
Výroční zpráva 
 
 
 
 

školní rok 2011/2012 
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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Základní údaje o právnické osobě vykonávající činnost školy 
název Základní škola a mateřská škola Olešná, 

okres Pelhřimov 
adresa Olešná 54, 393 01 Pelhřimov 
právní forma příspěvková organizace 
IČO 750 00 717 
REDIZO 600061299 
vedení školy ředitelka:             Mgr. Hana Řádová 

zástupce řed. :     Marie Dubová 
kontakt tel.:                      565 322 489, 565 325 366 

e-mail:                 skola@olesna.cz 
www:                   http://www.zsolesna.cz/ 

součásti školy/identifikátory základní škola     IZO 107 721 368 
mateřská škola    IZO 107 533 260 
školní družina     IZO 114 500 282 
školní jídelna      IZO 102 415 366 

 
1.2 Součásti školy 

Součást školy Kapacita Počet tříd/ročníků Počet dětí 
(žáků) 

Počet dětí na 
třídu 

základní škola 60 2/5 23 11,5 
mateřská škola 100 2 68 22.6 
školní družina 25 1 20 20 
školní jídelna 100 x 71 x 
 
Komentář: 

Základní škola a mateřská škola Olešná, příspěvková organizace, je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy ČR. Byla zřízena obcí Olešná a je zařazena v rejstříku škol. Do 
spádového obvodu školy patří kromě Olešné obce Chválov, Řemenov a Plevnice. Kromě žáků  
z obcí uvedených ve spádovém obvodu školy dojížděly v minulém školním roce do základní 
školy ještě děti ze Zachotína, Petrkova, Častonína, Proseče pod Křemešníkem a Pelhřimova.  
Základní škola a mateřská škola Olešná vznikla jako příspěvková organizace dne 1. 1. 2003.   

Chod organizace se řídí obecně závaznými právními normami, vnitřními předpisy 
školy. Řízení organizace se uskutečňuje prostřednictvím porad vedení školy s vedoucími 
jednotlivých součástí. Jako svůj poradní orgán složený z pedagogických pracovníků zřizuje 
ředitel školy pedagogickou radu. Pedagogická rada ZŠ se za období školního roku 2011/12 
sešla celkem 5krát, v MŠ se uskutečnilo rovněž 5 pedagogických rad. Organizační záležitosti 
jsou operativně řešeny na provozních poradách. Vzhledem k velikosti školy jsou všichni 
pracovníci v každodenním kontaktu, což umožňuje okamžité a pružné řešení daných situací.  

V mateřské škole pro velký zájem ze strany rodičů byla otevřena třetí třída, dvě třídy 
byly s celodenním provozem. Provoz mateřské školy začínal v 615 hodin a  končil v 16  hodin. 

V I. třídě základní školy byl spojen 1. a 5. ročník s celkovým počtem 10 žáků. Ve II. 
třídě byl spojen 2., 3., a 4. ročník s celkovým počtem 13 žáků.  

Škola zřizovala pro žáky školy zájmové útvary - Hra na flétnu a Pohybové hry, kterým 
poskytovala své prostory a vybavení. Součástí organizace byla školní družina umístěná 
v kulturní místnosti v budově MŠ. Využívala i učebnu I. třídy, především v ranní družině. 
Toto zařízení sloužilo v době mimo vyučování výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a 
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rekreaci žáků školy. V jednom oddělení nacházely uplatnění pro svoje záliby děti všech 
ročníků.  

Stravování dětí i zaměstnanců školy zabezpečovala školní jídelna, která vaří i pro děti 
 a zaměstnance z MŠ Zachotín.  

Na předškolní vzdělávání v mateřské škole a činnost ve školní družině rodiče 
přispívali, výše příspěvku byla stanovena Směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní 
vzdělávání dítěte v MŠ a pobyt ve školní družině. Činnost v kroužcích vedených učitelkami 
byla pro děti zdarma. 
 
1.3 Zřizovatel 
název Obec Olešná 
adresa Olešná 94, 393 01 Pelhřimov 
kontakt telefon:                565 323 772 

e-mail:                 ou.olesna@quick.cz 

www:                   http://www.olesna.cz 

 
  
 
1.4 Materiálně-technické podmínky  
učebny ZŠ 2 
třídy MŠ 3 
místnost na Tv (společná pro ZŠ i MŠ) 1 
ložnice v MŠ 1 
zahrada, hřiště • zahrada MŠ, obecní hřiště 
nábytek • židle i lavice jsou výškově stavitelné - 

odpovídají potřebám žáků 
• v ZŠ i MŠ nové skříňky na pomůcky a 

hračky 
• MŠ nové židle do tříd 

vybavení učebními pomůckami • místnost na cvičení je vybavena 
sportovním nářadím a náčiním, potřebným 
pro výuku Tv na l. stupni i relaxaci mimo 
výuku  

