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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole

Název školy
Adresa školy Základní škola Žulová, okres Jeseník – příspěvková 

organizace, Školní 147, 790 65 Žulová
IČ 70982511
Bankovní spojení 181264960/0300
DIČ 399-70982511
Telefon 584437031
E-mail zszulova@jes.cz
Adresa internetové stránky www.zszulova.cz
Právní forma příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 15. 03. 1996
Název zřizovatele Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová
Součásti školy Základní škola IZO 102 680 833

Školní družina IZO 120 500 256
Školní jídelna IZO 102 992 223

IZO ředitelství 600 150 658
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci

Mgr. Věra  Mondeková – ředitelka, výchovný poradce
Mgr. Jan Daniel - zástupce ředitelky
Marie Gáliková – vedoucí školní jídelny
Milan Kořenek - školník

1.2 Součásti školy

součásti školy kapacita
Základní škola 405
Školní družina 75
Školní jídelna ZŠ 260

Jsme úplná základní škola s úplným prvním a druhým stupněm, kterou navštěvují děti ze 
Žulové a okolí.
Koncem června bylo vydáno vysvědčení 162 žákům, z nichž 28 chlapců a děvčat ukončilo 
povinnou školní docházku a byli přijati ke střednímu vzdělávání. Z osmé třídy odešel 1 žák 
bez ukončeného základního vzdělávání do učebního oboru. Jedna žákyně prvního stupně se 
vzdělávala v zahraničí.
Podíl žáků dojíždějících z okolních obcí jako je Černá Voda, Kobylá nad Vidnavkou, 
Skorošice, Stará Červená Voda, Uhelná, Velká Kraš, Vidnava, Vlčice a Tomíkovice, se 
pohyboval kolem 56 % z celkového počtu vzdělávaných dětí.
Vyučování probíhá ve školním areálu, kde je první stupeň ve staré budově, druhý stupeň, 
školní družina a tělocvična jsou umístěny v nové přístavbě. Nová budova byla otevřena 1. 9. 
2004, 14. 11. 2006 byla uvedena do provozu tělocvična a poslední etapa dokončení 
přístavby skončila v lednu 2009. Během hlavních prázdnin v roce 2013 došlo v budově 
prvního stupně k výměně starých oken a vstupních dveří za nová plastová.
Ve třídách je většinou nový nábytek, učitelé mají k dispozici audiovizuální techniku, přenosné 
počítače a projektory, počítačovou učebnu, učebnu s interaktivní tabulí a nově vybavenou 
žákovskou a učitelskou knihovnu. Učitelé mohou při práci s dětmi a ke zdokumentování 
školních akcích využívat nový fotoaparát a projektor. Žákovská a učitelská knihovna byla 
dovybavena počítačem, tiskárnou a přípojkou k internetu. V počítačové učebně bylo potřeba 
provést spojení stolů, uchycení a úpravu kabeláže, dovybavit učitelským pracovištěm s policí 
na umístění reprobeden.
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Učebny, sociální zařízení a chodby byly přes prázdniny vymalovány, podařilo se nám 
zakoupit nový barevný nábytek do druhé třídy. Velmi významné pro vytvoření pěkného a 
útulného prostředí je také stále nápaditější výzdoba učeben, chodeb, oken a také květinová 
výzdoba, o kterou se úspěšně starají paní uklizečky. Zastaralá výzdoba chodby na prvním 
stupni byla nahrazena prezentací úspěchů dětí prostřednictvím vyvěšování diplomů 
udělených za přední umístění v okresních a krajských kolech vědomostních a sportovních 
soutěží.
Pohodlí dětí při převlékání v šatnách bylo zvýšeno umístěním odpočinkových lavic do 
chodeb před šatnami. 
V posledním roce trvání projektu Peníze do škol jsme vybudovali v přízemí prvního stupně 
jazykovou učebnu s interaktivní tabulí a s internetovým připojením. Získali jsme tím další 
kvalitní učebnu vhodnou nejen pro výuku cizích jazyků. Zajistili jsme také školení, které 
umožní učitelům efektivně a účelně tuto učebnu využívat.
Ve škole máme celkem 27 počítačů, z toho je přístupné 19 počítačů žákům. 26 počítačů má 
rychlé připojení na internet – 18 z toho je přístupné žákům.
Škola je vybavena dostupnými pomůckami, které se postupně doplňují a obnovují. Došlo 
k modernizaci učebnic podle požadavků školního vzdělávacího programu. Pravidelně 
zakupujeme základní vybavení pomůckami pro děti první třídy, doplňujeme nové učebnice 
pro oba stupně, výtvarné potřeby a pořídili jsme výukové tabule.
Vedení školy podporuje sportovní aktivity na škole, proto i v minulém školním roce došlo
k doplnění vybavení tělocvičny.
Provoz školy byl zajištěn pravidelným odstraňováním závad zjištěných při kontrolách, 
bezpečnost byla posílena rozšířením zabezpečovacího zařízení do dalších místností školy a 
zakoupili jsme bezpečnostní protiskluzové rohože.
Součástí školy je školní jídelna, která je ve vlastních prostorách. Školní jídelna je 
vybavována novými věcmi pro zajištění stravovacího provozu a také opravami stávajícího 
zařízení podle finančních možností a podle potřeby. V minulém školním roce jsme nechali 
provést výměnu karmy za novou, tlak vody byl posílen vřazením čerpadla, opravu škrabky, 
odpadního potrubí, prasklého vodovodního potrubí, pečící trouby a došlo k opakované 
výměně spirál v pečící pánvi. Vzhledem ke stáří vybavení školní jídelny a prostor, kde je 
školní jídelna umístěna, se stále častěji potýkáme se závadami a poruchami zařízení školní 
kuchyně.
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2. Personální údaje
pracovníci fyzické osoby přepočtení pracovníci

pedagogičtí 12 12,00
školní družina   1   1,20
nepedagogičtí pracovníci   4+1 z OZ   2,97
školní jídelna   3   1,65
celkem 21 18,82

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk muži ženy celkem
do 20 let 0 0 0

