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1.Základní údaje: 

 
Název školy Základní škola 

Věrovany,  okres 
Olomouc,  

příspěvková organizace 

Právní forma příspěvková organizace 

Identifikátor 
zařízení - 
ředitelství 

REDIZO 600 140 342 

Základní škola IZO 102 308 306 

IČO 70985553 

Obory vzdělávání 79 – 01 – C/01 Základní 
škola 

Nejvyšší povolený 

počet žáků v ZŠ 

50 

  

Součást školy  

Školní družina IZO 119 900 726 

Nejvyšší povolený 

počet žáků v ŠD 

20 

  

Sídlo  školy Věrovany 102,  PSČ 783 
75 

Kontakty  

Telefon 585 964 360 

E-mail zs.verovany@seznam.cz 

Webové stránky www.zsverovany.cz  

Ředitelka školy Mgr. Jana Pospíšilová 

  

Zřizovatel školy Obec Věrovany 

Adresa 

zřizovatele 

Rakodavy 325, 783 75 
Věrovany 

Webové stránky 

zřizovatele 

www.verovany.cz  

 

 
Charakteristika školy : 

Malotřídní škola s ročníky 1.stupně a 1 oddělením školní družiny. 

Budova školy je jednopatrová v řadové zástavbě. Prostorové podmínky pro výuku a činnost školní družiny 

jsou vyhovující. Škola využívá školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu a hřišě TJ Sokol Věrovany.  

 

Poradní orgány: 

Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi. Poradními orgány školy 

ředitelky školy jsou Pedagogická rada, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci. 

Školská rada je pracuje v tomto složení : 

 

Předseda školské rady : Ema Mračková ( zástupce zákonných zástupců žáků) 

http://www.zsverovany.cz/
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Členové : Eva Ječmínková ( zástupce zřizovatele) 

                 Mgr. Milena Maňásková ( zástupce pedagogických pracovníků)  

 
2.Obory vzdělávání 
Název oboru vzdělávání : 79 – 01 -C/01 Základní škola 

 

3.Organizace škol. roku 2018/2019 

 
Vyučovalo se ve 2 třídách spojených do ročníků takto : 1. třída ( 1. a 2. ročník ) a 2. třída ( 3. a 4. 

ročník) 

Od  1. 9. 2018 školu navštěvovalo celkem  celkem 26 žáků, od 14.4.2019 pak 27 žáků. 

Tento žák podléhá §38 o vzdělávání cizinců. Nebyl proto na konci školního roku klasifikován. 

Školní družinu navštěvovalo 20 žáků. 

 

I. třída : třídní učitelka Mgr. Jana Pospíšilová, řed., výchovný poradce, úvazek 1 (12+5). 
1. ročník (5 žáků, 2 chlapci a 3 dívky) 
2. ročník ( 11 žáků , 7chlapců a 4 dívky) 
 Pč, Vv, TV a HV (4 hodiny týdně) vyučuje neaprobovaně  Ema Mračková, úvazk 0,227)  
 Prv, a 1 hodina Čj  vyučuje Mgr. Milena Maňásková 

  Na základě doporučení ŠPZ ve třídě pracoval asistent pedagoga Erika Heinzová od  22.4,    úvazek 0.637 , 

( 25,5 hodin týdně ) 

 


II. třída : třídní učitelka Mgr. Milena Maňásková, školní preventista, úvazek 1 (22+2), 

3.ročník ( 7 žáků , 7 dívek) 

4. ročník / 3 žáci, 3 dívky)  

Předmět  Anglický jazyk  v obou ročnících vyučovala Mgr. Jana Pospíšilová
 

  
1 oddělení ŠD 20 zapsaných žáků, vychovatelka Ema Mračková, úvazek 0,866   

ŠD přednostně navštěvují žáci 1. až 3. ročníku, žáci 4. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a dovoluje-li 
to kapacita ŠD mohou také navštěvovat školní družinu.  
Provoz ŠD: ranní družina denně 6.30 – 7.35 

odpolední družina od 11.20 – 16.00 

Nepřímá míra pracovní povinnosti bude zaměstnancům stanovena dle potřeb zaměstnavatele.  