• z projektu – míče, čočky (správné držení 
těla) 

• pro výuku všech předmětů je škola 
vybavena potřebnými pomůckami 

vybavení žáků učebnicemi  • žáci všech ročníků jsou vybaveni 
učebnicemi se schvalovací doložkou 
MŠMT 

žákovská knihovna • každá třída má svou knihovnu, knihy jsou 
průběžně doplňovány 

• čtenářský koutek byl zřízen na chodbě u 
II. učebny 

vybavení audiovizuální a výpočetní technikou • obě učebny jsou vybaveny televizí, v I. 
učebně je video a radiomagnetofon 
s přehrávačem CD, nadále jsou využívány 
i další starší přístroje 
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• učebna II. třídy je vybavena barevnou 
televizí, DVD přehrávačem 

• obě učebny jsou vybaveny novými 
počítači 

o  I. učebna – 5 PC 
o II. učebna – 6 PC 

      (všechny jsou připojeny na internet) 
• počítače mají nainstalován bohatý 

výukový software, který je využíván při 
výuce a je průběžně doplňován 

• v II. učebně umístěna interaktivní tabule 
investiční rozvoj  
 

V září 2011 byla provedena výměna oken v budově mateřské školy a vymalování 
všech prostor, v červenci 2012 výměna podlahové krytiny v I. třídě.  V budově základní školy 
proběhla výměna oken o jarních prázdninách tj. v týdnu od 24. 2. do 4. 3. 2012  

Od 1. 2. 2011 se škola zapojila do projektu „EU Peníze školám“- „ŠKOLA HROU“. 
V první vlně škola získala 241 918,20 Kč. Za ně byly zakoupeny PC do obou učeben (v I. 
učebně se jejich počet zvýšil na 5 PC pro žáky), stolky pro žáky do I. učebny a 
radiopřehrávač. Výstupy jsou učební materiály, které vytváří paní učitelky. Ve školním roce 
2011/2012 dostala škola zbývající část finančních prostředků 161 278,80 Kč. Z těchto 
prostředků byly zakoupeny výškově stavitelné stolky a židle pro žáky do druhé učebny a do 
čtenářského koutku, výukový software, radiopřehrávač a kancelářské potřeby pro tvorbu 
materiálů. Za zbývající prostředky je naplánován nákup notebooku pro učitele, 
multifunkčního zařízení pro tisk, kopírování a skenování pracovních listů a knihy do školní 
knihovny. Zapojením do projektu „Zdravá záda“ škola získala pomůcky pro tělesnou 
výchovu (gymnastické míče, vzduchové polštáře). Po proškolení paní učitelky – jedna 
z mateřské a jedna ze základní školy rozvíjely pomocí těchto pomůcek pohybovou aktivitu 
dětí předškolního i školního věku.  
 
1.5  Školská rada 
datum zřízení 22. 9. 2005 

počet členů 6 

kontakt předsedkyně:         Ing. Olga Koutenská 
 tel.:                       723 107 292 

 
 
2. Vzdělávací činnost 

V organizaci Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov je realizována 
vzdělávací činnost ve dvou druzích vzdělávání -  předškolním a základním. 
 
2.1 Mateřská škola 
Třída Stav na počátku školního 

roku 
Stav na konci školního roku 

I. 24 24 
II. 23 24 
III. 21 20 
Celkem 68 68 
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Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 
na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 
chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří 
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá 
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 
speciálně- pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  

V tomto školním roce bylo ve dvou třídách pracováno podle ŠVP. Tento program byl 
rozpracován na měsíční témata a na týdenní podtémata. Úkoly těchto podtémat jsou plněny 
v centrech. Ve III. třídě pracovala pí učitelka podle výukového programu Montessori. 
 
2.2 Základní škola 
Třída Stav na počátku školního 

roku 
Stav na konci školního roku 

I. 10 10 
II. 13 11 
Celkem 23 21 
 

Dvěma žákům (1. ročník a 4. ročník) byla na žádost zákonného zástupce povolena 
individuální výuka (plnili povinnou školní docházku podle § 38). Oba žáci byli na základě 
žádosti zákonného zástupce k 1. 3. 2012 převedeni na jinou školu. 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení, aby se 
učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat, spolupracovat, chránit 
své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní 
k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a 
reálné možnosti a spolu s osvojenými vědomostmi je uplatňovat. 

V 1. - 5. ročníku probíhala výuka podle ŠVP Základní školy Olešná s motivačním 
názvem „ŠKOLA HROU – ŠKOLA PRO VŠECHNY“. Do výuky jsou pedagogy zařazovány 
prvky výukových programů Montessori a Tvořivá škola. Pomůcky si vzhledem k finanční 
náročnosti paní učitelky vyrábí samy. Učební plán všech ročníků ve školním roce 2011/2012 
je v níže uvedené tabulce. 

