Základní škola Ostrov nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

Výroční zpráva

o činnosti školy ve školním roce 2019– 2020

Vypracováno: 8. 10 . 2020

a) Identifikační údaje
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Název programu: Škola v pohodě
Název školy:

Základní škola Ostrov nad Oslavou,
okres Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace

Adresa školy:
Kontakty:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:

Ostrov nad Oslavou 93, 594 45
566 678 137
zsostrov@email.cz
Městys Ostrov nad Oslavou

Charakteristika školy
Typ školy
Poskytovaný stupeň vzdělání
Organizace vyučování na 1. stupni

: 221
: 1
: 3

Třídy a žáci podle ročníků:
Stav na konci školního roku 2019/2020:

celkem
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

Počet tříd
3
1
1
1

Počet žáků
Celkem
dívky
36
9
5
3
9
1
12
8
4
3

Žáci s dys.
Celkem
8
1
1
1
4
1

b) Učební plán:
c) Personální zabezpečení činnosti školy:
Pedagogičtí pracovníci: 4 + vychovatelka ve školní družině, školní asistent
Nepedagogičtí pracovníci:
školnice plus topič v jedné osobě
pomocná kuchařka

Dívky
3
1
2
1

d) Přijímací řízení
23. 4.2020 byl proveden zápis do 1. ročníku ZŠ. 3 děti byly zapsány, 1 žák má odklad.

e) Výsledky vzdělávání a výchovy žáků
Roč.
1.
2.
3.
4.
5.

Počet
žáků
9
3
9
12
4

Prospěli
3
1

Prospěli s
Nebyli
vyznamenáním hodnoceni
9
3
9
9
3
-

Pochvaly

Tresty

-

-

f) Prevence sociálně patologických jevů
Dlouhodobé cíle:
- výchova ke zdravému životnímu stylu
- rozvoj a podpora sociálních kompetencí
- funkční systém vzdělávání
Střednědobé cíle:
- vytváření metodických materiálů
- zapojování rodin do života školy
- zařazení preventivní strategie do ŠVP
V rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou základními kompetencemi
- sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností napomáhajících odpovědnosti za
chování a uvědomění si důsledků jednání
- komunikační dovednosti – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, neúspěch
- vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, vytvoření atmosféry pohody a
klidu
Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v předmětech:
Přírodověda
Vlastivěda
Český jazyk
Prvouka
Výtvarná výchova
Tělesná výchova

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet pedagogů
Mgr. Marie Weinhöferová
řed.

Rozsah
hodin

Obsah vzdělávání

Mgr. Naděžda Topinková

6 hodin
4 hodiny

Dílna čtení a psaní
Čtenářská gramotnost – celoroční
Školení první pomoci
Ředitel malotřídní školy – diplomat
řídícího procesu
Novinky v právních předpisech škola a
školských zařízení
Finanční řízení v praxi ředitele školy
Stížnosti a jejich řešení
Dílna čtení a psaní
Školení první pomoci
Didaktika AJ – zábavná angličtina
Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v
matematice
Školení první pomoci
Dílna čtení a psaní

Mgr. Marie Svítilová

6 hodin
4 hodiny

Školení první pomoci
Dílna čtení a psaní

Libuše Suchá

6 hodin

Školení první pomoci

4 hodiny
80 hodin
6 hodin
8 hodin
8 hodin

Mgr. Hana Dupalová

8 hodin
8 hodin
6 hodin
6 hodin
8 hodin
8 hodin

h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Akce pořádané školou:
Vítání občánků

Děti ze druhého až pátého ročníku si připravily pod vedením učitelek Hany Dupalové a
Marie Weinhöferové program pro nové občánky Městyse Ostrova nad Oslavou. Zazpívaly

písničky, zahrály na hudební nástroje a recitovaly pro všechny, kteří se slavnostního aktu
zúčastnili.

Dopravní hřiště Žďár nad Sázavou
Výukový program absolvovali žáci 4. a 5. ročníku.

Sběr starého papíru a víček z PET lahví – ODAS
Již poněkolikáté jsme se zúčastnili celoroční soutěže ve sběru papíru. Děti zapojily rodiče,
prarodiče… každého, kdo byl ochotný pomoci a nasbírali jsme neuvěřitelných 5 400kg
starého papíru. Na jednoho žáka tedy připadalo 98,18kg. Naše škola se umístila na 9. místě
ze 41 soutěžících škol.