Školní budovu otvírá školnice Marta Malaníková v 6.30 hodin 

 
Činnost školní družiny: 

Posláním školní družiny je vytvoření prostoru pro žáky, který je vyplněn zájmovými a relaxačními 

činnostmi. Veškeré činnosti vycházejí ze Vzdělávacího programu pro školní družinu .Činnosti na sebe 

navzájem navazují a jsou přizpůsobeny vývojovým předpokladům žáků. 

Obsah činností vychází z požadavků a zásad pedagogiky volného času. 

 

Činnost kroužků v rámci školní družiny : 

• Zdravotní tělesná výchova – vedoucí Ema Mračková, navštěvovalo18 žáků 

• Pohybové hry . vedoucí Ema Mračková, navštěvovalo 19 žáků 

• Výtvarný kroužek , vedoucí Ema Mračková, navštěvovalo 16 žáků 

 
Kroužky vedené pedagogy 

• Hravá angličtina, vedoucí mgr. Milena Maňásková, navštěvovalo  8  žáků 

• Master Chef Věrovany, vedoucí mgr. Jana Pospíšilová , navštěvovalo 10 žáků 

 

4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy:     



 
Pedagogičtí pracovníci: 

 

            

JMÉNO PRAC. 

ZAŘAZENÍ 

KVALIFIKACE ZPŮSOBILOST ÚVAZEK 

Mgr. Jana Pospíšilová ředitelka VŠ, 1. st.   aprobace  1,00 + 5   

Milena 

Maňásková 

 

učitelka 

 

VŠ, 1. st. 

 

 aprobace 

 

1,00 + 2 

Ema  

Mračková 

 

učitelka 

      

SŠ  

 učí neaprobovaně    

0,227 

Ema  

Mračková 

 

vychovatelka  

 

SŠ 

 

aprobovaná 

 

0,866 

Erika  

Heinzová 

Asistent pedagoga  

SŠ 

 

 Osvědčení asistent 

pedagoga 

 

 

0,637 

 

                    

Provozní zaměstnanci: 

 

JMÉNO PRAC. 

ZAŘAZENÍ 

KVALIFIKACE ZPŮSOBILOST ÚVAZEK 

Marta 

 Malaníková 

 

školnice 

střední 

odborné vzdělání 

 

způsobilá 

 

0,82 

 

 5.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Věrovany které zahájily povinnou školní docházku ve školním 

roce 2018/2019 proběhl   
Zapsaní žáci: k zápisu se dostavilo 5 žáků  
K 1. 9. 2018 zahájilo povinnou školní docházku 5 žáků. 

Odklad školní docházky nebyl. 

 

 

6.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

     školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného    

     stupně vzdělání     
 
Klasifikace na konci 

školního roku 

Ročník Počet žáků ČESKÝ JAZYK 

Klasifikační stupeň 

Průměr 

    ČJ 

MATEMATIKA 

Klasifikační stupeň 

Průměr 

    M 

  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

   1.         5 3 2 - - - 1.4 4 1 - - - 1,2 

   2.         11 3 6 2 - - 1,909 9 2 - - - 1,181 

   3.         7                  

         

4 2 1 - - 1.571 5 1 1 - - 1,428 

   4.         3 1 2 - - - 1,666 2 1 - - - 1.333 

 

Klasifikace na konci 

školního roku 

Ročník Počet žáků Anglický jazyk 

Klasifikační stupeň 

Průměr 

    AJ 

  1 2 3 4 5  

   3.         7 5 2 - - - 1,285 



   4.         3 2 1  - - 1.333 

 
 

Celkový prospěch na 

konci školního roku 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním     Prospěl 

    1.         5             5žáků          - 

    2.         11             9 žáků         2 žáci 

    3.         7             6 žáků         1 žák 

    4.         3             6 žáků          - 

 
Hodnocení chování bylo u všech žáků školy hodnoceno 1.stupněm. 

 

V tomto školním roce bylo na vyšetření v PPP Olomouckého kraje 2 žáci.  

 Žák byl následně vzděláván dle IVP ve  III. třídě s podporou asistent pedagoga. 

Druhý žák byl vyšetřen na základě žádosti zákonných zástupců, škola ještě zprávu neobdržela. 