Výuka cizího jazyka (AJ) i v tomto školním roce začínala již od 1. ročníku jako 
povinný předmět. Kroužek anglického jazyka měly možnost podle zájmu navštěvovat i děti 
v MŠ. 
 
Učební plán v jednotlivých ročnících: 

Předmět podle 
učebního plánu 

Počet hodin v ročníku 

1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 9 10 8 8 7 

Anglický jazyk 

 

 3 3 4 

Prvouka 2 2 3   

Vlastivěda    2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 

Přírodověda    1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 
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Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Týdenní poč. hod 20 22 24 25 26 

 
Ovládání počítače je v současné době nezbytná dovednost a stává se jednou ze 

součástí základní gramotnosti obyvatelstva. Díky vybavení v obou učebnách je možno 
vyučovat základům práce s počítačem v plném rozsahu. Žáci 5. ročníku měli do učebního 
plánu zařazen předmět Informatika. Počítače jsou využívány ve většině předmětů, protože 
škola disponuje v současné době mnoha výukovými programy, které žáci ve výuce běžně 
využívají. Pohybové hry – kroužek zařazený do programu školní družiny, podporuje fyzickou 
stránku osobnosti, hra na flétnu vztah k hudbě a dovednosti s tím spojené. 

Tělesné výchově je věnována velká pozornost. Zdravý vývoj dětí je podpořen dvěma 
hodinami povinného předmětu tělesná výchova týdně. Možnost pohybové relaxace 
kompenzující jednostranné zatížení organismu mají žáci o přestávkách i během vyučování.  
Plavecký výcvik proběhl v období 20. 4. – 8. 6. 2012 v 10 dvouhodinových lekcích 
v celkovém rozsahu 20 hodin v bazénu v Pelhřimově. V rámci plavecké výuky se výcviku 
zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku. Zájemci z 1. a 2. ročníku ZŠ a děti z  MŠ absolvovali 
předplaveckou výuku, žáci 5. ročníku se v plavání zdokonalovali. 

Žáci ze všech ročníků měli možnost se opět zúčastnit spolu s žáky ZŠ Vyskytná 
lyžařského výcviku, který byl pořádán v termínu od 25. - 31. 1. 2012 na Křemešníku. Kurzu 
se zúčastnilo 13 žáků. Pod vedením kvalifikovaných lyžařských instruktorů všichni účastníci 
v průběhu týdne zvládli základy sjezdového lyžování, popř. se ve sjezdových disciplínách 
zdokonalili, zájemci se učili i základy jízdy na snowboardu. 

Ve školním roce 2011/2012 byli ve škole integrováni dva žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami v běžné třídě a jeden žák s diagnózou lehké mentální postižení. 
Všichni pracovali podle individuálních plánů. Jednalo se o žáky 1., 2. a 3. ročníku.  Mimo 
vyučování pracovala s žáky se SPUCH Mgr. Romana Šulcová a s žákem s lehkým mentálním 
postižením Mgr. Hana Řádová. Vyučující  při  případném podezření na jakoukoli poruchu 
kontaktují rodiče žáka, poskytnou informace o možnosti vyšetření ve školském poradenském 
zařízení.  

Maximální pozornost byla opět v uplynulém školním roce věnována prevenci násilí a 
šikaně mezi žáky. Pracovníci školy ve všech směrech dodržují Metodický pokyn ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských 
zařízení č. j. 28275/2000-22. S platností k 1. 9. 2011 byla ředitelkou školy zpracována 
„Směrnice k prevenci rizikového chování“ jejíž součástí jsou přílohy uvedené v „Metodickém 
doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí… č. j. 21291/2010-28“. Školní 
metodičkou prevence je Mgr. Jindřiška Jaglová. V souladu s tím učitelé sledovali vývoj 
sociálních vztahů mezi žáky a ihned v počátcích řešili sebemenší náznaky problémového 
chování. Proto se v uplynulém školním roce nevyskytl žádný závažnější případ násilí a šikany 
v naší škole. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a snížení úrazovosti byla další z oblastí, na 
kterou byla zaměřena pozornost. V  ZŠ nebyl zapsán žádný úraz. V MŠ bylo 5 drobných 
neregistrovaných úrazů a 1 úraz registrovaný. 

Oblast estetické výchovy je ve škole zastoupena zejména povinnými předměty 
výtvarná výchova a hudební výchova. Ve výtvarné výchově jsou děti vedeny k přirozenému 
projevu. Děti se zapojily do několika soutěží od okresní po celostátní úroveň. Výtvarné práce 
dětí byly vhodně začleňovány do interiéru školy. 
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Své dovednosti z oblasti estetické výchovy prezentovaly děti zejména při vánoční 
besídce a v aktivitách před velikonočními svátky, jejichž závěrem bylo uspořádání výstavy 
s velikonoční tematikou pro rodiče a veřejnost. Počátkem roku 2012 uplynulo 100 let od 
otevření školní budovy. Při této příležitosti dne 30. června pan starosta s ostatními zastupiteli 
zorganizovala setkání rodáků. Škola se zapojila dnem otevřených dveří, žáci vystoupili pod 
vedením pí učitelek Mgr. Jaglové a Mgr. Šulcové s připraveným programem. 