Kroužky:
Anglický jazyk – Mgr. Naděžda Topinková
Sportovní kroužek – Mgr. Hana Dupalová
Keramika – Dagmar Siebenbürgerová
Flétna – Mgr. Marie Weinhöferová
Anglická konverzace – Mgr. Hana Dupalová
Taneční kroužek – Mgr. Marie Weinhöferová
Papírové pletení – Věra Pelikánová

Kroužky z ESF:
Čtenářský klub – Mgr. Marie Weinhöferová
Doučování – Mgr. Marie Svítilová
Klub zábavné logiky a deskových her – Věra Pelikánová

Projekty:
Školní:

Výstava drobného zvířectva v Bohdalově
Tentokrát jsme se vypravili na výstavu zvířat do Bohdalova. Viděli jsme stovky králíků,
nejrozličnější druhy holubů a dalších domácích opeřenců. Nechyběly ani ovce a kozy.
V tělocvičně místní školy se předváděli mistři v králičím hopu. Zjistili jsme, že od některých
králíků bychom se pro hodiny tělocviku mohli učit!

Návštěva knihovny Matěje Josefa Sychry
Naši prvňáčci se vypravili do žďárské knihovny. Všichni byli moc zvědaví na to, co uvidí.
Čekal je velice pěkný program „S opičkou za pohádkou“, během kterého si připomněli
klasické pohádky, které znali nejen z knížek, ale také z televize. Formou hádanek se snažili
pohádky poznat a také si zasoutěžili. Po programu si děti prohlédly knížky v dětském
oddělení. Některé se jim velice líbily.

Hudební pořad
Předposlední říjnové úterý proběhly hned dva programy. V prvním pořadu vystoupili p. M.
Smékalová a p. L. Drahotský ze žďárské LŠU. Děti poznávaly různé hudební nástroje a
pomocí hudebních ukázek luštily názvy Večerníčků. Do vystoupení se zapojily
také pohybem a tancem.

Den otevřených dveří pro rodiče
Na konci listopadu jsme na Dni otevřených dveří přivítali rodiče našich žáků. Strávili u nás
první dvě vyučovací hodiny. Děkujeme všem rodičům, kteří se přišli do školy na své děti
podívat.

Spisovatelka a ilustrátorka Jana Mifková
Do naší školy z řad spisovatelů přišla tentokrát spisovatelka, dramatička, ilustrátorka Jana
Mifková se svými Hastrmanskými pohádkami. Vyprávěla dětem, jak kniha vznikala.
Přečetla jim kapitolu z pohádky. Ty si pak jednu z pohádek zahrály. Několik jejich knih jsme
si zakoupili do naší žákovské knihovny.

Preventivní program
Naše škola se zapojila do preventivního programu primární prevence Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina. Téma programu se nazývalo „Bezpečně do školy a na ulici.“ Cíl seznámit a prohloubit u dětí znalosti v oblasti vlastního bezpečí. Konkrétním obsahem bylo
zopakovat základní pravidla chování při setkání s cizími lidmi, možnosti řešení konkrétních

situací, správné chování na ulici a dětském hřišti, jak se chovat při nalezení nebezpečných
věcí a situace, kdy je dítě samo doma.

Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti
Během školního roku učitelky základní školy zorganizovaly tvořivé odpoledne pro rodiče a
děti, a také pozvaly rodiče a děti z MŠ Ostrov nad Oslavou. Na podzimním tvoření si všichni
mohli vydlabat dýně a ti, kteří se nebojí výzvy, si vyzkoušeli pletení z papíru. To nakonec
bylo pro některé tak zajímavé, že se pletlo i na jarním tvořivém odpoledni. Děti si mohly
vyrobit náramky nejen pro sebe, ale i pro maminky a babičky.

Muzikofiletický program
V jednom listopadovém dnu proběhl na naší škole muzikofiletický program s názvem „Pan a
krásná Syrix“ pod vedením Mgr. Svatavy Drlíčkové. V příběhu vystupovaly netradiční
hudební nástroje. Děti si vyslechly příběh z daleké země, kde je krása vidět tehdy, když
zavřeme oči a lásku probudí tlukot lidského srdce. V příběhu vystupovaly tyto hudební
nástroje - kalimba, brumle, panova flétna, dešťová hůl, didgeridoo, shiotanka, oceánový
buben, dvojačka, zvonkohra, buben djembe.

Hallowenský den
Žáci 5. ročníku připravili halloweenský den. Děti přišly do školy v maskách. Na začátku je
čekaly soutěže a hry s hallowenským motivem. Poté se přemístily do třídy, kde četly
strašidelný příběh. Na závěr navštívily půdu, kde strašidla přebývají. Připravili drobné
pohoštění, a protože bylo jídla nadbytek, zůstaly dobrůtky také dětem do odpolední družiny.