21 - 30 let 0 0 0
31 - 40 let 1 2 3
41 - 50 let 2 10 12
51 - 60 let 1 3 4

61 a více let 1 1 2
celkem 5 16 21

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání dosažené muži ženy celkem
základní 0 0 0
vyučen 0 1 1
střední odborné 1 5 6
úplné střední 1 3 4
vyšší odborné 0 0 0
vysokoškolské 2 8 10
celkem 4 16 21

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci

nesplňuje 
kvalifikaci

celkem

učitel prvního stupně základní 
školy

4 2 6

učitel druhého stupně základní 
školy

6 0 6

vychovatel 1 0 1
celkem 11 2 13

2.4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti

jméno a příjmení aprobace
M. V. matematika - biologie
D. J. tělesná výchova - pedagogika
Ř. M. český jazyk - dějepis
Š. M. přírodopis – základy zemědělské výroby
R. A. český jazyk – hudební výchova
H.M. český jazyk – německý jazyk
V. P. Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ, Základy 

technických věd a informačních technologií pro 
vzdělávání



5

Č. K. 1. stupeň
K. M. 1. stupeň
E. S. 1. stupeň
N. D. 1. stupeň
Č. M. bez aprobace
P. I. bez aprobace
M. A. vychovatelství

2.5 Zařazení pracovníků do platových tříd

platová třída počet zařazených 
pracovníků

1 0
2 2+1 OZ
3 1
4 1
5 1
6 0
7 1
8 0
9 2
10 0
11 3
12 8
13 1

celkem 21

2.6 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

nástupy a odchody počet
nástupy – zástup za pracovní neschopnost 2
odchody 1
Ve školním roce 2012/2013 pokračovala dlouhodobá pracovní neschopnost dvou 
pedagogických pracovníků, takže nastoupil na zástup jeden pracovník bez splněné 
kvalifikace a jedna paní učitelka v důchodovém věku se splněným vzděláním pro druhý 
stupeň. Dvě paní uklizečky pokračovaly v čerpání rodičovské dovolené, z toho jedna na 
podzim nastoupila zpět do pracovního procesu na kratší úvazek. Jedna provozní pracovnice 
dosáhla důchodového věku a ukončila pracovní poměr dohodou.   
Průměrný věk zaměstnanců školy byl přibližně 47,57 let.
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3. Obor vzdělání a vzdělávací program školy

3.1 obor vzdělání zařazené třídy (počet 
dětí)

79-01-C/01 Základní škola 9/163
3.2 vzdělávací program zařazené třídy (počet 

dětí)
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro 
všechny

1.(17+1), 2.(12), 3.(13), 
4.(14), 5. (14), 6.(21), 
7.(21), 8.(22), 9.(28)

3.3 Tabelace učebního plánu – Školní vzdělávací program pro základní   
      vzdělávání Škola pro všechny- 1. stupeň

Školní učební plán - 1. stupeň

Vzdělávací 
oblast

Vzdělávací obor
Vyučovací 
předmět

Ročník Celkem 
předměty

Disponib
ilní 

časová 1. 2. 3. 4. 5.

Jazyk a 
jazyková 

komunikace

Český jazyk a 
literatura

Český jazyk 9 9 8 7 7 40 5

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 9

Matematika a 
její aplikace

Matematika a její 
aplikace

Matematika 4 5 5 5 5 24 4

Informační a 
komunikační 
technologie

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika 1 1

Člověk a jeho 
svět

Člověk a jeho svět

Prvouka 2 2 3 7 1

Přírodověda 2 2 4 1

Vlastivěda 2 2 4 1

Umění a 
kultura

Hudební a výtvarná 
výchova

HV 1 1 1 1 1 5

VV 1 1 1 2 2 7

Člověk a 
zdraví

Tělesná výchova TV 2 3 3 2 2 12 2

Člověk a svět 
práce

Člověk a svět 
práce

Praktické 
cvičení

1 1 1 1 1 5

Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 118

z toho disponibilní časová dotace 1 3 4 4 2 14
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3.4 Tabelace učebního plánu – Školní vzdělávací program pro základní   
      vzdělávání Škola pro všechny- 2. stupeň

Školní učební plán – 2. stupeň

předmět / ročník 6. 7. 8. 9. celkem
Disponibilní 

hodiny

Český jazyk a literatura 4+1 3+1 4 4 17 2

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3+1 3 13 1
Německý jazyk 0 2 2 2 6 6

Matematika 4 4 4 3+2 17 2
Informační a komunikační 
technologie 0+1 0 0 1 2 1

Dějepis 2 2 2 2 8

Výchova k občanství 0+1 1 1 1 4 1

Fyzika 2 1+1 1+1 1+1 8 3

Chemie 0 0 2 2 4

Přírodopis 2 1+1 2 1 7 1

Zeměpis 1+1 2 1+1 2 8 2

Umění a kultura 3 3 2 2 10

Výchova ke zdraví 0 0 1 1 2

Tělesná výchova 2 2 2 2 8

Člověk a svět práce 0+1 1 1 1 4 1

28 28 31 31 118 20
Volitelné předměty
Informatika 0 1 1 0 2
Konverzace v anglickém jazyce 0 0 0 1 1
Zábavná matematika 1 0 0 0 1

Týdenní počet hodin 29 29 32 32 122 24

3.5 Volitelné předměty a zájmové kroužky

název volitelného předmětu ročník/počet zařazených dětí
Zábavná matematika 6./21
Německý jazyk 7./21
Informatika 7./21
Německý jazyk 8./22
Informatika 8./22
Německý jazyk 9./14
Seminář z přírodovědných předmětů 9./14
Konverzace v anglickém jazyce 9./28
název kroužku vedoucí kroužku/počet zařazených dětí
Turistický Černochová /16  
Počítačový Černoch/16
Tvoření pro radost Procházková /8
Pohybové aktivity Macečková/19
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Malá kopaná Daniel /13
Sportovní (CH) Vylíčil/13
Počítačový Daniel/15
Florbal (D) Daniel/ 12

3.6 Nabídka nepovinných předmětů:
Ve školním roce 2012/2013 škola nenabízela nepovinné předměty.

3.7 Školská rada
Ve školním roce 2012/2013 pracovala školská rada v novém složení druhý rok. Byla
schválena výroční zpráva, školní řád a upravený školní vzdělávací program. Proběhlo 
projednání koncepce rozvoje školy do roku 2014, vývoj počtu žáků v následujících letech a 
organizace následujícího školního roku. Ve školním roce 2012/2013 se školská rada sešla 
třikrát a splnila úkoly vyplývající z jednacího řádu.