Velká pozornost je věnována oblasti dopravní výchovy. Domníváme se, že dokonalé 
zvládnutí dopravních předpisů a správných návyků je předpokladem bezpečnosti účastníka 
v dnešním provozu. Důvodem je i to, že někteří žáci dojíždějí a i mnozí místní musí přecházet 
frekventovanou komunikaci před školou. Proto se žáci II. třídy dvakrát ve školním roce 
zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Pelhřimově.   

Poznatky a dovednosti ze zdravotní výchovy žáci čerpají především v rámci 
přírodovědných předmětů. 
 
 
3. Přehled pracovníků školy 
 
3.1  Základní údaje o zaměstnancích školy 
Počet pracovníků celkem 12 
Počet učitelů ZŠ 2 
Počet vychovatelů ŠD 1 
Počet učitelek MŠ 5 
Počet provozních zaměstnanců ZŠ 1 
Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 
Počet provozních zaměstnanců ŠJ 2 
 
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí  

pracovníci 

Funkce 

Mgr. Hana Řádová ředitelka 

Mgr. Jindřiška Jaglová 
vychovatelka 
učitelka ZŠ 

Mgr. Romana Šulcová učitelka ZŠ 

Marie Dubová 
zást. řed.-

učitelka MŠ 
Hana Červená učitelka MŠ 

Jitka Dvořáková učitelka MŠ 
Bc. Jana Leligdonová učitelka MŠ 
Bc. Jana Benýšková učitelka MŠ 

 
 
 
3.3  Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve 

výuce 
% 

Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% 
Učitelky MŠ 100% Učitelky MŠ 100% 
Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100% 
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3.4  Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let důchod. věk Celkem 
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 
   2  5  1  1  8 
 
3.5  Údaje o provozních zaměstnancích 

Ostatní pracovníci Funkce 
Marie Kratochvílová účetní 
Marie Kratochvílová vedoucí ŠJ 
Marie Kratochvílová pomocná kuchařka 

Iva Jarošová uklízečka ZŠ 
Iva Jarošová pomocná kuchařka 

Jaroslava Augustová uklízečka MŠ 
Zdeňka Chodúrová kuchařka 

 
 
4. Přijímací řízení 
 
4.1 Mateřská škola 

Dne 29. 2. 2012 proběhl zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2011/12. Rodiče 
podali přihlášku pro 15 dětí. Do 31. 8. 2012 bylo rozhodnutím ředitelky školy přijato ještě 10 
dětí.  
Na školní rok 2012/2013 je k 1. 9. 2012 zapsáno 75 dětí. 
 
4.2 Zápis do 1. ročníku základní školy 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2012/2013 proběhl dne 19. 1. 2012. Zapisující byla 
ředitelka školy Mgr. Hana Řádová. Výsledky zápisu jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Celkem dětí u zápisu 4 
Zapsáno 4 
- z toho:   
- nástup povinné školní docházky v řádném termínu 1 
- žádost o odklad povinné školní docházky  2 
- nástup do 1. ročníku s odkladem z minulého zápisu 1 
- přijat mimo zápis 1 
Předpokládaný počet žáků 1. ročníku 3 
 

Ve školním roce 2011/2012 mělo být v základní škole 24 žáků. Dne 1. 9. 2011 
zákonný zástupce jednoho žáka oznámil, že z důvodů obtíží s dojížděním přihlásil své dítě do 
základní školy v Pelhřimově. Základní škola v Olešné byla tedy ve školním roce 2011/2012 
na výjimku z počtu žáků (23). Od listopadu 2010 byli dva žáci vzděláváni dle § 38 
v zahraniční škole. K 1. 3. 2012 matka ředitelství školy oznámila jejich převedení na jinou 
základní školu.  Na konci školního roku 2011/2012 měla škola 21 žáků. 
 
 
4.3 Zařazení žáků do školní družiny  

Bylo vyhověno všem žádostem o zařazení do školní družiny. Celkový počet v jednom 
oddělení školní družiny byl 23 dětí.  
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4.4 Zařazení žáků do školní jídelny 

Ve školní jídelně se ve školním roce 2011/2012 stravovalo celkem 68 dětí mateřské 
školy, 23 žáků základní školy a 12 zaměstnanců.  ŠJ zajišťovala stravování i pro MŠ Zachotín 
(19 dětí a 3 zaměstnance). 
 