17.listopad
Výročí událostí 17. listopadu 1989 jsme si s 3.-5. třídou připomněli celodenním projektem,
který vyvrcholil nefalšovanou demonstrací a střetem studentů s veřejnou bezpečností! Děti si
tento den bezpochyby užily.

Netradiční pětiboj
Žáci naší školy se poprvé zúčastnili netradičního pětiboje, který se konal 20. listopadu 2019.
Bojovalo se v pěti disciplínách / slalomový běh, běh po čtyřech +kotoul, hod medicimbalem,
srážení kuželek, stoj –sed-leh/. Soutěž probíhala na 5.ZŠ ve Žďáru nad Sázavou. Na prvním
místě se umístili tito žáci: Vanessa Koutníková, Tadeáš Pernička a Petra Dostálová. Výborné
druhé místo obhájil Jan Dvořák. Jiří Homola a Eliška Hemzová obsadili pěkné 4.místo.
Děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Mikulášská nadílka
Tak jako každý rok si žáci 5. ročníku připravili hry, soutěže a kvízy pro své mladší spolužáky
s Mikulášskou tématikou. Na závěr děti dostaly mikulášské balíčky, které pro ně, tak jako
každý rok, připravila obec.

Výroba adventních věnců
Naši žáci si před první adventní nedělí vyrobili adventní věnce u p.Sobotkové. Paní
Pelikánová připravila odlitky různých vánočních ozdobiček ze sádry a připravila podklad pro
věnce. Žáci si za asistence p. Sobotkové a učitelů udělali vlastní adventní věnce.

Rozsvícení vánočního stromku
První prosincový podvečer účinkovaly naše děti na slavnostním rozsvěcení vánočního stromečku –
zahájení Adventu.

Vánoční besídka v KD pro širokou veřejnost
Každý rok děláme vánoční besídku pro rodiče i veřejnost, která se koná v kulturním domě.
V rámci vyučování jsme se pustili do nácviku pohádek, básní a tanečního vystoupení.
Nesměly chybět ani vánoční koledy.

Vánoční den
Žáci 4. a 5. ročníku napekli cukroví, nazdobili vánoční stromeček. Děti si vzájemně nadělily
dárky. Připomenuli jsme si některé tradice a vánoční den zakončili koledami.

Dětský karneval
Naše škola už mnoho let financuje část školních potřeb, exkurze, výlety či jiné akce pro děti z
peněz, které získají rodiče organizací školního karnevalu. Na programu byla bohatá tombola,
průvod masek, soutěže a hry pro nejmenší za sladké odměny.

Všem rodičům i ostatním, kteří se podíleli na organizaci a průběhu karnevalu, patří velký dík.

Knihovna Velké Meziříčí
Žáci 2. až 5. třídy opět navštívili knihovnu ve Velkém Meziříčí. Na druháky a třeťáky čekalo
zajímavé zpracování pohádky O perníkové chaloupce, kde si sami mohli určovat, jakým
směrem se bude příběh vyvíjet. Následovalo povídání a tvoření komiksů podle starých
českých pověstí. Děti se přiučily, jak podle pověstí vznikla naše země a kdo vlastně byli
praotec Čech, Lech, Kazi, Teta a Libuše.

Pro čtvrťáky a páťáky byl v knihovně připraven detektivní program a také boj o naši vlast.
V první části si děti zahrály na detektivy, učily se řešit rébusy a okusily něco málo
z daktyloskopie, kryptologie a i něco málo z patologie. Ve druhém programu se děti rozdělily
do skupin na Čechy, Moravu a Slezsko a začal souboj ve znalostech z vlastivědy. Myslím si,
že si děti vedly poměrně dobře.

Preventivní program Police ČR
Měsíc únor nám zpestřila paní policistka přednáškou na téma bezpečnosti a chování dětí při
cestách do školy a ze školy a při pohybu na veřejnosti. Kromě užitečných informací, které se
děti dozvěděly, si také na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je být v poutech nebo to, jak se má
správný policista oblékat a co vše je součástí uniformy.

Návštěva z Tibetu
Později v únoru k nám do školy zavítali i velmi speciální hosté. Povyprávět o své zemi a škole
a podívat se, jak to vypadá v české škole, přišli dvě učitelky a dokumentarista z Malého
Tibetu.
Děti 4. a 5. ročníku si pro hosty připravily zajímavé prezentace o naší škole, o Žďáru nad
Sázavou i o české přírodě. Také se postaraly o skvělé občerstvení v podobě chlebíčků,

těstovin a palačinek. Pro nás všechny to byl velice zajímavý a přínosný zážitek, poznali jsme
jinou kulturu a dozvěděli se zajímavosti ze života v Nepálu.