3.7.1 Složení školské rady   

za rodiče z řad pedagogů za zřizovatele
Bc. Eva Schopfová -

předsedkyně
Mgr. Jan Daniel Mgr. Ivana Čvandová

Jana Křístková Mgr. Michaela Kořenková Radek Maceček
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4. Počty žáků
4.1 Počty žáků školy

třída počet žáků z toho 
chlapců

z toho dívek

1. 17+1 7 8+1
2. 12 4 8
3. 13 9 4
4. 14 10 4
5. 14 8 6
6. 21 6 15
7. 21 11 10
8. 22 11 11
9. 28 12 16

celkem 163 78 85

Jedna žákyně první třídy plní základní školní vzdělávání podle paragrafu 38 školského 
zákona v zahraniční škole.

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy, školní družiny a školní jídelny

rozhodnutí ředitele počet počet odvolání
Počet dětí přijatých do prvního ročníku 18 0
Odklad školní docházky 4 0

Zařazení do školní družiny 48 0

Zařazení do školní jídelny 116 0

4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy

ročník 2 3 4 5 6 7 8 9
počet žáků  1 1 2 1 7 2 0 0

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy

typ školy počet přijatých žáků
víceleté gymnázium 0
čtyřleté gymnázium 4
střední odborná škola 18
střední odborné učiliště 7
konzervatoř 0

Zapsali se noví žáci z Černé Vody, Staré Červené Vody, Javorníku, Skorošic, Supíkovic,
Pohořelic a dva žáci ze Slovenska. Během školního roku dochází ke kolísání počtu žáků 
většinou z důvodu stěhování do jiných regionů nebo na základě umístění dítěte do DD a ŠJ 
Černá Voda. V září jsme začínali na počtu 159 žáků a během školního roku se i přes výše 
uvedené změny počet zapsaných žáků ustálil na 163. Všech 29 vycházejících žáků bylo 
přijato na školu a do oboru, který si vybrali. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch

třída prospěli s 
vyznamenáním

prospěli neprospěli

2012/2013 1. pol. 2. pol. 1.pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol.
1. 17 16 0 1 0 0
2. 9 10 3 2 0 0
3. 9 12 4 1 0 0
4. 9 7 5 7 0 0
5. 7 7 7 7 0 0
6. 17 14 4 7 0 0
7. 8 8 11 13 1 0
8. 4 3 15 18 3 1
9. 11 8 16 20 1 0

celkem 91 85 65 76 5 1

5.2 Celkové hodnocení žáků – chování

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování
2012/13 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol.

1. 0 0 0 0
2. 0 0 0 0
3. 0 0 0 0
4. 0 0 0 0
5. 0 1 0 0
6. 0 0 0 0
7. 1 0 1 1
8. 1 1 0 1
9. 0 0 0 0

celkem 2 2 1 2

5.3 Výchovná opatření – pochvaly

třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy
2012/2013 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol.

1. 0 0 0 0
2. 0 0 0 0
3. 0 0 0 0
4. 0 0 0 0
5. 0 0 0 0
6. 0 0 0 0
7. 0 2 0 0
8. 0 8 0 0
9. 0 0 0 14

celkem 0 10 0 14



11

5.4 Výchovná opatření – napomenutí a důtky

třída napomenutí 
třídního učitele

důtka třídního 
učitele

důtka ředitele 
školy

2012/2013 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol.
1. 0 0 0 0 0 0
2. 0 2 0 0 0 0
3. 1 1 0 0 0 0
4. 3 2 0 1 0 0
5. 0 0 1 0 0 1
6. 1 1 0 0 0 0
7. 6 2 3 2 0 1
8. 6 5 4 3 0 1
9. 0 1 1 1 0 0

celkem 17 14 9 7 0 3

5.5 Počet omluvených / neomluvených hodin

třída počet 
omluvených 

hodin

průměr na 
žáka třídy

počet 
neomluvených 

hodin

průměr na 
žáka třídy

2012/2013 1. pol. 2. pol 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol 1. pol. 2. pol.
1. 297 570 17,47 31,66 0 0 0 0
2. 291 420 24,25 35,00 0 0 0 0
3. 435 621 33,46 47,76 0 0 0 0
4. 315 551 22,50 39,35 0 0 0 0
5. 572 653 40,85 46,64 1 5 0,07 0,36
6. 802 964 38,19 45,90 0 0 0 0
7. 997 1307 49,85 62,23 0 0 0 0
8. 1185 1649 53,86 74,95 10 17 0,45 0,77
9. 1580 2102 56,42 75,07 0 2 0 0,07