 
5. Výsledky vzdělávání 
 

Vyučování v ZŠ probíhalo podle učebních plánů a učebních osnov schválených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v 1. – 4. ročníku podle vlastního ŠVP 
s názvem ŠKOLA HROU – ŠKOLA PRO VŠECHNY, v 5. ročníku podle osnov Základní 
školy č. j. 16847/96-2. V rozsahu stanoveném vládou škola bezplatně poskytla žákům 
učebnice, učební texty a žákům 1. ročníku základní školní potřeby. Pracovní sešity a další 
školní potřeby pro žáky 2. – 5. ročníku hradili rodiče. Škola zajistila jejich nákup. 
 
5.1  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu na konci školního roku: 
Třída/ročník Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

 I./ 1. ročník 5 0 5 0 0 0 
II./ 2. ročník 3 0 3 0 0 0 
II./ 3. ročník 4 1 3 0 0 0 
II./ 4. ročník 4 2 2 0 0 0 
 I./ 5. ročník 5 2 3 0 2 0 
Celkem 21 5 16 0 2 0 
 
Přehled o chování: 
Třída/ročník Počet žáků Pochvaly 

TU 
Pochvaly 

ŘŠ 
Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

 I./ 1. ročník 5 0 0 0 0 0 
II./2. ročník 3 0 0 0 0 0 
II./3. ročník 4 1 1 0 0 0 
II./4. ročník 4 2 0 1 0 0 
 I./5. ročník 5 0 0 0 0 0 
Celkem 21 2 1 0 0 0 
  
Komentář: 
Chování žáků ZŠ jako celku lze hodnotit jako velmi dobré. Všichni pracovníci školy se snažili 
vštěpovat dětem po celou dobu jejich školní docházky základy slušného chování. Podle 
hodnocení pedagogů je chování dětí ve škole na velmi dobré úrovni. Příznivými faktory pro 
tento výsledek je nižší počet žáků ve třídách, umožňující individuální přístup a rodinná 
atmosféra ve škole.  Přesto byl jeden žák 4. ročníku hodnocen na konci školního roku 
sníženou známkou z chování. Důvodem pro toto opatření bylo neustálé nerespektování 
školního řádu, agresivita a nevhodné chování vůči spolužákům i pedagogům, za nedovolené 
opuštění školní akce a opakované lhaní. 
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5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
Třída/ročník Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

I./1. ročník 415 83 0 0 
II./2. ročník 240 80 0 0 
II./3. ročník 221 55 0 0 
II./4. ročník 251 63 0 0 
I./5. ročník 311 62 0 0 
Celkem 1438 68 0 0 
 
 
5.3 Údaje o integrovaných žácích 
Druh postižení Ročník Počet žáků 
Specifické poruchy učení a 
chování  

1. 
3. 
4. 

1 
1 
1 

 
 
5.4. Zájmové útvary 
MŠ 
• Anglický jazyk 
• Výtvarný kroužek 
• Hra na flétnu 
• Logopedie 

 
ZŠ 
• Hra na flétnu 
• Pohybové hry   

 
 

5.6 Ochrana člověka za mimořádných okolností 
Toto téma je zapracováno do plánů učiva prvouky a přírodovědy. 
 
5.7 První pomoc, výchova ke zdravému životnímu stylu 
Žáci účastnili se akce „Zdravé zuby“. V průběhu celého školního roku pracovali s materiály 
vydanými Zdravotním ústavem Jihlava – Můj rádce a pomocník I. díl. 
 
 
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

6.1 Funkce a cíle DVPP  

Pro zvyšování své kvalifikace a přehledu ve svém oboru je pro pedagogické 
pracovníky nutné sebevzdělávání po celou profesionální dráhu. Zaměření dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v organizaci Základní škola a mateřská škola Olešná vyplynulo 
z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby zajistit optimální personální podmínky pro 
uskutečňování ŠVP. Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání pedagogických 
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pracovníků školy, v oblasti školské legislativy (ředitelka školy), projektů a grantů, matriky, 
vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační technologii (tvorba DUM). 

Cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků ve školním roce 2011/2012 
vycházely z dlouhodobých cílů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, z toho 
vyplynulo jejich totožné zaměření a větší konkrétnost. Limitujícím faktorem k dosažení cílů 
v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zejména omezené množství 
finančních prostředků. Proto bylo často využíváno nabídek seminářů hrazených z dotací EU. 

I přesto, že na akce DVPP museli pedagogové naší školy dojíždět mimo své pracovní 
působiště převážně ve svém volném čase, podařilo se vytyčené cíle pro uplynulý školní rok 
splnit.  

Učitelky ZŠ i MŠ se účastnily seminářů zaměřených především na aktivizující metody 
a formy práce.  Učitelka MŠ se zapojila do vzdělávání v programu Montessori, zároveň jí 
bylo ředitelkou školy povoleno další studium učitelství 1. stupně. Nejen ředitelka a její 
zástupkyně ale i ostatní učitelky základní i mateřské školy se účastnily akcí hrazených 
z projektu „MALOTŘÍDKY SPOLEČNĚ“.  
 