 

7.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
     Pro školní rok 2018/2019 byl vypracován Minimální preventivní program, zaměřený  na prevenci rizikového 

chování žáků. Program byl součástí vzdělávacích, výchovných  i všech ostatních aktivit školy.  
     Dobrých výsledků dosahuje tradičně malotřídní škola v oblasti tvorby příznivého sociálního klimatu.  Závažné 

patologické jevy se nevyskytly, drobné nesrovnalosti v chování žáků byly řešeny okamžitou domluvou a vysvětlením 

tak, aby se nežádoucí chování neopakovalo. Každý problém byl konzultován s rodiči, byl vytvořen zápis z jednání. 
K prevenci sociálně patologických jevů přispělo i vedení žáků k účelnému trávení volného času a nabídka kroužků ve 

škole – výtvarný kroužek,  pohybové hry, zdravotní tělesná výchova, hravá angličtina , náboženství ,a Master Chef – 

kroužek vaření 
 

 

Zameškané hodiny žáků byly řádně omluveny rodiči, neomluvené hodiny se nevyskytly. V průběhu školního roku 

byly řešeny problémy s pozdní docházkou na vyučování, Po konzultaci s rodiči žáků se tento problém zlepšil. 
 

 

Zameškané hodiny 

Ročník Počet žáků Zameškané hodiny 

omluvené celkem za 

školní rok 

Průměr  

na jednoho žáka 

1. 5 351 70.20 

2. 11 658 59,80 

3. 7 465 66,43 

4. 3 439 219 

 

 

 

8.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ředitelka školy absolvovala od ledna do dubna STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH 

ZAŘÍZENÍ podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.  

 

9.Údaje o inspekční a kontrolní činnosti a výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 

2018/2019 

  
Ve školním roce 2018/2019 nebyla v PO ZŠ provedena kontrolní činnost ČŠI. Zřizovatelem naší PO byl 
proveden každoroční audit hospodaření školy. 
 
V září proběhlo na naší škole celoplošné testování ČŠI výběrového zjišťování výsledků vzdělávání 



2018/2019 u žáků 4. tříd z anglického jazyka. V porovnání celostátních výsledků naši žáci dosáhli 97%. – 
viz příloha 
 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
1.Školní internetové stránky . www.zsverovany@seznam.cz – internetové stránky se pravidelně 

aktualizují. Spravuje je ředitelka školy. 

 

2.Webová aplikace – www.tridnistranky.cz, - zde je denní přehled událostí, jsou zde ke stažení důležité 

dokumenty a denně jsou zde seznamy domácích úkolů pro děti. Rodiče jsou informováni o akcích, které ve 

škole budou. 

 

3.Žákovské knížky a tzv. „vzkazníčky“ – nejběžnější kontakt se zákonnými zástupci žáků.Informuje 

rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích 

 

4.Mailová komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků      

. 

 

Plán práce školy na škol. rok 2018/2019 byl průběžně plněn. 
 

Průběh a akce školního roku 2018/2019 po měsících 

 

Září 

 Slavnostní zahájení školního roku za účasti starosty obce Věrovany 

 Proškolení zaměstnanců v oblasti BOZ-PO, roční prověrka BOZP-PO 

 Zahajovací třídní schůzky 

 Vycházka do Dubu a návštěva Dubské diecéze s výkladem opana faráře 

 Tradiční pochod rodičů s dětmi – pořadatelé Sokol Věrovany, Obecní úřad Věrovany, Mateřská a    

Základní škola Věrovany  

 Vystoupení žáků při příležotosti vítání občánků 

Říjen 

 Zahájení činnosti zájmových útvarů  

 Drakiáda  

 Sběr starého papíru 

 Projektový den o zásadách zdravé výživy – Zkus to zdravě 

 Projektový den – Bramborový den 

 Sázení lípy při příležitosti výročí vzniku Československé republiky 

 Divadelní představení v Prostějově 

 Věrovanské strašidlení 

 Podzimní prázdniny 
 

 

Listopad 
 Vaříme polévku ve škole 

  Čtvrtletní ped. rada  

 Třídní schůzky 

 Čtvrtletní ped. rada 

 Výběrové zjišťování výsledků zdělávání  zaměřené na sledování úrovně dosažené žáky  v oblastech 

jazykové gramotnosti (anglický jazyk, 4. ročník ZŠ) - ČŠI 

 Divadelní představení v MŠ 

 Adventní focení žáků  

 Adventní vánoční dílničky 

 

http://www.zsverovany@seznam.cz
http://www.tridnistranky.cz/


Prosinec 

 Mikuláš ve škole 

 Exkurze do svíčkárny RODAS v Olomouci a výroba vánočních svíček 

 Vystoupení žáků na vánočním jarmarku v „Sokolce“ 

 Soutěž o adventní věnec v zámku v Tovačově - ŠD 

 Vánoce ve škole  

 Vánoční prázdniny 

 

