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1. Základní údaje o škole
Název

Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace

Adresa

Příkazy 22, 783 33

Právní forma

příspěvková organizace

IČ

70983941

IZO

600140580

Internetové stránky www.zsprikazy.org

Ředitel školy

Obec Příkazy
Příkazy 125
783 33 Příkazy
Základní škola
Školní družina
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní výdejna
Mgr. Karin Lakomá

Kontakty

ředitel

Zřizovatel školy

Součásti školy

585967282

zs.prikazy@seznam.cz
reditel@zsprikazy.org

vedoucí MŠ

585967284

ms.prikazy@seznam.cz
skolka@zsprikazy.org

Školská rada

vedoucí ŠJ

585967303

jidelna@zsprikazy.org

vychovatelky ŠD

774350630

druzina@zsprikazy.org

předseda
za zákonné zástupce žáků
za zřizovatele

Lenka Bortlová

za pedagogické pracovníky

Mgr. Eva Zvěřová

Mgr. Martina Malínková
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1.1 Úvod
Součástí Základní školy a Mateřské školy Příkazy je základní škola, školní družina,
mateřská škola, školní jídelna a školní výdejna. Základní škola je škola neúplná, malotřídní
– trojtřídní.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo v prvním až čtvrtém ročníku 40 žáků, 11 žáků
z Hynkova a 29 žáků z Příkaz. 10 prvňáčků, 13 druháků, 12 třeťáků a 5 čtvrťáků. Spojený
byl druhý a čtvrtý ročník. V mateřské škole se paní učitelky staraly o 56 dětí.
Aby se našim žákům ve škole co nejvíce líbilo, snažíme se každoročně dětem zpestřit
výuku různými aktivitami, akcemi a projekty a samozřejmě zlepšovat prostředí školy.
V prosinci začala příprava na zpracování projektu školní zahrady – přírodní učebny.
V únoru nám byla akceptována a poté schválena žádost o podporu SFŽP ČR na ozdravný
pobyt pro děti, který se uskuteční v lednu 2016.
V březnu jsme podali žádost o schválení projektu v rámci dotačního programu „Podpora
zabezpečení škol a školských zařízení“. Zde jsme však neuspěli.
Druhého července nám oznámili, že k našemu projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0660, s
názvem „Více četby a jazyk. Vzdělávání pro děti i učitele“ bylo vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 56. Díky tomuto tohoto projektu vycestují žáci a poté
pedagogové vyučující anglický jazyk na jazykově vzdělávací pobyt do Anglie, zakoupí se
knihy pro práci ve čtenářských dílnách.
V učebně č. IV jsme v červnu nahradili 5 starých lavic a 10 židliček novými. Úložný prostor
v kabinetě byl nedostačující, a proto jsme na místo stávajících skříní nechali zhotovit
regály. O hlavních prázdninách proběhla výmalba výše zmiňované učebny č. IV.
V tělocvičně byla vyměněna podlahová krytina a zakoupeny nové závěsy. Výmalbu
provedl pan Josef Pur, položení nové podlahové krytiny provedla firma FISCHER ART
Fischer Jan, která taktéž obnovila povrchovou úpravu parketové krytiny v učebnách I. –
III.
Do kanceláře vedoucí ŠJ byl vyroben firmou Petr Spurný nový nábytek. Než mohla i zde
být položena nová podlahová krytina, bylo třeba nejprve ošetřit sanací jak podlahu, tak i
část zdiva a poté povrch podlahy vyrovnat.
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Dopl

Nová podlahová krytina a závěsy – tělocvična ZŠ

Kancelář vedoucí ŠJ po dobu rekonstrukce přemístěna na
chodbu

Kancelář vedoucí ŠJ nově
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Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci naší organizace se opět ochotně aktivně a ve
svém volném čase zapojovali do všech činností, aby pomohli propagovat a spolu se
Sdružením rodičů rozvíjet naši organizaci.
Ke zlepšování podmínek činnosti naší organizace přispívají i nadále velkou měrou naši
sponzoři Lubomír Fišara, Petr Kocourek, SDH Příkazy, pan Jaroslav Sigmund, Josef
Škrabal, nově ZD Unčovice, František Zapletal a Jiříček Paluska. Velice si vážíme každého
z nich.

2. Přehled oborů vzdělání
Ve školním roce 2014/2015 se ve všech postupných ročnících vyučovalo podle školního
vzdělávacího programu „Učíme se pro život – školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání.“ a to v následujících oborech:

Kód oboru

Popis oboru

Forma vzdělávání Počet žáků

79-01-C/01 Základní škola denní

4O

Z disponibilní časové dotace zůstal posílen předmět anglický jazyk, který je zařazen již
v prvním a druhém ročníku s jednohodinovou dotací.
V 1. ročníku zůstává koncipován jako tzv. audioorální příprava, pracuje se s učebnicí
Happy House, nakladatelství OUP. Od druhého ročníku se pracuje s učebnicí Chit Chat.
Rozvrh hodin byl opět sestaven tak, aby výuka anglického jazyka neprobíhala ve
spojeném ročníku.
Anglickému jazyku vyučovala v 1., 2. a 4. ročníku Mgr. Romana Zvěřová, ve 3. ročníku
Mgr. Karin Lakomá.
Hudební výchově vyučovala nadále ve všech ročnících Mgr. Eva Zvěřová.
Výuka plavání probíhala ve třetím čtvrtletí v Plavecké škole v Uničově.
Ve všech ročnících byl kladen důraz na sebehodnocení, v prvním, druhém a třetím
ročníku zavedena žákovská portfolia.
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3. Personální zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2014/2015 se na zabezpečení činnosti školy podílelo celkem 14
zaměstnanců.
ZŠ
Příjmení a jméno

funkce

Úvazek

1. Hojná Květoslava

uklízečka

0,375

2. Hrubá Kateřina, Mgr.

vychovatelka ŠD
vedení reedukační péče
ředitelka

3. Lakomá Karin, Mgr.

0,7143
DPP
3. ročník 1

4. Lukešová Iveta

školnice
0,625
pracovník obchod. provozu
0,375
5. Vacová Miroslava, Mgr. učitelka
1. ročník 1
6. Zvěřová Eva, Mgr.