 
 
6.4 Hodnocení DVPP  

Cíle dané plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy se ve 
školním roce 2011/2012 celkově podařilo splnit především díky vlastní iniciativě školy 
spočívající ve vyhledávání a využívání mimorozpočtových zdrojů. V roce 2009 škola se 
zapojila projektů, týkajících se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednak je to 
projekt – „TVOŘIVÁ ŠKOLA“ (iniciátorem je ZŠ Krásovy domky) a projekt 
MALOTŘÍDKY SPOLEČNĚ (Vysočina Education). V těchto projektech pokračovalo 
vzdělávání pedagogických pracovníků i v roce 2010, 2011 i 2012. Oba projekty již skončily. 
V roce 2010 se škola zapojila do projektu „Zdravá záda“, který iniciovala Základní škola 
Telč. V uplynulém školním roce byly proškoleny dvě učitelky, které ihned své poznatky 
uplatnily v praxi. Důraz byl kladen na bezpečnost dětí i zaměstnanců, takže se někteří 
pedagogové i provozní zaměstnanci účastnili školení preventistů PO. V současné době je 
škola zapojena i v projektech týkajících se zvyšování kvality výuky cizího jazyka. První 
projekt se týká tvorby výukového DVD pro AJ na základní škole a ve spolupráci s Novou 
školou jsme pilotní škola pro ověření výukových materiálů pro 1. – 3. ročník. 

 
 

7. AKTIVITY MIMO VYUČOVÁNÍ A PREZENTACE ŠKOLY NA 
VEŘEJNOSTI 
 

7.1  Akce školy - MŠ 

ZÁŘÍ             
� pohádka „ Jak šlo tele do světa“ 

� třídní schůzka 
� ukázka HSZ v  Olešné  

 ŘÍJEN  
� fotografování dětí s podzimní tématikou  
� výlet do ZOO Jihlava             
� výlov rybníka 
� divadlo ŠUS – pohádka zaměřená na logopedii 

LISTOPAD 
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� cirkus Berousek 
� divadlo „ Princezna se zlatou hvězdou na čele“ 
� zdravá záda – celoroční program cvičení na míčích 
� noční hra „ Stezka odvahy“ (děti x rodiče) 
� kino „ V čertích službách“ 
� enkaustika pro děti  - dárek  
� vyšetření zraku dětí 

PROSINEC 
� mikulášská nadílka  
� kino „Vánoce“ 
� předvánoční koncert „Hudba pro děti“ 
� vánoční posezení pro rodiče a děti u stromečku 
� vánoční nadílka pro zvířátka v lese 

LEDEN 
� návštěva kostela ve Chvojnově – prohlídka betléma 
� „ Tři králové“  - průvod po vsi 
�  kino „O zlaté rybce“     
� návštěva ZŠ 
� divadlo v Pelhřimově (p. Přeučil a pí Hrušková) 
� ekologická výchova „Mravenec“ (odpadky a třídění) 

ÚNOR 
� enkaustika pro maminky – odpolední kurz 
� zápis dětí do MŠ 
� „Mámo, táto, pojď si hrát“  - odpoledne plné her  
� kino „ Kamarádi z televize“ 
� karneval v MŠ a průvod po vsi 
� „Máme rádi zvířata“ povídání a ukázka živých zvířat – p. Hořák 

BŘEZEN 
� kino „Krtek“ 
� ekologická výchova „Mravenec“ 
� výchovný program „Honza na červenou“ dopravní výchova 
� divadlo „Udatný Matyáš“ 
� vynášení zimy 
� výchovný koncert   
� výchovný program „ Jiné země“ (cizinci z hodiny „H“) 

DUBEN 
� plavání 
� ekologická výchova „Mravenec“ 
� enkaustika pro maminky – odpolední kurz opakován pro velký zájem 
� koncert LŠU 
� fotografování dětí s jarní tématikou 
� „Slet čarodějnic“ opékání špekáčků, výroba čarodějnic  

KVĚTEN 
� ekologická výchova „Mravenec“ výlet na Křemešník / naučná stezka/ 
� besídka „DEN MATEK „ 
� branný den - cizinci z hodiny „H“ 

ČERVEN 
� Den dětí – zábavný program pro děti 
� divadlo „Vlk Šedivák“ 
� školní výlet „Čakovice“ 
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� výlet za zvířátky – Chválov 
� spaní v MŠ 
� rozloučení dětí s MŠ – pasování na školáka,  
� šipkovaná se žáky ZŠ Olešná (plnění úkolů) 
� sportovní olympiáda se žáky ZŠ 
� „Den otevřených dveří“ u příležitosti oslav 100. výročí otevření školy a „Setkání 

rodáků“ 
 

 
7.2 Akce pro děti - ZŠ 
 
ZÁŘÍ 

� slavnostní zahájení školního roku 
� turistická vycházka 
� výchovný koncert – Soubor písní a tanců „TRNÁVKA“ 

 
ŘÍJEN 

� návštěva dopravního hřiště (žáci 3., 4. a 5. ročníku) 
� návštěva Muzea Pelhřimov – program – „Vznik měst“ (3., 4. a 5. roč.) 