celkem 6474 8837 40,21 54,22 11 24 0,07 0,15

Péče o talentované žáky se realizuje při přípravě na přijímací pohovory a při přípravě na 
účast v soutěžích a olympiádách, kde tradičně naše děti dosahují velmi dobrých výsledků. 
Práce se žáky ze sociokolturně znevýhodněného prostředí se uskutečňuje trpělivou 
komunikací se zákonnými zástupci, spoluprací s OSPOD, starosty obcí, PPP v Jeseníku a 
s Policií ČR. Výchovná opatření jsou ukládána především za nevhodné chování, agresivitu, 
vulgární vyjadřování, porušování ustanovení školního řádu a za nemluvenou absenci. 
Pochvaly jsou žákům udělovány za sportovní a kulturní reprezentaci školy a za vzornou 
přípravu na vyučování. 
Integrovaní žáci jsou rozděleni do dvou skupin, kde se jim věnují dvě paní učitelky podle 
individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení PPP v Jeseníku v hodinách mimo 
vyučování. Ve školním roce 2012/2013 byli integrováni čtyři žáci na prvním stupni a tři na 
druhém stupni. V evidenci bylo vedeno dalších 19 v běžné třídě zohledňovaných žáků.
Na škole pracuje metodické sdružení učitelů prvního stupně, které již několik let spolupracuje
se ZŠ a MŠ Kobylá, ZŠ a MŠ Skorošice a ZŠ a MŠ Černá Voda. Na druhém stupni byla 
komise třídních učitelů nahrazena metodickým sdružením učitelů druhého stupně. Učitelé se 
scházejí a předávají si poznatky a zkušenosti podle předem vypracovaných plánů.
Metodické sdružení prvního stupně se sešlo třikrát a to v říjnu, únoru a květnu. Květnové 
setkání proběhlo v Základní škole Kobylá, zbylá dvě u nás v ZŠ Žulová. Na setkání jsme 
provedli společně rozbor srovnávacích prověrek, proběhla příprava dvou společných akcí -
představení Divadla Slunečnice a sportovní dopoledne v Kobylé. Vždy na závěr setkání
došlo k vzájemnému sdělování nápadů, postřehů a rad, jak pracovat lépe a efektivněji. Jak si 
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pomoci s různými problémy, se kterými se setkáváme při běžné výuce. Metodické sdružení 
2. stupně věnovalo velký prostor projednávání preventivních opatření negativního chování 
žáků a ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením byla navržena 
opatření k předcházení negativního chování. Třídní učitelka 6. třídy informovala přítomné o 
adaptaci žáků na nové prostředí při přechodu na druhý stupeň a jejich školní úspěšnost. Byl 
probrán postup, jak zajistit vydávání školního časopisu, projednali jsme změny ve ŠVP, 
standardy v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce. Upřesnili jsme seznamy 
pomůcek, sešitů, učebnic a pracovních sešitů. Výchovný poradce předal informace k volbě 
povolání, k integrovaným žákům a přítomní učitelé si předávali zkušenosti s inovací a 
individualizací v rámci realizace projektu Peníze do škol.

6. Poradenské služby školy
6.1 Výchovné poradenství – volba povolání
Poradenské služby zajišťuje jeden výchovný poradce a dva metodici prevence pro 1. a 2. 
stupeň ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli.
6.2 Zaměření poradenských služeb

 poradenství žákům v oblasti učebních postupů 
 poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání
 poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve 

zlepšení, prevence neúspěchu 
 poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů 
 poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou 

dětí 
 kariérové poradenství, volba školy budoucího povolání
 poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků 

s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků 
 poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení 
 spolupráce s dalšími odbornými institucemi

Výchovný poradce a metodici prevence realizují konzultační hodiny pro rodiče a žáky.
6.3 Kariérové poradenství 
Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci 
s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu 
vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ probíhá rozvoj žáků vzhledem 
k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci 
s poradenským zařízením a Úřadem práce v Jeseníku je vytvářena nabídka diagnostiky 
k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou 
informační materiály o středním školství a trhu práce. Vycházející žáci se zúčastnili 
prezentace středních škol, besedy na Úřadu práce v Jeseníku, některé střední školy 
navštívili osobně, vyslechli si výchovné poradce a studenty, kteří přijeli za nimi do naší školy. 
Spolu s některými dalšími základními školami okresu Jeseník jsme se zapojili do projektu 
SOŠ a SOU strojní a stavební Technika má zelenou, jehož obecným cílem je propagace, 
podpora a zkvalitnění technického vzdělávání ve strojírenských a stavebních oborech v 
návaznosti na aktuální požadavky potenciálních zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti 
žáků.
Uskutečnila se třídní schůzka pro rodiče, kteří byli výchovným poradcem seznámeni 
s podmínkami, termíny a pravidly přijímacího řízení, s vyplňováním přihlášek a zápisových 
lístků.

7.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní 
program“ pro daný školní rok, jehož součástí je Preventivní program šikany.
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Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky - otevřený dialog a vstřícný 
vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči, atmosféra důvěry. Prevence probíhá i 
v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat.
Pedagogové především prvního stupně organizují projektové vyučování, některé ve 
spolupráci s rodiči. Na druhém stupni proběhl projektový den k dopravní výchově, dvakrát do 
roka organizujeme pobyt v přírodě, který přispívá ke stmelení třídních kolektivů a 
vzájemnému poznávání se v jiném prostředí, než jsou prostory školy. Třídní učitelé 
organizují spolu s některými aktivními rodiči školní výlety v rámci okresu Jeseník, Šumperk a 
také do Olomouce, Brna nebo Prahy. Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, Zdravé zuby
a Recyklohraní. Vydáváme školní časopis a pravidelně připravujeme relace ve školním 
rozhlase k významným výročím a státním svátkům. Každý rok probíhá plavání pro druhou a 
třetí třídu a v sedmé třídě se žáci mohou přihlásit na lyžařský výcvik. Paní učitelky v první a 
druhé třídě pracují Metodou dobrého startu a spolupracují s MŠ na projektu My se školy 
nebojíme.
Metodik a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě Městského úřadu v 
Jeseníku a kurátory pro děti a mládež, s PPP v Jeseníku a s Policií ČR. Škola monitoruje 
rizika negativních jevů a při varovných signálech koordinujeme postup, svoláváme setkání 
s rodiči, vedeme konzultace se žáky a nabízíme podporu a poradenství. Ve složitých 
situacích se schází výchovná komise. Žáci se mohou svěřovat se svými problémy 
prostřednictvím schránky důvěry. Metodička prevence tyto informace vyhodnocuje, zapisuje 
a spolu s třídními učiteli navrhuje řešení uvedeného problému.
Nejčastěji projednávané formy negativního chování:

1. poškozením školního majetku, nevhodné chování žáků ve třídě, v prostorách školy   
2. neplnění školních povinností, časté zapomínání pomůcek, nedostatečná domácí 

příprava na výuku, ohrožení zdraví žáků, vulgární vyjadřování ke spolužákům a 
pracovníkům školy 

3. neomluvená absence.  
Konkrétní případy neomluvené absence byly v průběhu školního roku projednány a řešeny 
s rodiči a příslušnými orgány. Záznamy a podklady jsou uloženy u metodika prevence. 
Prevence projevů rizikového chování žáků:

1. zapojení žáků do mimoškolní činnosti, výběr kroužků dle zájmů žáků
2. účast žáků na soutěžích, veřejných vystoupeních města a společných akcích školy

(vystoupení pro seniory, Mikuláš, vánoční koncert, akce IZS)
3. pochvaly za vzorné chování žáků - podpora a motivace k dosažení dobrých výsledků, 

úspěchy na soutěžích a olympiádách
4. spolupráce s mateřskou školou, Městskou knihovnou, Městským úřadem v Žulové, 

Sokolem a fotbalovým klubem, jsme členy AŠSK ČR
5. spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Jeseník
6. spolupráce s odborníky Státního zdravotního ústavu Olomouc-pobočka Šumperk 

formou přednášek pro žáky
7. preventivního programu šikany jako součásti minimálního preventivního programu

Během školního roku 2012/2013 provedly třídní učitelky ve svých třídách minimálně jednu 
třídnickou hodinu na téma šikana. S dalšími negativními jevy se žáci seznamovali v rámci 
vyučovacích předmětů, kde obsah učiva souvisel s danou tematikou a byli poučeni o jejich 
nebezpečích. Pokud se v některé třídě během roku objevil nějaký výchovný problém, byl 
třídními učitelkami neodkladně řešen. Ve vyučovacích hodinách, ale i o přestávkách jsou 
žáci vedeni k tolerantnímu chování, k dodržování pravidel a respektování vzájemných 
odlišností.
Druhá třída se také v minulém školním roce zúčastnila celorepublikového projektu AJAX, 
který pořádala Policie České republiky okresního ředitelství Jeseník. Každý měsíc byl 
zaměřen na různou problematiku, např. dopravní výchova, vlastní bezpečnost, mezilidské 
vztahy, děti a trestné činy. Také jsme využili nabídky besed ze Státního ústavu Praha, 
dislokovaného pracoviště Olomouc, které se týkaly prevence nadváhy a obezity, prevence 
úrazů, prevence kardiovaskulárních onemocnění. V jednotlivých ročnících se jednalo o tato 
témata: Zdravá výživa, Nebezpečná síť, „Opilý pozemšťan“, Kouření-vznik závislosti. Na 
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druhém stupni jsme se zaměřili na problematiku šikany, koření a vzniku závislosti, klimatu a 
vztahů v třídním kolektivu, prevence přenosu infekčních nemocí a byla se žáky probrána 
úskalí práce na internetu. 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1 osvědčení 12.11.2012 NIDV Finanční gramotnost

1 osvědčení 18.10.2012 NIDV Matematická gramotnost

1 osvědčení 3.10.2012 Jeseník Spisovka

3 osvědčení 20.10. 2012 VZ: Tvořivá 
škola

Tvořivá škola – Činnostní učení

1 osvědčení 18.10.2012 Jeseník Rozvíjíme čtenářskou gramotnost-testové úlohy 
při výuce českého jazyka

1 osvědčení 7. 11. 2012 PPP 
Olomouc

Neklidné dítě na základní škole

1 osvědčení 21.11.2012 Jeseník Jak kreslit pastelkou

1 osvědčení 21.3. a 23.4. 
2013

Jeseník Zásady práce s dítětem s ADHD

1 osvědčení 21.2. 2013 Jeseník Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ

2 osvědčení 20.2.2013 Jeseník Jarní nápady

1 osvědčení 6.3.2013 Jeseník Barevné kouzlo

1 osvědčení 9.2.2013 Jeseník Etiketa v prostředí třídy a školy

1 osvědčení 10.2.2013 Jeseník Syndrom vyhoření

2 účastníci 28. 2. 2013 Jeseník Novely školské legislativy – Dr. Mikáč

1 osvědčení 4.4.2013 Jeseník Projektové vyučování v praxi ZŠ

1 osvědčení 13.-
14.4.2013

Jeseník Prevence závislostí a šikany

1 osvědčení 12. a 
18.4.2013

Fraus Zlomky na 1. stupni, Otevřená hodina 
matematiky

2 osvědčení 8.6.-9.6.2013 Jeseník Jak si systematicky uspořádat svůj profesní 
život

Pedagogové se zúčastňují školení, která si vybírají z nabídky Střediska služeb školám 
v Jeseníku, v Šumperku, NIDV v Olomouci, PPP v Olomouci, Vzdělávacího zařízení: Tvořivá 
škola a nakladatelství Fraus. Náklady na školení byly v minulém školním roce hrazeny 
z finančních prostředků projektu Peníze do škol, který je na škole realizován pod názvem 
Škola pro všechny, z kapitoly ONIV, z prostředků zřizovatele a některé z nich byly 
realizovány zdarma v rámci projektů vzdělávacích organizací. Jeden nekvalifikovaný 
pedagog si zvýšil kvalifikaci dokončením bakalářského studia na PF UP v Olomouci obor 
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Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a základy 
technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a jedna paní učitelka s aprobací 
německý jazyk ukončila rozšiřující studium Český jazyk pro 2. stupeň základní školy 
v Olomouci.

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti jsou uvedeny v příloze. Svoji práci 
prezentujeme na vývěsce školy a vývěsce školní družiny na náměstí města, na našich 
internetových stránkách, pravidelnými příspěvky do Hlasu Žulové, vydáváním školního 
časopisu a také byl zveřejněn jeden příspěvek v Jesenickém týdeníku. Rodičům 
poskytujeme informace prostřednictvím výroční zprávy, školské rady, přes deníčky, žákovské 
knížky, třídní schůzky a konzultační hodiny.

10. Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol
10.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 se neuskutečnila kontrola provedená ČŠI.