učitelka

7. Zvěřová Romana, Mgr.

vychovatelka ŠD
učitelka

2. ročník 1
4. ročník
0,893
0,273

MŠ
Příjmení a jméno

funkce

Úvazek

1. Němcová Jitka

učitelka

2. Hofrová Sabina, Bc.

učitelka

3. Hrubá Kateřina, Mgr.

asistent pedagoga

4. Kocourková Zdeňka

školnice

5. Navrátilová Libuše

vedoucí MŠ

1. odd.
myšky
1. odd.
myšky
1. odd.
myšky

1
1
0,85
1

2. odd.
koťata
2. odd.
koťata

6. Weberová Monika, DiS. učitelka
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1
1

ŠJ
Příjmení a jméno
1. Hřivnová Jarmila

2. Mikotová Renata

funkce

Úvazek

vedoucí ŠJ
pracovník obchod. provozu
pracovník obchod. provozu
Kuchařka
pracovník obchod. provozu

0,800
0,200
0,100
1
0,100

cizí strávníci

Externě
Příjmení a jméno

funkce

1. Naděžda Skácelová

mzdová účetní

2. Mgr. Karla Voltnerová

účetní

Maderová
3. Ing. Rostislav Pavlíček
Firma Extéria

BOZP
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4. Zápis k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce proběhl 16. ledna 2015.

Dostavilo
se
Celkem

18

Příkazy Hynkov Náklo Přijato Odklad Dodatečně Do
1.
přihlášení ročníku
nastoupilo
14
4
18
5
0
13

Dívek

8

6

2

-

8

1

0

7

8

2

-

10

4

0

6

Chlapců 10

4. 1 Stav počtu žáků k 30. září 2014

Celkem

H

P

Dívky

H

P

Chlap H
ci

P

1.

10

2

8

9

2

7

1

0

1

2. ročník

13

5

8

8

4

4

5

1

4

3. ročník

12

3

9

7

1

6

5

2

3

4. ročník

5

1

4

4

1

3

1

0

1

Celkem

40

11

29

28

8

20

12

3

9

 H – Hynkov

P – Příkazy
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5. Výsledky vzdělávání žáků

Přehled klasifikace a absence žáků
1. pololetí 2013/2014
Ročník
1.

2.

3.

4.

1. – 4.

Žáků celkem

10

13

12

5

40

Samé jedničky

10

12

6

3

31

Prospěli s vyznamenáním

10

13

11

5

39

Prospěli

-

-

1

-

1

Neprospěli

-

-

-

-

-

Nebyl hodnocen

-

-

-

-

-

Budou opakovat ročník

-

-

-

-

-

Napomenutí tř. učitele

-

-

-

-

-

Důtka tř. učitele

-

-

-

-

-

Ředitelská důtka

-

-

-

-

-

Snížená známka z chování

-

-

-

-

-

Pochvala tř. učitele

-

-

-

-

-

Pochvala ředitele školy

-

-

-

-

-

Počet zameškaných hodin

147

369

347

191

1 054

Z toho neomluvených

0

0

0

0

0
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Přehled klasifikace a absence žáků
2. pololetí 2013/2014
Ročník
1.

2.

3.

4.

1. – 4.

Žáků celkem

10

13

12

5

40

Samé jedničky

10

11

6

3

30

Prospěli s vyznamenáním

10

13

12

5

40

Prospěli

-

-

-

-

-

Neprospěli

-

-

-

-

-

Nebyl hodnocen

-

-

-

-

-

Budou opakovat ročník

-

-

-

-

-

Napomenutí tř. učitele

-

-

-

-

-

Důtka tř. učitele

-

-

-

-

-

Ředitelská důtka

-

-

-

-

-

Snížená známka z chování

-

-

-

-

-

Pochvala tř. učitele

-

-

-

-

-

Pochvala ředitele školy

-

-

-

-

-

Počet zameškaných hodin

155

344

480

277

1 533

Z toho neomluvených

0

0

0

0

0
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5.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáků Žáci s IVP Z toho

Zohlednění Z toho

dívky chlapci S asistentem pedagoga

dívky chlapci

1. ročník 10

0

0

0

0

0

0

0

2. ročník 13

1

0

1

0

0

0

0

3. ročník 10

2

2

0

0

1

0

1

4. ročník 5

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

3

2

1

0

1

0

1

40

6. Prevence sociálně patologických jevů
6.1 Hodnocení minimálního preventivního programu
Primární prevence byla zaměřena na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a kvalitním
mezilidským vztahům v třídním kolektivu.
Třídní učitelky podchycovaly a řešily první příznaky patologického chování.
Na začátku školního roku byli žáci seznámeni se školním řádem, řádem školní jídelny a odborných
učeben.
V každé třídě byla vytvořena pravidla chování.
Žáci byli poučeni, jak postupovat v případě zjištění závažných sociálně patologických jevů /ihned
informovat třídní učitelku, ředitelku školy, linka důvěry, schránka důvěry/.
Žáci pravidelně informují své třídní učitelky o nevhodném chování spolužáků, přestupky byly ihned
řešeny pohovorem a domluvou. Opakované porušování školního řádu řeší paní ředitelka pohovorem
v ředitelně. Tento výchovný postup se osvědčil a došlo k omezení konfliktů mezi spolužáky.
Schránka důvěry je pravidelně sledována, metodička prevence upozorňuje třídní učitelky na drobné
stížnosti.
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Specializované programy, které jsme využili na naší škole
Recyklohraní – třídění a recyklace odpadů
Ovoce do škol
Zdravé zuby - přednáška studentů stomatologie
Zdravý životní styl – ,,Zdravíčko v Bobíkově“
Program Harmonia Universalis – ,,Objev svůj rytmus“
Kappa – Help - ,,Dobré vztahy – cesta k přátelství“
Projektové vyučování :
Halloweenské učení aneb Rej duchů a čarodějnic
Mikulášování
Vánoční besídka
Masopust
Vynášení smrtky
Čarodějnický den
Škola v přírodě - Hynčice pod Sušinou