 
LISTOPAD 

� třídní schůzka 
� návštěva Muzea Pelhřimov – program – „Pověsti z Pelhřimovska“ (3., 4. a 5. roč.) 
� cirkusové představení – cirkus Berousek (1. a 2. roč.) 
� pletení adventních věnců (akce pro rodiče s dětmi) 

 
PROSINEC 

� mikulášská nadílka 
� SEV – MRAVENEC – „Ovzduší v Pelhřimově“ 
� divadlo v Pelhřimově – „Kamarádi v Betlémě“ 
� „Tonda obal na cestách“ ekolog. program 
� vánoční přípravy – pečení a zdobení perníčků 
� předvánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost 
� předvánoční vaření, posezení u stromečku, koledy 

 
LEDEN 

� pěší vycházka do Chvojnova – návštěva kostela, betlém 
� „Veselé bubnování“ – hudební program v MŠ 
� lyžařský výcvik – Křemešník 
� DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (především pro rodiče předškoláků) 
� zápis do 1. ročníku ZŠ 
� třídní schůzka 

 
ÚNOR 

� „PTAČÍ MUŽ“ – domácí mazlíčci 
� školní kolo recitační soutěže 

 
BŘEZEN 

� masopustní průvod po vsi 
� divadlo – „Veselé Velikonoce“ 
� SEV – MRAVENEC – „Chráněná území“ 
� projektový den „ DEN S ANDERSENEM“, pasování na čtenáře 

 
DUBEN 
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� zapojení do akce „Čistá Vysočina“ 
� DEN ZEMĚ 
� třídní schůzka 
� velikonoční vaření 
� velikonoční výstava pro veřejnost 

 
KVĚTEN 

� vystoupení žáků ke dni matek 
� školní výlet – Č. Budějovice – návštěva planetária, ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou 
� naučné představení „PLANETA ZEMĚ 3000“ 

 
ČERVEN 

� dětský den – cirkusové představení 
� fotografování 
� návštěva dopravního hřiště (žáci 3., 4. a 5. ročníku) 
� informace o prospěchu 
� cyklistický výlet (Řemenov, Plevnice, Chvojnov, Služátky)  
� koupání v bazénu u Benýšků, opékání špekáčků, stezka odvahy, spaní ve škole 
� atletická olympiáda pro děti MŠ 
� kino Pelhřimov – film „Madagaskar“ 
� vystoupení u příležitosti 100. výročí otevření školy  
� pěší výlet na Křemešník 
� vysvědčení 

 
 
7.3 Soutěže a olympiády  
Kromě soutěží pořádaných ve škole se žáci školy zúčastnili soutěží v rámci kol okresní 
úrovně, kde dosáhli výsledků srovnatelných s většími školami. Kromě toho to byla celá řada 
výtvarných soutěží pořádaných jinými organizacemi. 
 

• „Soutěž s panem Popelou“ – sbíráme papír - společná akce ZŠ a MŠ 
 
Výtvarné soutěže: 

• „Nejkrásnější velikonoční pohlednice“ 
• „Nejkrásnější čarodějnice“(výhra – Vít Koutenský) 
• „Svět kolem nás 2011“ 
• „Nejkrásnější vánoční pohlednice“ 
• „Sv. Anežka česká“ 
• „Malování na PC“ 
• „Požární ochrana očima dětí“ 

 
Sportovní soutěže: 

• Okresní kolo atletické olympiády 
 
Školní a okresní kolo recitační soutěže. 

 
Žáci i učitelé se rovněž podíleli na charitativních akcích – prodej předmětů pro občanské sdružení 
Píšťalka, Fondu Sidus, Chrpa. 
 
 
7.3 Spolupráce s rodiči a veřejností 

Vzájemné spolupráci s rodiči je věnována učitelkami v mateřské i základní škole 
prvořadá pozornost. Bez oboustranné spolupráce by bylo výchovné působení na děti 
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neúčinné.  Vedení školy klade na tento aspekt práce velký důraz. Rádi konstatujeme, že 
úroveň spolupráce s rodiči je velmi dobrá. V drtivé většině se daří jednotné působení 
pedagogů a rodičů na děti. Velmi dobře funguje vzájemná komunikace mezi rodiči a učiteli 
školy. Kromě kontaktu v rámci třídních schůzek či rady školy se rodiče a vyučující kontaktují 
kdykoli je třeba. Tuto neformální oboustrannou spolupráci považujeme za efektivnější a 
prospěšnější pro obě strany, protože je možno eventuální problémy řešit okamžitě a pružně. 
Úkolem školy je zajistit maximální informovanost rodičů o práci školy a činnosti jejich dětí.  
Centrálně byly organizovány v uplynulém školním roce třídní schůzky nebo informace o 
prospěchu ve čtyřech termínech – říjen, leden, duben a červen.   
Kromě toho škola organizovala i mnohé kulturní akce pro rodiče s dětmi nebo samotné 
rodiče. 

