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Úvod
          

Obsahem této výroční zprávy je přehled o činnosti základní školy a hodnocení 
práce za školní rok 2013/2014 
     Při zpracování bylo využito všech dostupných pramenů mezi něž patří, organizace 
školního roku, informace o integrovaných žácích, přehledy o účasti v soutěžích a 
přehledy o umístění žáků na středních školách a učilištích, statistické výkazy.
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I. Základní charakteristika školy

Název školy a sídlo:  Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres
  Bruntál, příspěvková organizace
   Olomoucká 336, 793 68 Dvorce
  IČ: 70979383

Zřizovatel:    Obec Dvorce

Právní forma školy:   Příspěvková organizace 

Ředitel školy:            Mgr. Olga Vlachová, Na Aleji 202, 793 68 Dvorce 
   Nástup do funkce 1. 8. 2012

Zástupce ředitelky:  Mgr. Miroslava Lazová, Olomoucká 36, 793 68 Dvorce
   Jmenovaná do funkce 1. 8. 2012

Kontakty:   Tel/fax: 554 745 491
  E-mail: zrzs.dvorce@seznam.cz

         rs.dvorce@seznam.cz
   Web: www.zsdvorce.cz

Datum zařazení do sítě:   30.10.1996

Identifikační číslo
v síti škol:    600131823

Součásti školy: Základní škola, Olomoucká 336 IZO     kapacita 408
Školní družina, Olomoucká 55 IZO     kapacita   75
Školní jídelna, Olomoucká 55 IZO     kapacita 400
Mateřská škola, Olomoucká 353IZO     kapacita   70
Stravovna MŠ, Olomoucká 353 IZO     kapacita  70 

mailto:zrzs.dvorce@seznam.cz
mailto:rs.dvorce@seznam.cz
http://www.zsdvorce.cz/


                                                                                                                                                                   5

Základní škola

Počet 
žáků Počet tříd Počet žáků na třídu Počet pedagogických 

pracovníků
Přepočtený počet 

pedagogických pracovníků

Celkem 139 9 15,44 14 12,96

Mateřská škola

Počet 
žáků Počet tříd Počet žáků na třídu Počet pedagogických 

pracovníků
Přepočtený počet 

pedagogických pracovníků

Celkem 50 2 25 4 3,73

Školní družina

Počet 
žáků Počet tříd Počet žáků na třídu Počet pedagogických 

pracovníků
Přepočtený počet 

pedagogických pracovníků

Celkem 60 2 30 2 2

Školní jídelna

Průměrný počet denně 
stravovaných Přepočtený počet pracovníků

MŠ 31 1

ZŠ 100 2

Ostatní nepedagogičtí pracovníci

Počet pracovníků Přepočtený počet pracovníků

uklízečka 1 1
MŠ

vedoucí jídelny 1 0,3

uklízečky 3 2,48

školník 1 1

pokladní 1 0,4
ZŠ

ekonomka 1 0,8
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Školská rada:  

Datum zřízení 1. března 2005
Počet členů školské rady 6

Členové školské rady
Jan Božovský

Jmenovaní zřizovatelem školy
Jan Peter
Ivan Pacek

Volení pedagogickými pracovníky školy
Ing. Miroslav Hlavsa
Pavla Burešová

Volení zákonnými zástupci žáků
Irena Collins

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů. Funkční období 
školské rady trvá tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její 
předseda. O schválení dokumentu rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich 
předložení ředitelem školy. Ředitel školy je povinen zúčastnit se zasedání školské rady 
na vyzvání jejího předsedy.
Školská rada se vyjadřovala a schvalovala výroční zprávu školy a nový ŠVP MŠ.

Základní škola a mateřská škola Dvorce je jedinou základní i mateřskou školou 
v obci. Je to úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Demografický vývoj a 
spádovost školy změnily situaci tak, že se v průběhu posledních let stala úplnou základní 
školou, kdy v každém ročníku je jedna třída.  Tomu odpovídá i budova školy, která svou 
kapacitou a nároky na dnešní moderní vyučování vyhovuje.
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Počet tříd a žáků podle ročníků ve školním roce 2013/2014

ročník počet tříd počet žáků

1. ročník 1 13

2. ročník 1 16

3. ročník 1 21

4. ročník 1 13

5. ročník 1 13

6. ročník 1 16

7. ročník 1 19

8. ročník 1 14

9. ročník 1 14

celkem 9 139

Žáci školy využívají školní jídelnu, školní družinu, kde je o ně dobře a odborně 
postaráno jak v ranních hodinách před vyučováním, tak i odpoledne po vyučování. Školní 
družinu využívají i dojíždějící žáci, kteří čekají na autobus  a žáci, kteří čekají na 
odpolední vyučování. Zde mají možnost trávit svůj volný čas v prostorách, které jsou 
vybaveny nábytkem, počítači, knížkami, hrami a časopisy.