Akce
-podporující zapojování žáků do dění ve škole, podněcující aktivity, které vedou ke vhodnému využití
volného času dětí
Drakiáda
Skauti dětem – plnění skautských úkolů v parku v Olomouci
Muzeum Přerov– vánoční zvyky a tradice
Výchovný koncert Moravské filharmonie ,,Advent“
„Vánoční vystoupení v kapli v Příkazích, v Hynkově
Street Hockey - Oblastní kolo ZŠ Hladké Životice
Recitační soutěž – školní kolo
Skanzen – velikonoční vystoupení žáků
13

Noc s Andersenem – četba, noční spaní ve škole
Uganda, Keňa – cestopisný výklad
Den dětí - kino Šantovka Olomouc
„Stezka tajemným lesem“- zálesácká zdatnost společně se žáky ZŠ Náklo
Cyklistické výlety Litovelským Pomoravím

Vypracovala: Mgr. Eva Zvěřová

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Příjmení a jméno

Název vzdělávací akce

Lakomá Karin, Mgr.

Studium 250 – koordinátor EVVO
Jak mít v pořádku dokumentaci školy z hlediska
požadavků právních předpisů
Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny
InspIS ŠVP- tvorba školního vzdělávacího programu
Aktuální změny v právních předpisech – novela ŠZ
Nebojte se inkluze
Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk

Vacová Miroslava, Mgr.

Finanční gramotnost v kostce
Rozvíjíme matematickou gramotnost
Praktické využití elektronického systému iSET pro
školní testování
Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk
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Zvěřová Eva, Mgr.

Setkání metodiků prevence
Školní systematická konstelace
Regionální konference PRCH
Školní systematická konstelace – prosperita
Sociální komunikace
Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk

Zvěřová Romana, Mgr.

Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk

Hrubá Kateřina, Mgr.

Burza nápadů k rozvoji dětského čtenářství a
prezentace zkušeností z projektu Brána ke vzdělání:
Školní čtenářské kluby
Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk
Logopedická prevence v Olomouckém kraji
Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk
Veselé písničky

Hofrová Sabina, Bc.
Weberová Monika, DiS.

Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk
Navrátilová Libuše

Jak mít v pořádku dokumentaci školy z hlediska
požadavků právních předpisů
Ekoškolky
Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk

Němcová Jitka

Brána jazyků otevřená / 60 hodin anglický jazyk
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Program akcí celé organizace byl opět velmi bohatý. Pro vytvoření vztahu dětí k místní
přírodě je důležité, aby měly možnost se s přírodou, která je obklopuje, blíže seznámit. A
kdo lépe zná náš les než myslivci. To byl také jeden z důvodů, proč jsem oslovila Myslivecké
sdružení a požádala je o spolupráci. Prvním krůčkem, jenž se nám v tomto směru podařil
uskutečnit, byla beseda „Seznámení s živočichy v našem lese, možnosti ochrany a pomoci“ se
členen MS – panem Ivo Lakomým.
Již druhým rokem jsme využili nabídky studentů zubního lékařství UP Olomouc. Studenti
v rámci tohoto projektu učí děti správné péči o chrup. Tentokrát si správnou techniku čištění
chrupu osvojovaly spolu se žáky základní školy i děti z mateřské školy.
V rámci primární prevence pro posílení dobrých vztahů mezi žáky zajistila paní učitelka E.
Zvěřová program nabízený organizací KAPPA-HELP z Přerova.
Zápis do 1. třídy aneb 4 klíče k vysvobození princezny - patnáctého ledna odpoledne jsme ve
škole postupně přivítali 18 šikovných předškoláčků. Každý se moc snažil, aby získal všechny
klíče k vysvobození princezny a zároveň nám předvedl, co všechno už umí a zná.
Na základě školního kola recitační soutěže byli vybráni nejlepší recitátoři, kteří nás
reprezentovali na Dětské scéně v Olomouci - Kamila Hrazdilová (2. roč.), Adéla Blehová (3.
roč.), Alice Kozáková (3. roč.), Lucie Štědrá (3. roč.) a Tomáš Chlapík (3. roč.), který získal
„Ocenění poroty“ za výběr básně. Báseň, jež porotu tolik zaujala a pravděpodobně i tatínka
Tomáše, neboť mu s výběrem pomáhal, se jmenovala Zabijačka v Kotěhůlkách od Jiřího
Žáčka.
Přání poměřit si síly v rámci Florbalového turnaje ČEZ STREET HOCKEY 2015 zůstalo málem
nenaplněno. Přihlásily se pouze dvě malotřídní školy. A tak slovo dalo slovo – paní učitelka ze
ZŠ Hladké Životice Mgr. Alena Stavovčíková a paní učitelka Mgr. Eva Zvěřová se domluvily, že
dětem nepřekazí radost a oblastní kolo se uskutečnilo v naší základní škole. Díky tomu jsme
si užili super atmosféru, poznali nové šikovné děti, kolegy a dostali jsme na oplátku pozvání
do Hladkých Životic.
Na velké ruční dílny se škola opět proměnila 26. března. Ti, co k nám zavítali, si mohli
vyzkoušet svou šikovnost, odnést si jarní vlastnoručně vyrobené dekorace, pochutnat si na
mrkvovém koláči a kávě.
Již druhým rokem jsme se zapojili do krásné akce na podporu čtenářství. O spolupráci jsem
požádala i paní Alenu Dostálovou, knihovnici, která dětem v obecní knihovně připravila
kouzelnou atmosféru. Na spolupráci se podílely i kolegyně a členky z Kulturní komise, které
se obětavě třásly zimou na stanovištích Andersenovy stezky a třídní učitelky, jež dobrovolně
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vyměnily pohodlnou postel za žíněnku. Do patnáctého ročníku společné pohádkové Noci s
Andersenem se zapojilo 619 knihoven v ČR, 514 škol (jednou z nich byla i ta naše), 83 dalších
institucí, 235 slovenských knihoven a škol, 36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních
zemích. Tedy celkem 1.522 míst celého světa, kde více než 93.526 dětí a dospělých mohlo
prožít úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou.
V rámci projektu „Příroda kolem nás“, který je zaměřen na vzdělávání dětí a mládeže
v oblasti ochrany přírody a myslivosti a má vést k posílení kladného vztahu k přírodě a
k žádoucím postojům k životnímu prostředí, jež na české straně realizuje Českomoravská
myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Olomouc, nás navštívil 8. dubna pan Jan
Nastoupil. Ocenili jsme nejen prezentaci, obsah a přístup pana Nastoupila k žákům, byli
velice nadšeni, ale též pracovní listy.
Od 18. do 22. května vyměnili žáci lavice za krásnou přírodu v Hynčicích pod Sušinou a okolí.
Ve spolupráci se SKI School Kraličák - čekal na děti naučný, zábavný a plný pohybu
environmentálně zaměřený program. Všichni jsme si to moc užili.
Dětem, k jejich svátku jsme opět zajistili návštěvu kina, představení Paddington. Navíc zhlédli
Interaktivní výstavu Leonardo da Vinci. Jízdné a vstupné bylo uhrazeno ze sběru papíru a
z finančního daru od SDH Příkazy.
Na závěr školního roku se podařila uspořádat pro žáky naší školy a žáky z prvního stupně ze
ZŠ Náklo velmi zdařilá akce „Cesta tajemným lesem“, kde si mohli děti ověřit své
přírodovědné znalosti. Na závěr všichni soutěžící obdrželi dřevěnou pamětní medajli,
skládačku s informacemi o CHKO Litovelské Pomoraví, kterou nám věnovalo SEV Sluňákov a
jablko, sponzorský dar od MK Fruit s.r.o. – náš dodavatel ovoce a zeleniny v rámci projektu
Ovoce do škol.
ZŠ
datum