Leden 

 Lyžařský výcvik v Hlubočkách 

 Pololetní ped. rada – klasifikační  

 Třídní schůzky 

 Zahájení funkčního studia pro ředitele a vedoucí pracovníky ve školství – DVPP pro ředitelku školy 

 Ukončení  docházky za 1. pololetí školního roku 2017/2018 

 Rozdání  pololetního vysvědčení  

 

Únor 

 Pololetní prázdniny 

 Maškarní karneval ve školní družině 

 Divadelní představení v Prostějově 

 Matematická soutěž – matematický klokan 

 

Březen 

 Jarní prázdniny 

 Pohádka v MŠ 

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ 

 Závěrečná praxe studentky VŠ – učitelství 1. stupně ZŠ 

 Výtvarná soutěž v Citově - IZS 

 

Duben 

 Návštěva dětí z MŠ ve škole 

 Zápis do 1.ročníku 

 Hudební vystoupení ystoupení a beseda o hudebních nástrojích  

 Beseda s bývalým žákem naší školy a účastníkem vojenské mise v Afganistanu 

 Velikonoční exkurze do svíčkárkny RODAS v Olomouci 

 Velikonoce – zvyky a tradice, velikonoční prázdniny 

 Ukončení  funkčního studia pro ředitele a vedoucí pracovníky ve školství – DVPP pro ředitelku 

školy 

 Pedagogická rada 3. čtvrtletí 

 Třídní schůzky – hodnocení za 3. čtvrtletí 

 Vystoupení žáků při příležitosti  vítání občánků 

 

 

Květen 

 Společné focení 

 Třídní schůzky – konzultační  

 Výtvarná soutěž Moje oblíbená hračka v ZŠ Tovačov 

 Sportovní dopoledne Dej svůj první gól v Tovačově 

 Turistická vycházka do Tovačova  kolem rybníků a návštěva tovačovské věže 

 Hodina kreslení s malířem  

 Sportovní odpoledne Věrovany skáčou s námi 

 

Červen 



 Soutěž žáků v aerobicu v Dubě nad Moravou 

 Ozdravný dvoudenní pobyt v přírodě 4. – 6. 6.2019 v areálu Bílá v Beskydech 

 Pedagogická rada – závěrečná, klasifikační, ukončení 2. pololetí 

 Čokoládová tretra – atletický závod v běhu a hodu do dálky v Olomouci 

 Turistická vycházka do Tovačova  

 Pedagogická rada – závěrečná, klasifikační, ukončení 2. pololetí 

 Vystoupení žáků při příležitosti hodů ve Věrovanech 

 Den otevřených dveří v ZŠ Věrovany 

 Vycházka do okolí obce 

 Slavnostní ukončení školního roku  

 

Červenec, srpen 

 Hlavní prázdniny, všichni zaměstnanci čerpání ŘD. Dle plánu čerpání ŘD 

 

 

11. Vybavení školy pomůckami a ostatním materiálem 
 
V tomto školním roce jsme doplnili nové učebnice a učební materiály a didaktické pomůcky, které jsou v 

souladu s obsahem učiva dle RVP -ZV z prostředků ONIV. Třídy jsou vybaveny novými tabulemi a 
dataprojektory. Škola disponuje 5 tablety. 
V rámci projektu Šablony II by měl být tento počet doplněn ještě o dalších 10 ks. 
Materiální vybavení školy didaktickými i metodickými pomůckami je na velmi vysoké úrovni. Každý 
pedagogický pracovník má k dispozici notebook ke své práci. Byla zakoupena nová tiskárna, řezačka na 
papíry. 
Paní školnice dostala v tomto školním roce nový vysavač Rowenta a nový mobilní mop na podlahy.  
 

12.Modernizace školní  budovy –  
V průběhu školního roku došlo k natření zábradlí na chodbě  a natření podstupnic na schodišti. 