Škola se také snaží postupně modernizovat své vybavení a prostory školy. Pro 
výuku je moderně zařízena učebna výpočetní techniky, dále jsou modernizovány odborné 
učebny a učebna multifunkční. Ve škole je i cvičná školní kuchyňka, dílny, tělocvična a 
školní zahrada a hřiště.

II. Vzdělávací programy školy

1. Vzdělávací program školy

Školní rok 2012/2013
Vzdělávací program

v ročnících počet žáků

ŠVP ZV č.j. 380/2007 ze dne 3.9.2007 9.ročník 14

ŠVP ZV č.j. 271/2013 ze dne  1.9.2013 1. – 8.ročník 125
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2. Nabídka volitelných předmětů

Volitelné předměty

ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků

VII. Vp Biologická praktika 1 6

VII. Vp Dramatická výchova 1 7

VIII. Vp Německý jazyk 1 9

VIII. Vp Literární seminář 1 9

IX. Vp Německý jazyk 1 7

IX. Vp Cvičení z matematiky 1 6

IX. Vp Cvičení z českého jazyka 1 6

IX. VP Literární seminář 1 13

IX. VP Sportovní hry 1

3. Zájmové útvary

Název Počet skupin Počet žáků

Florbal 1.stupeň 1 9

Florbal 2.tupeň 1 9

Míčové hry 1 11

Pěvecký kroužek 1 15

Matematický kroužek 1 7

Kroužek českého jazyka 1 12

Španělština 1 1 6

Španělština 2 1 7

Španělština 3 1 7

Dopravní kroužek 1 10

Mladý zdravotník 1 8

Rybářský kroužek 1 10

Celkový počet žáků, kteří navštěvovali zájmové kroužky neodpovídá a je zkreslený, 
protože mnoho žáků navštěvovalo více kroužků.
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III. Údaje o pracovnících školy – rámcový popis personálního 
zabezpečení činnosti školy

1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014:

osob/úvazků
Školní rok  2013/2014

Pedagogů celkem: 16/14,96
Z toho učitelů 14/12,96
Z toho vychovatelů 2/2

Další údaje o interních pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013:

Poř.č.
Pracovní zařazení, 

funkce
Úvazek Stupeň vzdělání, kvalifikace Praxe

1 Ředitelka školy 1
VŠ -  Učitelství pro 1.stupeň
Funkční studium II
Pedagogika se zaměřením na školský management

33

2 Zástupce ředitele 1 VŠ pedagog., 1.stupeň 19

3 Učitelka 1 VŠ pedagog., 1.stupeň 34

4 Učitelka 1 VŠ pedagog., 1.stupeň 18

5 Učitelka 1 VŠ pedagog., Spec.pedagogika 26

6 Učitelka 1 SŠ 15

7 Učitelka 1 VŠ pedagog., 1.stupeň 18

8 Učitelka 1 VŠ  Učitelství pro II.stupeň a speciální pedagogika
Učitelství NJ pro 2.stupeň ZŠ 14

9 Učitel 1 VŠ pedagog., Spec.pedagogika 25

10 Učitelka 1 SŠ pedagogická 23

11 Učitelka 1 VŠ Učitelství ČJ,OV 28

12 Učitelka 0,82 VŠ pedagog., M,F 21

13 Učitel 0,64 SŠ 16

14 Učitelka 0,64 VŠ  Vojenská akademie
Kurz pedagogiky a psychologie pro učitele 36

Úvazky celkem 13,1

Charakteristika pedagogického sboru:
V současné době tvoří pedagogický sbor ZŠ ředitelka, zástupkyně ředitelky 12 interních 
učitelů včetně 1 výchovného poradce, 1 metodika prevence a 2 vychovatelky školní 
družiny. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, v pedagogickém sboru jsou dva muži, 
věkově je pestrý - od mladých až po zkušené pedagogy. Ve sboru jsou zastoupeni i 
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pedagogové s kvalifikací speciální pedagogiky, kteří zároveň vykonávají logopedickou péči 
žáků, a to jak v našem předškolním zařízení, tak na 1.stupni ZŠ.

