Kostková Tereza
Tučková Lucie
Viktorin Tomáš

starší kategorie Kabourek Štěpán
Kleinová Š Dědicová Tereza
Klimešová Karolína

2. místo
Danielčíková Alena
Sojková Vanda
Jersák Jan

3. místo
Mokošová Bára
Mazalíková Natálie
Rychlíková Nata

Sojková Vanda
Pozníčková Karolína
Doubravová Tereza

Tučková Kateřina
Kovalová Petra
Vondráčková Zuzana

Soutěž první pomoci – Zdravotnický spolek Vikýřovice

Lehkoatletický trojboj – probíhal v hodinách Tv

1. ročník
2. ročník

dívky
chlapci
dívky
chlapci

3. ročník

dívky
chlapci

4. ročník

dívky
chlapci

5. ročník

dívky
chlapci

1. místo

2. místo

Sojáková Marie
Kovář Kristián
Ščučková Barbora
Šustek Kryštof,
Jersák Jan

Táborská Hana
Ficek Eduard
Semeráková Viktorie

-----------------------Řehořová Sára,
Nesvadbová Emma Doubravová Tereza
Nesvadba Štěpán
Kobza David

Sojková Linda
Zatloukal Matyáš
Koukolová
Kateřina
Kabourek Štěpán

Dědicová Tereza
Ondráček Filip

-----------------------Soják Jan
Horáčková
Michaela
Kovářík Bohuslav

Adámková Jolana
Draňa Jan

Bernardová Kateřina
Ščučka Pavel

Turnaj ve vybíjené
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3. místo
Vašková Pavlína,
Sojková Vanda
---------------------Ščučková Nikola
Viktorin Tomáš,
Kabourek Jindřich

1. místo
1. ročník

dívky
chlapci

2. + 3. ročník dívky
chlapci
4. + 5. ročník dívky
chlapci
Nejlepší
sportovec
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Sojáková Marie
Kovář Kristián

Táborská Hana
Ficek Eduard
Řehořová Sára,
Nesvadbová Emma Doubravová Tereza
Nesvadba Štěpán
Kobza David
Koukolová
Kateřina
Sojková Linda
Kabourek Štěpán
Draňa Jan

-----------------------Soják Jan
Adámková Jolana
Zatloukal Matyáš

Body

Jméno žákyně

Body

Kabourek Štěpán
Draňa Jan
Nesvadba Štěpán
Zatloukal Matyáš

56
54
49
44

67
62
45
43

Ondráček Filip

28

Koukolová Katěřina
Nesvadbová Emma
Soják Jan
Řehořová Sára,
Doubravová Tereza
-------------------------------

Klimešová Karolína - 233 skoků
Nesvadbová Emma
Dědicová Tereza
Pospíšilová Karolína
Sojková Linda

- 218 skoků
- 143 skoků
- 112 skoků
- 108 skoků

Sháněl Matěj
Nesvadba Štěpán
Hejl Filip
Zatloukal Matyáš
Draňa Jan

-

88 skoků
77 skoků
51 skoků
44 skoků
39 skoků

Soutěž o Švihadlového krále a princeznu, soutěž ve Šplhu
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3. místo
Vašková Pavlína,
Sojková Vanda
-------------------------

Jméno žáka

Švihadlová princezna

Švihadlový král

2. místo

Ročník

1.
2.
3.
4.
5.

Počet
skoků
dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci

Kostková T.
Kovář K.
Cikrytová A.
Sháněl M.
Klimešová K.
Nesvadba Š.
Dědicová T.
Zatloukal M.
Bernardová K.
Hejl F.

Kategorie
0.
1.
2.

dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci

Kostková T.
Kovář K.
Klimešová K.
Sháněl M.
Dědicová T.
Hejl F.

85
8
70
88
233
77
143
44
70
51
Počet
skoků
85
8
233
88
143
51

Počet
skoků
Sojková V.
Ficek E.
Mazalíková N.
Jersák J.
Nesvadbová E.
Soják J.
Sojková L.
Ondráček F.
Tučková K.
Draňa J.

50
7
54
15
218
31
108
28
60
39

Sojková V.
Ficek E.
Nesvadbová E.
Nesvadba Š.
Sojková L.
Zatloukal M.

Počet
skoků
50
7
218
77
108
44

Počet
skoků
Sojáková M.
Kult V.
Ščučková B.
Šustek K.
Pospíšilová K.
Kobza D.
Koukolová K.
Kovářík B.
Pozníčková K.
Dobrovolný O.