akce

spolupráce/účast

1. 9.

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ, Obec Příkazy

4. 9.

Výstava dřevěných loutek Petra Skácela ve Skanzenu
Příkazy

1. – 4.

19. 9.

Sportovní den v Nákle – soutěž družstev ve vybíjené

ZŠ Náklo, ZŠ

27. 9.

„Podzim aneb co se v Přikazich orodilo“ výstava podzimních KK, ZŠ, MŠ, ŠJ
plodů, v prostorách ŠD podzimní tvoření pro děti a rodiče
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1. 10.

Zdravíčko v Bobíkově – program zaměřen na zdravou výživu ZŠ, Bobík
a první pomoc

3. 10.

„Oslava lesa“ na Floře Olomouc – zaměřeno na lesnictví,
ochranu přírody

1. – 4.

16. 10.

Drakiáda – soutěž v pouštění draků

ZŠ, MŠ

17. 10.

„Seznámení s živočichy v našem lese, možnosti ochrany a
pomoci“ - beseda se členem MS Příkazy s p. I. Lakomým

ZŠ, MS Příkazy

30. 10.

Den stromů – celoškolní projektový den zaměřený na
využití lesa, poznávání stromů a keřů, proměna lesa během
ročních období

1. – 4.

3. 11.

Zubní hygiena

ZŠ, MŠ

3. – 7. 11.

Dýňohraní – výzdoba školy a okolí

1. – 4.

7. 11.

„Dobré vztahy – cesta k přátelství“ - primární prevence –
hry a soutěže vedoucí k podpoře dobrých vztahů a
kamarádství

KAPPA-HELP

7. 11.

„Po stopách svatého Martina“

ZŠ, MŠ, RS

25. 11.

Den Slabikáře – slavnostní předání Slabikáře prvňáčkům,
předvedení rodičům, co už umíme

1.

28. 11.

Rozsvícení vánočního stromu na Hynkově – vystoupení
žáků ZŠ Příkazy

ZŠ, KK

29. 11.

Rozsvícení vánočního stromu v Příkazích – vystoupení žáků
ZŠ Příkazy v kapli sv. Cyrila a Metoděje, školní kavárna

ZŠ, ŠJ, KK

5. 12.

Mikulášská nadílka ve škole

ZŠ, RS

18. 12.

„Vánoční tradice“ a vlastnoruční zhotovení vánoční baňky –
Přerov muzeum

1. – 4.

13. 12.

„Zvonky už vyzvánějí“ – výzdoba Skanzenu v Příkazích na
dané téma

KK, ZŠ, MŠ

19. 12.

Vánoční besídka

1. – 4., RS
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15. 1.

Zápis do 1. ročníku aneb 4 klíče k vysvobození princezny

ZŠ, ŠD

29. 1.

Pídínci a Modrý kocour – divadelní představení – Moravské
divadlo Olomouc

1. – 4.

5. 2.

Mravenečkové – výukový program Sluňákov

1. a 2.

5. 2.

Tajemství včel – výukový program Sluňákov

3. a 4.

18. 2.

Recitační soutěž – školní kolo

1. – 4.

19. 3.

Dětská scéna Olomouc – okresní kolo recitační soutěže

20. 3.

Klokan – matematická soutěž

2. – 4.

25. 3.