10.2 Údaje o výsledcích kontrol
Dne 16. 5. 2013 proběhla kontrola uložená zastupitelstvem a finančním výborem, zaměřená
na využití finančních prostředků na provoz školy a školní jídelny v kalendářním roce 2012.
Nebyly shledány závady, které by byly v rozporu s platnou legislativou. Kontrolou nebylo 
zjištěno nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní nakládání s veřejnými prostředky. 
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj provedl dne 13. 9. 
2012 kontrolu dodržování povinností vyplývajících z ustanovení par. 3 odst. 1 písm. a) a b) a 
odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se 
zaměřením na: dodržování zákona č. 262/2006 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, týkajících se oblasti pracovních smluv, evidence odpracované pracovní doby, 
odměňování zaměstnanců, vnitřních předpisů zaměstnavatele. Ve stanovené lhůtě byla 
provedena opatření k odstranění zjištěných nedostatků: dne 5. 10. 2012 byla podepsána 
Dohoda o způsobu a místu výplaty platu u dvou provozních zaměstnanců a dne 9. 10. 2012 
se uskutečnilo podepsání Dodatku k pracovní smlouvě provozního zaměstnance.
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11. Základní údaje o hospodaření školy

jednotka - tis. Kč na 2 des. místa

Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8

1. 0,00 0,00 0,00
2. 573,29 490,96 1 064,25
3. v tom: tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) 0,00 0,00 0,00
4. tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 573,29 490,96 1 064,25
5. z toho: pronájem majetku 72,80 66,50 139,30
6. vratky a refundace, soukromé hovory, provize, apod. 0,00 0,00 0,00
7. vodné, stočné, teplo, elektřina 0,00 0,00 0,00
8. stravné 451,93 424,46 876,39
9. ostatní tržby 48,56 0,00 48,56
10. 0,00 0,00 0,00
11. 0,00 0,00 0,00
12. 8 608,04 0,00 8 608,04
13. v tom: příspěvek na provoz 1 753,00 0,00 1 753,00
14.             příspěvek na přímé náklady 6 671,30 0,00 6 671,30
15.             příspěvek do investičního fondu 0,00 0,00 0,00
16.             příspěvek na opravy a údržbu nemovitého majetku 0,00 0,00 0,00
17.             účelové dotace 0,00 0,00 0,00
18.             dotace jiné )** EU 183,74 0,00 183,74
19. 0,00 0,00 0,00
20. 0,00 0,00 0,00
21. 0,00 0,00 0,00
22. 0,00 0,00 0,00
23. 20,94 0,00 20,94
24. z toho: fond odměn / číslo účtu 648 / 0,00 0,00 0,00
25. rezervní fond  / číslo účtu 648 / 3,00 0,00 3,00
26. výnosy z pojistných událostí /číslo účtu 649/ 0,00 0,00 0,00
27. úroky 17,94 0,00 17,94
28. jiné ostatní výnosy )* 0,00 0,00 0,00

29. Výnosy celkem (č.ř.1+2+10+11+12+19+20+21+22+23) 9 202,27 490,96 9 693,23

Zaúčt. zákon. rezerv a opravných položek  /číslo účtu 656,659/

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů /číslo účtu 653/

Ostatní výnosy /skup. 64/

Výkony (601, 602)

Změna stavu zásob (skupina účtů 61)
Aktivace /skupina účtů 62/
Provozní dotace: (číslo účtu 691)

VÝNOSY Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Poř.č.

řádku
Ukazatel

2012

SKUTEČNOST

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a služeb /číslo účtu 651,654/

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku/číslo účtu 655,652/

Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)
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Doplňková činnost Celkem

sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8

1. 1 637,61 383,69 2 021,30

2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 870,81 231,81 1 102,62

3. z toho :  učebnice, učební pomůcky 22,15 0,00 22,15
4. drobný  dlouhodobý majetek 59,33 0,00 59,33
5. potraviny 440,30 231,81 672,11
6. ochranné pomůcky 5,41 0,00 5,41
7. kancelářské potřeby 55,47 0,00 55,47
8. knihy, pomůcky, tisk 19,97 0,00 19,97
9. ostatní materiál,podrozvahová evidence 220,46 0,00 220,46
10. čistící prostředky 47,72 0,00 47,72
11. pevná paliva 74,49 0,00 74,49
12. spotřeba PHM 0,00 0,00 0,00
13. spotřeba energií  (číslo účtu 502) 766,80 151,88 918,68

14. z toho : spotřeba el. energie 273,64 37,43 311,07
15.              spotřeba vody 14,53 0,00 14,53
16.              spotřeba plynu           404,14 114,45 518,59
17. Služby /skup. 51/ 577,16 0,00 577,16

18. z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 8,16 0,00 8,16

19.   z toho: účelové dotace  na opravy a udržování 0,00 0,00 0,00
20.  cestovné (číslo účtu 512) 34,18 0,00 34,18

21.  ostatní služby (518) 534,82 0,00 534,82

22.  z toho: nájemné 0,00 0,00 0,00
23.             ostatní služby 473,62 0,00 473,62
24.             softwarové služby, internet 0,74 0,00 0,74
25.             telekomunikace, služby pošt 26,86 0,00 26,86
26.             školení a vzdělávání 33,60 0,00 33,60
27. Mzdové náklady 5 124,14 75,41 5 199,55

28. v tom: platy 5 028,92 75,41 5 104,33
29.           OPPP 95,22 0,00 95,22
30. 1 857,80 26,73 1 884,53

31. Zákonné sociální  pojištění (číslo účtu 524,525) 1 727,26 25,96 1 753,22
32. Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 60,08 0,77 60,85
33.        z toho:    FKSP 21,07 0,31 21,38
34. 0,00 0,00 0,00
35. 24,56 0,00 24,56
36. Zůstatková cena prodaného DNHM a DHM 0,00 0,00 0,00
37. Ostatní účty skupiny 55 (553,556,559) 0,00 0,00 0,00

38. Jiné ostatní náklady (sk.č. 54) 45,90 0,00 45,90

39. z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné náklady 45,90 0,00 45,90
40.             odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00 0,00 0,00
41.             manka a škody, pokuty a penále, odpis pohledávky, dary 0,00 0,00 0,00
42. 0,00 0,00 0,00

43. 9 196,71 485,83 9 682,54NÁKLADY celkem (č.ř. 1+17+27+30)

Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)

Daně a poplatky (součet účtů číslo 531,532 a 538)

Ostatní náklady (ř. 31 - ř. 42)

Daň z příjmu a dodatečné odvody daně z příjmu

Spotřeba materiálu,spotřeba energie

NÁKLADY Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ROK 2012

Poř.č.