ZŠ Radostín nad Oslavou
Jaro jsme s dětmi přivítali nejen u nás ve škole, ale zajeli jsme na návštěvu i k sousedům do
Radostína nad Oslavou. Obdrželi jsme pozvání na celodenní ukázku výuky a osobní
prozkoušení nových učeben matematiky, anglického jazyka a dílen. V matematice jsme
prověřili funkčnost interaktivní tabule, v učebně angličtiny jsme poslouchali spolužáky a paní
učitelku ve sluchátkách a v dílnách jsme se seznámili s nejrůznějším nářadím a vyrobili si
vlastní hrací kostku. Před odjezdem autobusu jsme ještě stihli prozkoušet tělocvičnu a vyřádit
se na velkém prostoru!

Nezrealizované projekty:
Zájezd do Anglie
Ve školním roce 2019/2020 škola uvažovala také o uspořádání zájezdu do Anglie. V nabídce
byly dvě možnosti – výlet po anglickém pobřeží s návštěvou Londýna, nebo kratší zájezd
zaměřený přímo na hlavní město Velké Británie. Vzhledem k nedostatečnému zájmu dětí a
rodičů byla idea zájezdu nakonec zrušena.

Škola v přírodě
Naši žáci měli odjet na týden do rekreačního střediska Záseka na týdenní pobyt v přírodě.
Vzhledem ke koronovirové situaci jsme byli nuceni, školu v přírodě přesunout na další školní
rok.

Celorepublikové:
Zdravé zuby

Každý rok se naše škola účastní celorepublikového projektu zaměřeného na zdravé zuby.
V rámci tohoto projektu děti obdrží pracovní listy s úkoly, které plní v rámci vyučování.
Projekt je začleněn do hodin prvouky a přírodovědy. Každý ročník se do něj zapojuje podle
rozvržení Rámcového vzdělávacího programu.
Cíl programu: zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění
zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

Pomáháme ostatním
Charitativním projektem byla spolupráce s Fondem Sidus. Děti měly možnost si koupit
drobné dárky v podobě náramků, klíčenek a magnetek. Utržené peníze pomáhají dětem
na onkologickém a transplantačním oddělení.
V rámci projektu POMÁHÁME OSTATNÍM se účastníme sbírky organizované občanským
sdružením FOND SIDUS.
Více informací na www.fondsidus.cz

Fond Sidus je obecně prospěšnou společností, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat
nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.
Fond Sidus, o.p.s. byl založen 25. 8. 2006 s prioritním cílem finančně a materiálně pomáhat
Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole
Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc
Individuálním pacientům

Obsazení statutárních orgánů:
Ředitel:
Milan Nemček nemcek@fondsidus.cz

Život dětem
Pomoc potřebným, handicapovaným a opuštěným dětem, sociálně slabým rodinám, které
pečují o postižené či jinak dlouhodobě nemocné děti, prostředky k pořádání akcí pro děti
z dětských domovů a pomoc dětem dětských oddělení nemocnic zajišťuje občanské sdružení
Život dětem. Zapojili jsme se do něj i my. Koupí různých předmětů přispěli naši žáci a jejich
rodiče částkou 1 850,- Kč.

.

Ovoce do škol, Mléko do škol

Dne 21. prosince 2009 schválila Vláda projekt „Ovoce do škol" vymezený nařízením vlády č.
478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a
výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.
Škola se opět v tomto letošním roce zapojila do projektu Mléko do škol. Žáci dostávají každý
týden 1 mléčný výrobek a 1 kus čerstvého ovoce nebo zeleniny.

Školní:
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Vzhledem k mimořádným opatřením tato soutěž neproběhla.

Účast ve sportovních soutěžích:
Železný mužíček – Bory
Vzhledem k mimořádným opatřením tato soutěž neproběhla.

i) Hospodaření školy:
rok 2019:
výše příjmů:
obecní rozpočet: 500 000 Kč
státní rozpočet: 2 785 329 Kč
Výsledek hospodaření vykázal přebytek: 102 556,28Kč
ESF: 559 464 Kč

j) Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.
k) Další vzdělávání v rámci celoživotního učení:
l) Škola předkládá a realizuje projekty financované z cizích zdrojů- ESF.
m) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
Škola spolupracuje se ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, ZŠ a MŠ Bory, 5. ZŠ Žďár nad
Sázavou, se SDH Ostrov nad Oslavou, Policií ČR Žďár nad Sázavou.

n) Závěr:
Výroční zpráva byla přednesena a schválena na školské radě.

........................................
ředitelka školy