• vánoční vystoupení 
• výroba adventních věnců (za pomoci pí Harudové) 
• dětské odpoledne (zahájení i rozloučení se školním rokem)  
• velikonoční výstava 
• exkurze na konci školního roku 

Pro činnost školy je podmínkou vzájemná spolupráce s obcí. V hodnocení této 
spolupráce je možno konstatovat, že obec vytváří především prostřednictvím vedení Obecního 
úřadu Olešná pro činnost organizace Základní škola a mateřská škola Olešná přijatelné 
podmínky a školní aktivity podporuje. 

Vybavení školy a organizace některých akcí během školního roku bylo podpořeno 
soukromými i právnickými osobami ve formě sponzorského zajištění nebo osobní pomoci. 
Prezentace činnosti na veřejnosti prostřednictvím obecní vývěsky v centru obce a v médiích je 
prostředkem dotvářejícím celkový image školy. Škola má i své vlastní webové stránky 
www.zsolesna.cz, kde je možno získat informace včetně fotodokumentace.  Mnohé aktivity 
naší školy byly zveřejněny v regionálním tisku Vysočina. 
 
 
8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
V tomto školním roce nebyla ČŠI provedena žádná kontrola.  
 
 
 
9. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2011 
 
Tato kapitola Výroční zprávy o činnosti Základní školy a mateřské školy Olešná za školní rok 
2011/2012 je na rozdíl od předcházejících kapitol zpracovávána v souladu s §7 vyhlášky č. 15 
/ 2005 Sb. za období předcházejícího kalendářního roku 2011. 
 
 
9.1    Celková charakteristika hospodaření organizace  

Příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov je 
samostatným právním subjektem s vlastním rozpočtem a hospodařením. Přímé vzdělávací 
náklady zajišťuje MŠMT prostřednictvím KÚ Vysočina, v oblasti zajištění provozu školy je 
škola finančně zcela závislá na dotacích od zřizovatele – obce Olešná.   
Organizace Základní škola a mateřská škola Olešná, okres Pelhřimov má jednotně vedené 
účetnictví pro všechny součásti. 
 
 
9.2 Hospodářský výsledek 2011 (státní i obecní) 
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 Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 
Celkem 

 Kč Kč Kč 

Náklady celkem 5 067 724,59  5 067 724,59 

z toho:     

- mzdy 2 769 146,00  2 769 146,00 

- ostatní osobní náklady 23 560,00  23 560,00 

- pojistné, FKSP 979 420,00  979 420,00 

- náklady na učebnice, učeb. pomůcky a 
potřeby (státní i obecní) 

63 689,50  63 689,50 

- ostatní provozní náklady 1 231 909,09  1 231 909,09 

Výnosy celkem 5 127 041,96  5 127 041,96 

v tom:     

- dotace 4 617 305,00  4 617 305,00 

- zúčtování fondů 16 659,00  16 659,00 

- ostatní výnosy 493 077,96  493 077,96 

Hospodářský výsledek 59 317,37  59 317,37 

 
 
9.3     Zúčtování dotací za rok 2011     
     

 Poskytnuto Použito Vratka dotace Komu vráceno 

 Kč Kč Kč  

Rozvojový program „Školní 
vybavení pro žáky 1. ročníku 
základního vzdělávání“– ÚZ 
33 017, čj. 3638/2009-26 

3 000,00 3000,00  0  

 
9.4  Tvorba a užití peněžních fondů     

 
Stav  

k 1. 1. 2011 
Tvorba Čerpání 

Stav  
k 31. 12. 2011 

 Kč Kč Kč Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 4 580,45 29 482,00 30 117,24 3 945,21 
 
 
 
10. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,  

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2011 
 

Tato kapitola Výroční zprávy o činnosti Základní školy a mateřské školy Olešná za 
školní rok 2011/2012 je podobně jako předcházející kapitola zpracovávána v souladu s § 5 a § 
18 zákona č. 106/1999 Sb. za období předcházejícího kalendářního roku 2011.  
 
ÚDAJE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2011 
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Počet podaných žádostí o informace 0 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
Opis rozsudků soudu 0 
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 0 
Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 0 
 
 
 
 
V Olešné dne 10. října 2012      Mgr. Hana Řádová 
           ředitelka školy 
 
 
 