Oblastní kolo POLAR HOCKEY – ZŠ Hladké Žibřidovice x ZŠ
Příkazy

ZŠ, ZŠ Hladké
Žibřidovice

26. 3.

Uganda Keňa – přednáška v kině Metropol

1. – 4.

27. 3.

Noc s Andersenem

ZŠ, Knihovna
Příkazy, KK

28. 3.

Velikonoce ve Skanzenu – velikonoční pásmo – žáci ZŠ
Příkazy

KK, ZŠ, MŠ

31. 3.

Jarní tvoření – výroba upomínkových předmětů z přírodnin
a papíru, práce rodičů a dětí, otevřena školní kavárna

ZŠ, MŠ, ŠJ

1. 4.

Zlatá slepička

ZŠ, SR

7. – 12. 4.

Sběr odpadového papíru

8. 4.

„Příroda kolem nás“ - beseda se členem Okresního
mysliveckého spolku p. Janem Nastoupilem

1. – 4.

16. a 23.
4.

Průkaz mladého cyklisty - dopravní hřiště Olomouc

4.

30. 4.

Čarodějnický den

ZŠ

1. 5.

Stavění Máje - recitace pod Májkou

ZŠ, KK

14. 5.

„Překvapení pro maminky“ – beseda o ekologickém
provozu domácnosti, občerstvení, předání dárků

ŠJ, MŠ, ZŠ
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vyrobených dětmi
30. 5.

Kácení Máje – vystoupení dětí, koláče

ZŠ, ŠD, KK, SDH

1. 6.

Den dětí - kino Šantovka – ,,Paddinghton“ a komentovaná
interaktivní prohlídka ,,Létající stroje Leonarda da Vinciho“

1. – 4.

9.6.

Dobrodružství užovky Žofky – výukový program – Sluňákov

1. a 2.

17.6.

Život na Hané - návštěva Skanzenu v Příkazích

1. – 4.

26. 6.

„Stezka tajemným lesem“

ZŠ, občané
Příkaz, 1. – 4.
ročník ZŠ Náklo

29. 6.

Vodní čarování – výukový program - Sluňákov

3. a 4.

29. 6.

Cyklovýlet - Horka nad Moravou – Lovecká chata

1. a 2.

30. 6.

Slavnostní předání vysvědčení, představení nejlepších žáků
starostovi obce v obřadní síni Obecního úřadu v Příkazích

ZŠ, Obec Příkazy
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Beseda se členem MS Příkazy

Zdravé zuby
Mikuláš

21

Účastníci Dětské scény Olomouc

Dobré vztahy – cesta k přátelství

Turnaj ve florbale s Hladkými Životicemi

22

Čarodějnický den

„Příroda kolem nás“

23

Škola v přírodě

24

Stezka tajemným lesem

Team zabezpečující akci, chybí R. Zvěřová, D. Lakomý

25

Sluňákov
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Výsledky soutěže Matematický klokan – žáci s největším počtem získaných bodů
Kategorie CVRČEK – maximum bodů 90
Příjmení a jméno

Počet bodů

Ročník

Klimeš Jakub

73

2.

Hrazdilová Kamila

70

2.

Vyhnánková Viktorie

63

2.

Příjmení a jméno

Počet bodů

Ročník

Štědrá Lucie

64

3.

Hubáčková Hana

59

3.

Kvapilová Vendula

57

3.

Kategorie KLOKÁNEK – maximum bodů 120
Příjmení a jméno

Počet bodů

Ročník

Zatloukalová Nelly

41

4.

Dvořáková Kristýna

40

4.

Vlk Vojtěch

40

4.
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MŠ
Datum

Akce

Pro děti

Maňáskové divadlo

MŠ

Drakiáda

ZŠ, MŠ

Ježíšek v MŠ
Představeni v Divadle hudby Olomouc
Masopust
Zelený čtvrtek v MŠ
Čarodějnický den
Svátek dětí
Indiánské dobrodružství – spaní předškoláků
pro děti a Pan brambora a jeho kamarádi - dílničky
rodiče
Vánoce přicházejí
Jarní tvoření