O letních prázdninách před začátkem školního roku 2018/2019 

plánujeme položení linolea do 2. třídy a renovaci umyvadel a kachliček v jedné nebo v obou třídách. 

Byly opraveny žaluzie v celé budově a dále byly zakoupeny síťované dveře při vstupu na zahradu. 

Žaluzie byly zakoupeny i do ředitelny, kde chyběly. 

Ve vestibulu byla stará zářivka vyměněna za led pásky 
Vstupní chodba a 2.třída byla vymalována. 

 
 

13. Požadavky nutné k provozu školy – dodržení hygienických  a bezpečnostních 

norem, technické zázemí školy 

 
Na základě závad BOZP došlo na  opravu odlepeného linolea v družině a v další herně  na dolním podlaží. 

V rámci této renovace došlo k položení nového linolea na chodbičce. 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Hospodaření školy je vyrovnané, rozpočet je čerpán průběžně. 

Dne 14.11 žádala ředitelka o návratnou půjčku obec ve výši 110 000 Kč na zákonné odvody z platu za měsíc 

10/2018 Nedostatek financí vznikl v souvislosti se změnou na pozici ředitelky školy, se překrývaly tři 

měsíce platu současné a bývalé ředitelky školy. 

Půjčka byla vrácena v termínu. 

 

 

15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 



Základní škola Věrovany se ve školním roce 2016/2017 nezapojila do výše zmíněných projektů. 

 

16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

17. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných z cizích 

zdrojů 

 
Ve školním roce 2018/2019 se škola zapojila a podala žádost : 

Projekt Modernizace výuky v ZŠ Věrovany - ŠABLONY II 

Projekt ZŠ Věrovany je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je  posílení výuky ve školní 

družině , vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost a matematickou gramotnost, 

dále na projektový den ve škole a mimo školu. Škola bude z tohoto projektu vybavena tablety a další 

materiálním zázemím v oblasti ICT. 

 

 

18. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Odborová organizace není v malotřídní škole zřízena.  

 

Velmi dobře fungovala spolupráce se zřizovatelem.  Obec Věrovany uvolnila prostředky na výše zmíněnou 

modernizaci tříd. 

Obec financovala provozní chod školy a podpořila i vzdělávací, výchovné a mimovyučovací aktivity školy. 

Spolupráce s Mateřskou školou fungovala se zaměřením na děti i rodiče potenciálních 

budoucích žáků. Proběhly návštěvy dětí z MŠ ve vyučovacích hodinách ve škole a informativní schůzka 

s rodiči předškolních dětí, zaměřená na školní zralost dětí i na výhody výuky v menším kolektivu malotřídní 

školy. 

 

19. Závěry pro další školní rok  

  V jednotlivých předmětech  vyučovat  v souladu s platnými učebními osnovami v souladu se        

Školním vzdělávacím plánem  

  I nadále pokračovat v práci zájmových útvarů výše uvedených 

  Více rozvíjet logické myšlení žáků, vést je k důslednějšímu plnění svých úkolů.  

  Vést žáky k lepší vzájemné komunikaci a ohleduplnosti, 

  Nadále upevňovat spolupráci s obcí a s rodiči. 

  Snažit se stále více uplatňovat ve výuce skupinové a problémové vyučování  

  Podporovat otevřenost školy vůči rodině.  

  Rozvíjet projektové vyučování.  

  Během celého roku  podporovat prvky zdravé školy / relaxace během přestávek i vyučování,                 

pitný režim  

  dbát ,aby vládla přátelská, respektující a podporující atmosféra  

  více podněcovat komunikaci a spolupráci při učení než soutěživost  

  dosahovat disciplíny nenásilnými metodami a postupy  

  předcházet násilnému chování, šikaně a obtěžování, které se zde netolerují  

  podporovat volné činnosti a oceňovat tvůrčí činnosti  

  informovat rodiče a vtahovat je do svých aktivit 

 vytvářet rovnost příležitostí a podmínky pro demokratické jednání 

 

 

21. Závěrečná ustanovení  



Výroční zpráva schválena školskou radou dne 16.10.2019 

 

 

 

Ve Věrovanech dne 14.10.2019                                        Mgr. Jana Pospíšilová 

                                                                                          Ředitelka ZŠ Věrovany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