34
4
44
11
112
15
98
9
57
17

Sojáková M.
Kult V.
Pospíšilová K.
Soják J.
Koukolová Kr.
Draňa J.

Počet
skoků
34
4
112
31
98
39

Dopravní soutěž – závody v koloběžkách¨
1. ročník
2. ročník
3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. místo

2. místo

3. místo

dívky
chlapci
dívky
chlapci
dívky
chlapci

Hana Táborská
Kristián Kovář
Lucie Tučková
Kryštof Šustek
Markéta Kužílková
Štěpán Nesvadba

Eliška Končická
Eduard Ficek
Natálie Mazalíková
Jindřich Kabourek
Emílie Podmanická
Nikolas Krejčí

dívky
chlapci

Sofie Prchalová
Matyáš Zatloukal

dívky
chlapci

Jolana Adámková
Miroslav Horáček

Natali Rychlíková
Daniel Ščučka
Pavla Gronychová
Jan Jersák
Monika Dušková
David Kobza
Linda Sojková
Markéta Táborská
Bohuslav Kovářík
Karolína
Pozníčková
Jan Draňa
2. místo
Natali Rychlíková
Daniel Ščučka
Monika Dušková
David Kobza
Karolína
Pozníčková
Miroslav Horáček

3. místo
Eliška Končická
Eduard Ficek
Emílie Podmanická
Nikolas Krejčí

kategorie
0. kategorie dívky
chlapci
1. kategorie dívky
chlapci

1. místo
Hana Táborská
Kristián Kovář
Markéta Kužílková
Štěpán Nesvadba

2. kategorie dívky
chlapci

Jolana Adámková
Matyáš Zatloukal
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Filip Ondráček
Kateřina Bernardová
Filip Hejl

Kateřina Bernardová
Jan Draňa

Cyklistou školy se stal
Místo Jméno žáka
1.
Štěpán Nesvadba
2.
Matyáš Zatloukal
3.
David Kobza
4.
Miroslav Horáček
5.
Jan Draňa

Čas
11,11 s
11,29 s
11,70 s
11,71 s
12,04 s

Jméno žákyně
Jolana Adámková
Karolína Pozníčková
Kateřina Bernardová
Markéta Kužílková
Sofie Prchalová

Soutěž na koloběžkách

Moje tvář má známý hlas
1. místo – Sojková Linda
2. místo - Táborská Markéta
3. místo - Bernardová Katka
Ondřej Dobrovolný – moderátor
KARAOKE
1. místo – Ščučková Bára
2. místo - Sojková Vanda
3. místo – Tučková Lucie
Dobrovolná sběrová činnost
Druhotné suroviny
- 19.680 kg
Pomerančová kůra
Kaštany

-

1. pololetí
2. pololetí

104,37 kg
85,50 kg

Sběr druhotných surovin
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- 7.130 Kg
- 12.550 kg

Čas
11,13 s
11,57 s
11,94 s
12,07 s
12,20 s

9.3 Spolupráce s jinými subjekty
Škola spolupracovala a přicházela do kontaktu s okolními školami, firmami a dalšími
partnery. Při škole pracuje sdružení SRPŠ při ZŠ Vikýřovice (od 1. 1. 2016 Spolek rodičů
a přátel ZŠ Vikýřovice), které vede osmičlenný výbor s předsedkyní paní Mgr. Petrou
Kabourkovou.
Úzce spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem v Šumperku, SCP a PPP v
Šumperku a v Olomouci v oblasti péče o integrované žáky. V Projektu KPPP pro žáky 5.
ročníku to byl Městský úřad Šumperk a Poradna zdraví Šumperk.
ZŠ se zapojila do projektu „ZDRAVÁ 5“ – jde o Vzdělávací program, který poskytuje
Nadační fond Albert.
Pokračovali jsme v setkávání s kolegy z malotřídních škol.
Společně s firmou LAKTEA Praha se opět uskutečnila akce „Školní mléko“.
Firma MK Fruit s.r.o Šumperk zabezpečila pro naši školu „Ovoce do škol“. Zasílají nám
pracovní listy k ovoci, které žáci dostávají. Připravují pro nás programy s exotickým ovocem,
ochutnávky zdravé zeleniny a ovoce. Výroba džusů.