ZŠ, MŠ

Jaro ťuká na vrátka
Překvapení pro maminky

ZŠ, MŠ

Táto, mámo pojď si hrát – rozloučení se školním rokem
Pasování na školáky

pro veřejnost

předvánoční vystoupení ve Skanzenu
účast na Vítání občánků
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ŠD
Hodnocení činnosti školní družiny
K pravidelné docházce do školní družiny bylo v tomto školním roce zapsáno celkem 37 dětí.
Učili jsme se vzájemnému soužití v novém kolektivu, vzájemné spolupráci a pomoci ve
skupině, týmové práci. Poznali jsme nové kamarády, vznikla spousta nových přátelství.
Formou her, rozhovorů a vzájemným nasloucháním jsme vnímali podstatu kamarádství,
rodinných vztahů a učili jsme se úctě k rodičům, učitelům, ke stáří, k přírodě i sportu.
Chování dětí bylo dobré, přiměřené jejich věku. Přestože se u některých z nich začínaly
objevovat různé pubertální projevy, snažily jsme se s nimi trpělivě pracovat a vhodně je
usměrňovat s ohledem na jejich individuální zvláštnosti.
Děti měly mezi sebou dobré vztahy, dodržovaly pravidla chování. Spolupracovaly i ve skupině
s mladšími nebo staršími spolužáky. Důležitým prvkem k činnostem je neustále kvalitní
motivace, která děti přivede k dobrovolným zájmovým činnostem. U dětí se projevovaly
různé zájmy, je proto důležité všímat si jejich dovedností, chuti zapojit se a poté je podpořit a
dále rozvíjet.
Během školního roku se nám dařilo všechny činnosti plnit dle celoročního plánu práce a řada
zajímavých činností je dětem průběžně doplněna.
OBSAH ČINNOSTÍ:
- vyprávění, četba a práce s dětskými časopisy, tajenky, rébusy, jazykolamy, individuální i
skupinové práce/ malba, kresba, modelování/
- vyrábění z přírodních materiálů, které jsme si sami nasbírali/šišky, větvičky, listy, kaštany,
žaludy, kamínky atd./
- vycházky a sportování v přírodě, na hřištích, v lese
- hry s dramatizací /divadelní představení podle naší fantazie, vyprávění vtípků a příhod ze
života/
V září se na naší škole již podruhé konal projektový den s názvem „72 hodin – Ruku na to“.
Do toho projektu se školní družina zapojila tím, že uklízela odpadky v místech, kde si často
hrajeme. Odměnou jim bylo uklizené okolí a menší sladkost.
I tento školní rok jsme se zapojili do projektu ve sběru PET víček „Plastožrout. Většina dětí po
celý školní rok pravidelně nosí PET víčka, za které jim na začátku školního roku byly pořízeny
dva sedací vaky, na kterých děti po vyučování relaxují.
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Letos nám konečně napadl sníh, tak jsme s dětmi stavěli sněhuláky, chodili bobovat nebo se
jen koulovat. V předvánočním období proběhlo také pečení a zdobení perníčků, a to v rámci
odpoledne ve školní družině, které mají děti velmi v oblibě. Je to jedna z činností, na kterou
se těší všechny děti. Další činností, která dětem dala hodně práce, je pomoc při výzdobě
školy u příležitosti Rozžehnutí vánočního stromu. Tato akce, která probíhá na konci listopadu
je náročná hlavně na vystřihování, zdobení a lepení, protože škola je v tento den otevřena
pro veřejnost. Děti se jako každoročně podílely na vytváření výrobků a obrázků na výstavu do
skanzenu, letos na téma zvonky. V době adventu jsme si společně vytvořili i adventní
kalendář a adventní věnec, pracovali jsme s keramickou hlínou, ze které si děti vytvořily
vánoční ozdoby, které si pak ozdobily. Proběhl také turnaj v pexesu a ve skládání puzzle. Do
školní družiny letos Ježíšek nadělil opět dárky. Děti si přinesly z domu cukroví, uvařili jsme si
čaj, pověděli si o tradicích, vyzkoušeli si vánoční zvyky a pak děti s velkým nadšením a
očekáváním rozbalily vánoční dárky. Kromě lega, které si hodně přály, dostaly i společenské
hry.

V povánočním období počasí ovlivnilo plánování činností družiny a jejich konkretizaci. V
podstatě byla zájmová i rekreační činnost uskutečňována v prostorách školní družiny. Pokud
počasí dovolilo, tak jej využila většina dětí k pobytu na hřišti.
Uskutečnila se spousta oblíbených akcí např. představení svého oblíbeného zvířecího
kamaráda, stavba sněhuláků a soch před budovou školy, masopustní karneval v maskách a
také akce s názvem“ Den Země“.
V zájmových činnostech byla zařazována témata, která vycházejí z ročního období, našich
kulturních a regionálních tradic nebo zájmu a zvídavosti dětí. Nenásilnou a hravou formou
zde probíhá i příprava na vyučování.
U dětí, především u chlapců byly v oblibě kolektivní činnosti, konstruktivní hry s legem a
stavebnicemi. Děti byly velmi soutěživé, proto byly soutěže a hry často zařazovány do
společných aktivit. Často jsme komunikovali o aktuálním dění, našich zážitcích nebo
problémech. V jarních měsících jsme svými výrobky zkrášlili prostory naší družiny, školní
chodby i okenní výzdobu školy.

V květnu se konala olympiáda v netradičních disciplínách, kterou jsme díky krásnému počasí
mohli uskutečnit v areálu hřiště. Protože slunečné a velmi teplé počasí panovalo delší dobu,
vzaly si děti plavky a mohly se osvěžit pod ostřikovačem travnaté plochy, taktéž v areálu TJ
Sokola Příkazy. Na konci května jsme se vydali na pěší výlet do Skrbeně na dětské hřiště. Po
cestě jsme se zastavili i pro malé občerstvení v podobě mraženého výrobku, což děti velice
kladně přivítaly. Po pěším výletu následoval i výlet na kole. Vzhledem k tomu, že školní
družina čítá skoro všechny děti ze školy a někteří prvňáčci jeli takto hromadně poprvé, zvolili
jsme krátkou vyjížďku, a to do sousedního Nákla na dětské hřiště. Opět s možností malého
nákupu v obchodě. Co se týče další méně obvyklé činnosti v ŠD, i letos si děti mohly vyrobit
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náušnice z korálků a vlasce, kdo nechtěl, měl možnost si pomalovat vlastní hrneček. Na konci
roku proběhlo také tradičně spaní v ŠD, letos to bylo spaní zážitkové. Nejprve si děti mohly
vyzkoušet střelbu z luku, potom i střelbu ze vzduchovky. Děti byly předem náležitě poučeny
o bezpečnosti, takže vše proběhlo v pořádku a bez zranění. Součástí této akce byla také
večerní stezka, kde děti společně plnily úkoly a hledaly potřebné indicie.
V ŠD proběhlo také rozloučení na konci roku, společně jsme zhodnotili činnosti, co se nám
dařilo méně a více. Rozdali jsme si malé dárečky a sladkosti, oceněny byly také děti, které
poctivě sbíraly víčka do „Plastožrouta“. V rámci školní družiny probíhalo i propouštění žáků
do kroužků, které se konaly v budově školy. Kromě pátku probíhaly různé kroužky každý den.
V průběhu školního roku jsme se zúčastnili různých soutěžích v časopise Pastelka a také jsme
pravidelně navštěvovali místní knihovnu.
Práce s dětmi byla příjemná, motivující a přinesla nám vzájemné obohacení a radost.
Mgr. Romana Zvěřová

9. Kontroly školy
27. 1. 2015 – OSSZ – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
3. 2. 2015 - Krajská hygienická stanice – kontrola ZŠ
3. 2. 2015 - Krajská hygienická stanice Olomouc - ŠJ
ČŠI – Zabezpečení školy
2. 6. 2014 Finanční výbor – Veřejnosprávní kontrola organizace
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10. Základní údaje o hospodaření
Provozní dotace
Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace přijala na provoz od svého
zřizovatele, Obec Příkazy, částku 800 000 Kč + 50 000 Kč.