řádku
Ukazatel

SKUTEČNOST

Hlavní činnost

Finanční prostředky z kladného výsledku hospodaření byly po schválení Radou Města 
Žulová převedeny do peněžních fondů základní školy.
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12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů
V tomto školním roce nebyla škola zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního 
projektu nebo programu.

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení
Škola nenabízí akreditované programy DVPP ani jiné podobné programy.

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2012/2013 jsme pokračovali v realizaci projektu s registračním číslem CZ 
1.07/1.4.00/21.1130, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní 
osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na 
základních školách. Pedagogové tvořili a ověřovali ve výuce učební a digitální učební 
materiály, absolvovali další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na čtenářskou 
gramotnost, anglický jazyk, informační technologie, matematiku a finanční gramotnost. Došlo 
ke zkvalitnění výuky individualizací výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a 
informační gramotnosti žáků základních škol, individualizací cizích jazyků a individualizací 
výuky prostřednictvím digitálních technologií. Projekt byl úspěšně ukončen 31. 7. 2013 a byla 
nám schválena pátá a závěrečná monitorovací zpráva.

16. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
ZO PŠ ČMOS při ZŠ Žulová má v současné době 4 členy. Dva členové jsou zaměstnanci ZŠ 

Žulová a dva členové zaměstnanci MŠ Žulová. Předsedkyní základní organizace je Mgr. 

Karla Černochová. Spolupráce odborové organizace s vedením základní školy je na dobré 

úrovni. V jednáních se vždy snaží obě strany najít nejoptimálnější řešení. Poskytujeme 

zaměstnancům základní školy příspěvky z FKSP na vitamínové přípravky, na rekreaci, 

tábory pro děti, na závodní stravování, dary při výročích, sportovní odpoledne ke Dni učitelů, 

masáže a na setkání důchodců bývalých zaměstnanců školy v Jeseníku.

17. Zhodnocení a závěr 
V 1.-9. ročníku jsme pokračovali ve vzdělávání žáků podle školního vzdělávacího programu. 
Ten byl vypracován v předchozím období ve spolupráci učitelů a vedení školy tak, aby co 
nejlépe odpovídal možnostem a podmínkám školy. V současnosti přistupujeme k inovaci 
tohoto dokumentu podle potřeb nově nastupujících pracovníků a dětí.  Doplňujeme jej o 
novinky, které přinesly některé nové právní normy, závěry ČŠI a naše zapojení do projektu 
Peníze do škol. Školní vzdělávací program byl zkontrolován a doplněn o chybějící 
očekávané výstupy k finanční gramotnosti, obraně vlasti, korupci, ochraně člověka za 
běžných rizik a mimořádných událostí, zdraví (sexuální výchova, rodina), dopravní výchově.
Došlo k úpravám v matematice, kdy na prvním stupni začínáme od dalšího školního roku učit 
podle profesora Hejného a nastaly také změny ve výuce dalšího cizího jazyka. Změny jsme 
provedly a připravily tak, abychom mohli učit podle upraveného školního vzdělávacího 
programu od prvního září nového školního roku.
Ve školní družině je výchovně vzdělávací činnost realizována podle Školního vzdělávacího 
programu pro zájmové vzdělávání a další dokumentace školní družiny. Běžná činnost i 
příležitostné akce byly plněny podle ročního plánu. Vždy byl kladen důraz především na 
bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Byly pravidelně aktualizovány internetové stránky školní 
družiny i vývěska na náměstí. Práci dětí školní družiny prezentovaly výrobky vytvořené 
k různým příležitostem. U dětí jsme nezaznamenali žádný výrazný výchovný problém. 
Spolupráce s rodiči probíhala každodenním osobním kontaktem při předávání dětí, 
písemnou formou byli spravováni o organizaci příležitostných akcí a možnosti využití školní 
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družiny v době prázdnin. Telefonicky byla oznamována pouze nemoc dítěte. Bezproblémová 
byla komunikace a spolupráce s vedením školy i s učiteli prvního a druhého stupně.
Žáci měli možnost se zapojit do pestré nabídky zájmových kroužků, jejichž počet je omezen 
časovými a personálními možnostmi školy.
Připravili jsme a také jsme se zúčastňovali celé řady kulturních, vědomostních, 
přírodovědných a sportovních soutěží, kde naše děti dosahují dlouhodobě vynikající 
výsledky. Jsme škola otevřená spolupráci s okolními školami, školskými zařízeními a 
institucemi. 
Zapojili jsme se do celostátního ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 
základních škol, které se uskutečnilo prostřednictvím počítačů z matematiky, českého jazyka 
a anglického jazyka.
Usilujeme o partnerský pracovní vztah se všemi zaměstnanci školy. Chceme vytvořit tým 
odborníků, ochotných se nadále vzdělávat ve svém oboru, být vstřícní a tolerantní ke svým
spolupracovníkům a nést svůj díl zodpovědnosti za kvalitu vzdělávání. Usilujeme o to, aby 
škola nebyla jen místem vzdělávání dětí, ale i centrem, kde se rodičům a žákům dostane 
účinné odborné pomoci a rady. 
Máme zájem na tom, aby se škola nadále zvelebovala a modernizovala. V tomto úsilí nám 
vychází vstříc podle aktuálních finančních možností zřizovatel.
Velmi důležité pro nás bylo vytvoření funkční spolupráce vedení školy, výchovného poradce,
metodiků prevence a třídních učitelů při řešení výchovných i prospěchových problémů žáků 
ve škole. 