MK Fruit – doprovodný program OVOCE DO ŠKOL

Spolupráce se zřizovatelem – Obecním úřadem Vikýřovice - byla opět velmi dobrá. Škola
měla vytvořeny dostatečné podmínky pro svou práci. Požadavky školy byly akceptovány,
problémy byly řešeny otevřeně, věcně, se snahou o optimální výsledek. V průběhu hlavních
prázdnin jsme v ZŠ vyměnili horní díl v šatnách 3. a 4. ročníku.
Od jara 2017 začala obce pracovat na Zvýšení kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích.
Zapojila se do:
Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000503
Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení
Kolová výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality
Na konci srpna byla otevřena nová MŠ na ulici Ke Splavu. Rekonstrukce objektu byla
podpořena z evropských strukturálních fondů. Cílem projektu bylo zvýšení nedostatečné
kapacity mateřské školy ve Vikýřovicích z 56 na 74 míst, a to prostřednictvím rekonstrukce
budovy zakoupené obcí v roce 2014 od státu. V objektu byla vybudována třída pro 24 dětí,
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potřebné zázemí pro děti od 2 do 6 let i pracovníky mateřské školy. Dále byly realizovány bez
bariérové úpravy a došlo k instalaci herních prvků a revitalizaci zeleně na zahradě školy.
Celkové výdaje projektu:
13 072 129,57 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu:
11 918 218,21 Kč
Dotace ERDF, státní rozpočet (90 %):
10 726 396,39 Kč
(pozn. částky jsou uvedeny po výběrovém řízení a před závěrečným vyhodnocením akce
poskytovateli dotace)

Nové odloučené pracoviště – MŠ Ke Splavu 318

V rámci požární ochrany i nadále prohlubujeme spolupráci s JSDH Vikýřovice.

9.4 Sponzoři školy
Svou přízeň nám prokázali i sponzoři ZŠ:
Sponzoři
 Cukrovinky, občerstvení, pomoc škole – rodiče žáků školy
 Pan Macháček – ovocné nápoje Hello
 Pan Ščučka – fotografování
 Paní Sojáková – role papíru
 Paní Kimmerová – dárky na jarmarky a korálky
 Paní Kosková – hračky
 Paní Tučková - hračky
 Paní Kade - brumíky
Děkujeme všem, kteří jste nám ve školním roce 2016/2017 pomohli. Jsme rádi, že s námi
spolupracujete a podporujete nás. Oceňujeme Vaši pomoc materiální, finanční i Vaše zapojení
do všeho, co se ve škole děje. Pomáháte nám i tím, že naplňujete obsah japonského přísloví:
„Děti se vychovávají a vzdělávají tím, že se dívají na záda svých rodičů“.
Sponzoři MŠ
MŠ měla sponzory v rodičích, kteří přispívali dary v podobě výtvarných potřeb, knížkami,
drobnými opravami a podíleli se na výzdobě školy.

10.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2016/2017 inspekce nebyla.
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11 . Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola není zapojena do realizace žádného mezinárodního programu.
Rozvojový program – Zvýšení platů pracovníků v regionálním školství UZ 33 052
Finanční prostředky byly účelově určeny na platy, odvody a příděly do fondu kulturních
a sociálních potřeb pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, kteří jsou odměňováni
podle § 109 odst. 3 zákoníku práce. Dotace se dále poskytly na zvýšení nenárokových složek
platů zaměstnanců a na částečné krytí výdajů vyplývajících z nárůstu počtu asistentů
pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ve školním roce 2016/17 se pedagogičtí pracovníci nezapojili do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
ZŠ a MŠ Vikýřovice se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Název projektu: ZŠ a MŠ Vikýřovice 22
Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 3. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 699 289,00 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: personální podpora, osobnostně sociální
a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a kombinací aktivit
z těchto oblastí pro ZŠ: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.
Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské
škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na osobnostně sociální rozvoj,
čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených
tematických setkávání.
Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a inkluzi,
extrakurikulární rozvojové aktivity jako je klub zábavné logiky a deskových her, doučování
žáků ohrožených školním neúspěchem a prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím
odborně zaměřených tematických setkávání.
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Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“ (Č. j.:
MSMT-28402/2016-1). Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních
škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIN), a to
pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Školy
proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace
může pokrýt celou platbu za tuto dopravu. Škola byla podpořena částkou 17.500 Kč.
Projekt „Ovoce do škol“
Naše škola se již sedmým rokem účastní projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, v rámci
kterého je našim žákům zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné džusy.
Široký sortiment těchto produktů nám do školy dodává šumperská firma MK Fruit.
Tento projekt pomáhá vytvářet správné stravovací návyky našich dětí, bojovat proti
narůstající dětské obezitě a přispívat k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Bývá
pravidlem, že děti v kolektivu svých spolužáků zkonzumují dokonce i takové druhy ovoce a
zeleniny, které by jinak nejedly.
Žáci se mohou na balíček plný vitamínu těšit dvakrát za měsíc. V letošním školním roce měli
dokonce možnost vedle tuzemských plodů ochutnat také zahraniční druhy ovoce např. mango,
pomelo, žlutý meloun, granátové jablko a další. Věříme, že i v příštím školním roce budou
mít žáci možnost využít této skvělé nabídky.
Projekt „Školní mléko“
Do tohoto projektu je škola zapojena již několik let. Hlavním účelem programu je snížení
deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích
návyků dětí. Mezi podporované mléčné výrobky patří kromě mléka i zakysané mléčné
výrobky, ovocné svačinky, cereální tyčinky a jiné výrobky zdravé výživy.
Projekt „Recyklohraní“
Žáci se opět účastnili projektu „Recyklohraní“, který je zaměřen na ekologii - zejména na
třídění odpadů. Ve škole je kontejner na drobné elektrozařízení, na baterie, tonery. Dále žáci
třídili papír, kartónové obaly od nápojů, plasty a plnili úkoly, které byly zveřejňovány na
webových stránkách projektu www.recyklohrani.cz.
Projekt „Obědy pro děti“
Projekt je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Projekt pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit
obědy ve školních jídelnách. Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím
školy na základě darovací smlouvy. Na naší škole byla podpořena jedna žákyně.