Zaslané provozní dotace

Zaslané provozní dotace

11. 2.

100 000,00 Kč

12. 9.

100 000,00 Kč

10. 3.

150 000,00 Kč

3. 10.

100 000,00 Kč

9. 4.

100 000,00 Kč

11. 12.

50 000,00 Kč*

20. 5.

100 000,00 Kč

Celkem

850 000,00 Kč

16. 6.

150 000,00 Kč

*Schválena 9. 12. ZO

Na hlavní činnost byla z provozní dotace vyčerpána částka 801 213,12 Kč.
Na základě Plánu rekonstrukce, opravy a obnovy majetku pro rok 2014 se z provozní dotace pořídilo:

MŠ
Elektrický vrátný

ZŠ - výdejna
17 676,00 Kč

Várnice na jídlo

2 614,00 Kč

ŠJ
mikrovlnka

999,00 Kč

Chladící skříň Nordline

20 990,00 Kč

CELKEM 44 552,00 Kč

ZŠ
schůdky

1 450,00 Kč

Řezačka na papír

823,00 Kč

Další údaje o čerpání provozní dotace v rámci rekonstrukcí jsou uvedeny v dalších tabulkách.
Mezi neočekávané výdaje patří oprava myčky za 6 048 Kč a zpracování příručky HACCP za 2 200 Kč.
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Příspěvek na provoz

850 000,00

Náklady na hlavní činnost

801 213,12

Výnosy celkem

850 000,00

Hospodářský zisk celkem

152 963,01 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek v roce 2014

Zlepšený hospodářský výsledek v roce 2014 152 963,01
Z hlavní činnosti

48 786,88

VHČ ŠJ

43 135,00

Školní stravování

3 939,01

Školné MŠ (úplata)

31 407,00

ŠD úplata

2 352,00

Sběr papíru

10 504,12

Keramika

12 839,00

Školní stravování
V roce 2014 zajišťovala Školní jídelna stravování pro 93 strávníků, z toho pro 56 dětí MŠ, 37 žáků ZŠ,
dále 13 zaměstnanců a 23 cizích strávníků. K celodennímu stravování v kategorii 0,5 (3 – 6 let) bylo v
MŠ přihlášeno 56 dětí. V základní škole v kategorii 0,6 (7 – 11let) odebíralo oběd 37 žáků. Celkem
bylo vydáno 40 399 porcí, z toho 4 457 pro cizí strávníky.
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Čerpání fondů a jejich zůstatek
Rada obce Příkazy odsouhlasila 24. 6. na základě žádosti ředitelky školy posílení investičního fondu o
částku 425 195,94 Kč převodem prostředků z rezervního fondu. Tyto se plánovitě použily na
rekonstrukci dalších podlah a obložení v budově základní školy, kryt radiátorů v budově mateřské
školy.

Rekonstrukce podlah v učebnách I. a II. - budova ZŠ
Na základě výběrového řízení:
Fischer ART Fischer Jan

73 474,00 Kč

IF

Fischer ART Fischer Jan

120 096,00

IF

Fischer ART Fischer Jan

78 958,00

IF

Celkem

272 528,00

Navíc:
Lišty učebna I. a II.

Fischer ART Fischer Jan

11 226,00

PD

Lišty učebna III.

Fischer ART Fischer Jan

8 370,00

PD

Obnova povrchu v učebně III.

Fischer ART Fischer Jan

6 383,006

PD

Celkem

25 979,00

Celkem 298 507,00 Kč
Z toho IF

IF – investiční fond
PD – provozní dotace

RF – rezervní fond
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272 528,00 Kč

Rekonstrukce obložení v učebnách I., II. a III. - budova ZŠ
Odstranění starých omítek + nový povrch

Grafický návrh

Zednictví Ivo Lakomý

Belinus Art

Výmalba stěn (smetanová) - materiál
Malířské práce

MARYSKA – M. Navrátil

Výroba nástěnek, probarvení
Celkem

17 212,03

PD

9 355,00

IF

7 000,00

PD

3 126,00

PD

75 090,00

IF

9 860,00

PD

121 643,03

Navíc:
Nátěr magnetických tabulí
Výměna zásuvek a vypínačů

Václav Lakomý
Celkem

8 240,00

PD

4 426,00

PD

25 979,00

Celkem 298 507,00 Kč
Z toho IF

84 445,00 Kč

Z toho PD

214 062,00 Kč

Rekonstrukce obložení v tělocvičně - budova ZŠ
Lišta

Fischer ART Fischer Jan

Lepení koberce

Milan Dragoun

Koberec RAMBO

2 963,00

PD

10 629,00

PD

4 588,00

PD

Celkem 18 180,00 Kč
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Rekonstrukce obložení radiátorů - budova MŠ
Kryt radiátorů

Petr Spurný

33 910,00

IF

Celkem 33 910,00 Kč
Z toho IF

33 910,00 Kč

Tabule s dataprojektorem - II. učebna - budova ZŠ
Tabule s dataprojektorem

Consulta Bürotechnik s.r.o.