Podklady pro výroční zprávu zpracovali: 
zástupce - Mgr. Jan Daniel 
metodik prevence - Mgr. Dagmar Nitkulincová, Mgr. Karla Černochová
vychovatelka školní družiny - Alena Macečková 
za metodické sdružení 1. a 2. stupně – Mgr. Michaela Kořenková, Mgr. Monika Hamalčíková

zprávu o hospodaření školy zpracovala: 
účetní firmy FED PRO - Radka Staníková 

Výročí zprávu vypracovala: Mgr. Věra Mondeková - ředitelka školy

V Žulové dne 15. 10. 2013
        

Školská rada schválila: Bc. Eva Schopfová - předsedkyně školské rady

V Žulové dne 15. 10. 2013



20

Příloha:  Přehled soutěží, kulturních vystoupení a akcí ve školním roce 2012/2013

Přehled vědomostních soutěží - 2012/2013

druh soutěže školní kolo okresní kolo

Přírodovědný Klokan

Hampl – 1. místo
Reimerová -2. místo
Kopecká – 3. místo neuvedeno 

Klokan - matematická soutěž

Cvrček: Čáslava 3. třída – 66 bodů
Klokánek: Kopecký 4. třída – 81 bodů
Benjamín: Krčmová 7. třída – 83 bodů
Kadet. Barabáš 9. třída – 62 bodů

Kopecký – 9. místo
Krčmová – 3. místo
Hampl – 4. místo
Tazbírek – 5. místo

Biologická olympiáda 

Reimerová – 1. místo
Mžourková – 2. místo
Hampl -3. místo Reimerová Valentýna – 2. místo

Dějepisná olympiáda

Lukacsová Michaela
Salvová Michaela
Kopecká Alice

Salvová – 10. místo
Lukacsová Michaela – 16.
Kopecká – 18.-19.

Pythagoriáda

5.třída – 14 řešitelů                              
Jiří Mžourek   13
Tomáš Daniel   12 
Kateřina Langerová   12
Vojtěch Gnida            12
6. třída – 20 řešitelů
Latzelová – 14b
Prokelová – 10b
Fiorová – 9b
7. třída – 16 řešitelů
Žádný žák nedosáhl 7b
8. třída – 8 řešitelů
Mrňous Lukáš – 10 b Latzelová Petra – 1.- 4. místo

Recitační soutěž

1. kategorie:  1. místo: Daniel Holomek /3. třída/
2. místo: Anna Krčmářová /3. třída/
3. místo: Nikola Schopfová /2. třída/
2. kategorie: 1. místo: Dominik Florian /4. třída/
2. místo: Diana Zeleňáková /5. třída/
3. místo: Pavla Juříková /4. třída/
3. kategorie: 1. místo: Kateřina Vašutová /7. třída/
2. místo: Marie Macečková /6. třída/
3. místo: Kateřina Škubalová /6. třída/
4. kategorie: 1. místo: Kristýna Schusterová /9. třída/
2. místo: Jan Kadlec /8. třída/
3. místo: Kateřina Trusíková /9. třída/



21

druh soutěže školní kolo okresní kolo

Konverzace v anglickém jazyce Salvová Michaela – 2. místo

Olympiáda v českém jazyce Salvová, Schusterová Schusterová – 9.-10. místo, Salvová – 11. místo

Přírodovědná kor. soutěž – 1. kol 1. třída a žáci 5. třídy

1. třída – 2. místo
5. třída – Gavlasová, Žejdlíková – 3. místo
Diana Zeleňáková – 1. místo v jednotlivcích

Přírodovědná kor. soutěž – 2. kolo 
1. třída

1. místo – Backová, Šarmanová, Vaněk, Opršalová, Valiček
2. místo – Juříková, Šmírová, dědochová, Slováková, 
Čáslavová

Dopravní výchova v České Vsi 6.třída
Slusarzová  Tereza – 2.-3. místo
Pohlová Iveta – 4. místo

Matematická soutěž pro 4. třídy
Kopecký Martin - 2. místo
Valiček Jan – 2. místo

Účes roku
1. místo:  Věra Trojáková /8. třída/ , 2. místo:  Petra Latzelová 

/6. třída/, 3. místo: Lucie Prokelová a Nikola Danilková /6. třída/

Fantazie bez hranic – výtvarná soutěž 1. a 8. třída obě skupiny se umístily na 2. místě
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název akce podrobnější popis

Strašidelný den, lampionový průvod projektový den

Jablíčkový den druhé třídy projektový den

Draci a dráčci projektový den na 1. stupni

Přání Ježíškovi vypouštění balónků

Divadélko Kuba, Česká balada spolupráce s MŠ a malotřídními ZŠ, 4. – 9. třída – hudební výchova

Fantazie bez hranic výtvarná soutěž 1. třída

Divadlo v Javorníku, výchovný koncert 1. stupeň a spolupráce se ZUŠ Vidnava

Vánoční program 5 vyučovacích hodin – přednášky o vánočních tradicích

Madagaskar, Dravci projekce pro žáky druhého stupně, akce pro celou školu

Projektový den k dopravní výchově druhý stupeň jízda na kole na asfaltovém hřišti a program v učebnách

Dětský den netradičně a pobyt v přírodě 9. třída pro 1. stupeň

Čertování projekt a pokračování odpoledne ve ŠD

Školní Mikuláš žáci 9. třídy pro 1. stupeň

Městský Mikuláš tvorba výrobků, prodej ve stánku 

Karneval projektový den 1. stupně - Masopust

Oslava DNE MATEK příprava občerstvení a vystoupení pro maminky

Pasování na čtenáře spolupráce s MK

Besedy v MK spolupráce s MK

Drakiáda ŠD

Projektový týden Z naší zahrady ŠD

O krále Pexesa ŠD

Mikulášská soutěž ŠD

Vánoční strom pro zvířátka, vánoční koledování ŠD

Soutěž o nejhezčího velikonočního zajíčka ŠD

Člověče, nezlob se ŠD

Cesta za pokladem ŠD
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Přehled sportovních soutěží - 2012/2013

druh soutěže školní kolo okresní kolo krajské kolo

druh soutěže

Přespolní běh – Lipová Lázně

Latzel – 2. místo
Macečková – 6. místo
Nečesal – 7. místo
Nečesalová – 9. místo
Latzelová a Hloušek – 8. místo

Minikopaná 4. místo

Hubertův pohár 4. místo

McDONALD’s – CUP 1. místo 3. místo

Formela Cup - halová kopaná 3. místo

Florbalový turnaj – dívky 8. a 9. třídy 1. místo 4. místo

Jesenická liga - FLORBAL 1. místo – žáci 8. a 9. třídy

3. místo – starší žákyně

Preventan Cup – celostátní soutěž ve 
vybíjené okrskové kolo – 1. místo