Nejen babičky a dědečkové čtou dětem knihy….
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole nepůsobí odborová organizace, škola spolupracuje se sociální a kulturní komisí
obce, s PPP a SPC v Šumperku a v Olomouci SPC při Schole Vivě v Šumperku..
Dále spolupracujeme se Školskou radou, jejíž předsedkyní je Mgr. Petra Kabourková.
Spolek rodičů a přátel ZŠ Vikýřovice, jehož předsedkyní je Mgr. Petra Kabourková, velmi
úzce spolupracuje se školou. Všestranně podporuje realizaci školních i mimoškolních aktivit,
zejména pak jejich vlastní finanční zajištění.

Vypracovala Mgr. Danuše Jílková,
ředitelka ZŠ a MŠ Vikýřovice
Ve Vikýřovicích 31.8.2017

V souladu s ustanovením § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, školská rada
schvaluje tuto Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
Ve Vikýřovicích 9.10.2017
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Základní údaje o hospodaření školy
k 31. 12. 2016
k 30. 6. 2017
Kč
Kč
PŘÍJMY
PŘÍJMY
1. Celkové příjmy
8 422 136,39 1. Celkové příjmy
4 247 841,25
- dotace od OÚ
- dotace KÚ
- školné MŠ
- projekt EU
- jiné ostatní výnosy
- úroky
- zúčtování fondů
- podíl transferů

VÝDAJE
1. Investiční výdaje
2. Neinvestiční výdaje celkem
- platy pracovníků školy
- OPPP
- zákonné odvody (ZP,SP)
- zákonné odvody (1% do
FKSP)
- učebnice, DVPP, knihy
- ostatní provozní náklady
- výdaje projekt EU
Hospodářský výsledek
K 31.12.2016
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1 646 828,00
6 276 276,00
140 700,00
0,00
355,00
79,39
269 748,00
88 150,00

0,00
8 332 886,46
4 541 955,00
6 724,00
1 539 892,00
68 059,00
113 786,91
2 062 469,55
0,00
89 249,93

- dotace od OÚ
- dotace KÚ
- školné MŠ
- podíl transferů
- jiné ostatní výnosy
- úroky
- zúčtování fondů

VÝDAJE
1. Investiční výdaje
2. Neinvestiční výdaje
celkem
- platy pracovníků školy
- OPPP
- zákonné odvody (ZP,SP)
- zákonné odvody (1,5% do
FKSP)
- učebnice, DVPP, knihy
- ostatní provozní náklady
- výdaje projekt EU
Hospodářský výsledek k
30.6.2017

1 016 828,00
3 097 847,76
85 470,00
44 075,00
1 203,00
42,49
2 375,00

0,00
3 841 916,84
2 265 148,00
0,00
756 644,00
44 971,76
24 408,00
750 745,08
0,00
405 924,41