68 222,00

IF

Celkem 68 222,00 Kč
Z toho IF

68 222,00 Kč

Nástěnky - budova MŠ a ZŠ
Nástěnky - budova MŠ a ZŠ

6 900,00

Petr Spurný

Celkem 6 900,00 Kč
Z toho RF

Fondy – zůstatek k 31. 12. 2013
Rezervní fond

25 639,17

Rezervní fond z jiných zdrojů

13 061,76

Investiční fond

41 281,29

Fond odměn

35 000,00

FKSP

31 256,34
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6 900,00 Kč

RF

Dary
Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace obdržela věcné dary, které byly
schváleny Radou obce Příkazy dne 18. února a 25. listopadu. Taktéž obdržela finanční dar 2 000 Kč od
SDH Příkazy. Vysavač je umístěn v budově MŠ, stoly, židličky a vaky v prostorách ŠD, stojany se
sedáky v učebnách I., II., III., zavařovací hrnec v kabinetu ZŠ.

Dary
Schválení
daru

Dárce
Sáčkový vysavač 1SBAGMAX

Petr Kocourek

5 623,00 18. 2.

2 stoly a 12 židliček

RS při ZŠ Příkazy

14 309,00 25. 11.

2 sedací vaky

RS při ZŠ Příkazy

2 400,00 25. 11.

3 stojany a 60 sedáků

RS při ZŠ Příkazy

15 694,00 25. 11.

Zavařovací hrnec

RS při ZŠ Příkazy

1 990,00 25. 11.
Celkem 40 016,00 Kč

Dary
Schválení
daru

Dárce
Finanční dar

SDH Příkazy

2 000,00 21. 1.
Celkem 2 000,00 Kč
(RF tvořený z jiných zdrojů)

Dotace OPVK
Od září 2014 jsme zapojeni do projektu „Digitálně a interaktivně“ jako partneři. Náklady projektu jsou
hrazeny ze 100% z dotačního titulu. Více – bod 14.
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Dotace ze SR (přímé náklady)
33051

33052

příjem 33353

Přímé náklady na vzdělávání

18 109,00

25 828,00

4 807 600,00

Mzdové náklady

13 414,00

19132,00

3 490100,00

Zákonné sociální pojištění

4561,00

6505,00

1 178 962,00

Zákonné sociální náklady

134,00

191,00

34 800,00,00

0,00

0,00

103 738,00

Náklady na ONIV

výdaj

Z prostředků ONIV byly mimo jiné pořízeny dva interaktivní snímače v hodnotě 34 122,00 Kč.
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11. Zapojení do projektů
Recyklohraní
Školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení.
Přehled pohybu bodů
datum

kg

body

za sběr

4. 11. 2014

11

33

baterií

11. 11. 2014

295

885

elektrozařízení

13. 04. 2015

40

120

elektrozařízení

13. 04. 2015

41

123

elektrozařízení

13. 07. 2015

279

837

elektrozařízení

Vybraný dárek
29. 06. 2015

 Anglická abeceda XL
 Předložky v angličtině XL
 HYUNDAI Mikrověž MSD 861 DRU, DVD, USB

Ovoce do škol
Projekt EU a ČR. Díky zapojení se do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně dotovanou
zeleninu a ovoce. Od školního roku 2013/2014 máme nového dodavatele – MK Fruit s.r.o.
ze Šumperka, tedy dodavatele z Moravy nikoliv z Čech.
Vánoční hvězda
Smyslem tohoto projektu je pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem. Každý,
kdo si během tohoto období tento symbol zakoupí, přispěje na jejich léčbu. Ani nám nejsou
tyto děti lhostejné, a proto se každoročně do tohoto projektu zapojujeme.
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PAPÍR ZA PAPÍR
Projekt PAPÍR ZA PAPÍR je projektem společnosti SITA CZ a.s. Jeho autorem je tým
pracovníků SITA CZ z olomoucké pobočky, která měla a má se školním sběrem bohaté
zkušenosti. Za nasbíraný papír dostane škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající
hodnotě.
Noc s Andersenem
Projekt na podporu dětského čtení.

72 hodin
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně
dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je
spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.

Fíha dýha
Celorepublikový projekt FÍHA - DÝHA vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních
materiálů u dětí a studentů nejen v rámci vyučování a zájmových kroužků, ale i v praktickém
životě. Děti / studenti pracující s dýhou získají nejen znalosti o dané dřevině, ale vyzkouší
si i manuální práci s dýhou. Zdokonalí přitom svou zručnost a podpoří rozvoj fantazie. Děti si
mohou vytvořit vlastní originální výrobek nebo dárek pro své nejbližší z hodnotného
materiálu. Podpořit kvalitní přírodní materiály, v tomto případě dýhu, jako surovinu pro
předměty denní potřeby a interiérové prvky.

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Naše škola se ve školním roce 2014/2015 nezapojila do mezinárodního ani rozvojového
projektu.
13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se naše škola nezapojila.
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14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Digitálně a interaktivně
Naše škola se zapojila do projektu financovaného z OP VK jako partner. Příjemcem dotace v
rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední
škola, s r.o.
Název projektu zní Digitálně a interaktivně. Doba realizace projektu: září 2014 – červenec
2015. Přínosem pro školu bylo pořízení čtyř kusů dotykových zařízení v celkové hodnotě
65 471,00 Kč a školení zaměřená na využívání informačních a komunikačních technologií ve
výuce. Celkové způsobilé výdaje projektu jako partnera činily 121 579,00 Kč.

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Na naší škole nepůsobí odborová organizace.
Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracujeme s PPP Olomouc, SPC Olomouc, KAPPA-HELP,
DDM Litovel, NIDV, Schola Servis, Sluňákov, Kulturní komisí, Sdružení rodičů při MŠ, Sdružení
rodičů při ZŠ, centrum Semafor a dalšími partnery, jak již vyplývá z výše zpracovaných bodů
Výroční zprávy.

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 12. října 2015.

Mgr. Karin Lakomá v. r.
ředitelka školy

Mgr. Martina Malínková v. r.
předseda Školské rady
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