Věková struktura – pedagogičtí pracovníci:

Věková struktura pedagogických pracovníků

Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků

26 - 30 1 46 - 50 6

31 – 35 0 51 - 55 2

36 - 40 2 56 - 60

40 – 45 3 61 - 65 1

Odchody pedagogických pracovníků:

Počet absolventů, kteří nastoupili na školu:

2012/2013 2013/2014
0 0

Počet  pedagogických pracovníků, kteří  nově nastoupili nebo odešli:

2012/2013 2013/2014
Nastoupili 0 0 0 0
Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství

0 0 0 1
Počet pracovníků (osob) v důchodovém věku: 

2012/2013 2013/2014
Důchodový věk 0 1
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřená v %

0
1
2
3
4
5
6
7

26-30 31-35 36-40 40-45 46-50 51-55 56-60 61-65
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2012/2013 2013/014
73,33 73,33

Výrazné zvláštnosti se v kvalifikaci pracovníku nevyskytují. Ve škole nepracují externí 
pracovníci.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání:

Tak jako každoročně je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Zaměstnanci jsou informováni o nabídce vzdělávacích akcí, které nabízejí vzdělávací 
agentury a organizace. Vyučující mají možnost výběru, prioritními oblastmi je další 
vzdělávání v oblasti čtenářské a finanční gramotnosti, výchovy ke zdraví, jazyků, 
osobnostní a sociální výchovy, práce se žáky se specifickými potřebami učení a v oblasti 
využívání moderní didaktické techniky. Vzdělávání je hrazeno z příspěvku ze státního 
rozpočtu určeného na DVPP, případně z provozního rozpočtu. 

DVPP – přehled kurzů a seminářů, do kterých se ve školním roce 2013/2014 pedagogové 
přihlásili:

Název akce Počet účastníků

Výukové problémy jako jedna z příčin nekázně žáků 1

Jak nastavit hranice a neříkat ne! 2

Nové metody čtení 1

Putování za přírodou 1

Metody zlepšení koncentrace 1

Správná řeč! 1

Proč nejde navážit 15 dkg něhy 2

Práce se vzdělávacím cílem 1

Použití metod RWCT v hodinách matematiky 3

Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ 1

Metody aktivizace a motivace žáků v matematice 1

Zpíváme jaru a mamince 1

Náměty k realizaci environmentálního vzdělávání v MŠ 1

Dramatická výchova v MŠ 1

Předškolák, podporování správného vývoje 1

Muzikanti jdou 1
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Jak nastavit hranice a neříkat ne! 1

Metodická poradna – změny v občanském zákoníku 3

MŠ v praxi – inovujeme portfolio dítěte! 1

Manipulace ve školní praxi 1

Metodická poradna – změny v právních normách 1

Správná řeč II. 1

Neklidné dítě 1

Motorika a hry na rozvoj motoriky 1

Neboj se, zvládneš to 1

Gymnastika pro děti 1

Kin ball 1

We like English 1

Školní řád ve víru paragrafů 2

Základy Hejného vyučovací metody 2

Řešení výchovných a kázeňských problémů v MŠ 1

Sebereflexe učitelky MŠ 2

Setkání vychovatelek 2

Motorika I. 1

Poznatky získávané v rámci tohoto vzdělávání pak uplatňují pracovníci ve své další praxi a 
předávají si je také navzájem v rámci akcí metodický orgánů.

2. Nepedagogičtí pracovníci ZŠ  ve školním roce 2013/2014:

Poř.č. Umístění Pracovní zařazení úvazek
1. Hlavní budova Ekonomka 0,8
2. Hlavní budova Hospodářka 0,4
3. Hlavní budova Školník 1
4. Hlavní budova Uklízečka 0,74
5. Hlavní budova Uklízečka 0,87
6. Pobočka školy Uklízečka 0,87
7. Pobočka školy Vedoucí školní stravovny 0,5
8. Pobočka školy Vedoucí kuchařka 1
9. Pobočka školy Kuchařka 0,5

Ve skladbě a počtu správních zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 nedošlo.
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IV. Výsledky výchovy a vzdělání

1. Zápis do první třídy ve školním roce 2013/2014 pro školní rok 2014/2015

Celkem u zápisu Poprvé u zápisu Žáci po odkladu Počet letošních 
odkladů

Celkem nastupují 
do 1.třídy

19 16 3 3 16

2. Celkový prospěch žáků na konci školního roku 2012/2013

ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE

celkový Počet známek průměr Celkem ve třídě Průměr na žáka
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1. 13 7 6 8 4 1 61 23 5 1 1 1,44 13 337 337 26,92 26,92

2. 16 7 9 12 4 104 15 7 2 1,27 16 494 494 30,88 30,,88

3. 21 10 11 5 15 1 81 53 23 10 1 1,79 21 896 896 42,67 42,67

4. 13 3 10 5 7 1 63 33 13 4 4 1,74 13 449 449 34,54 34,54

5. 13 5 8 5 8 67 27 29 7 1,82 13 607 607 46,69 46,69

6. 16 10 6 6 9 1 86 71 29 35 3 2,10 16 927 927 57,94 57,94

7. 19 10 9 3 16 135 70 65 33 1 1,99 19 903 903 47,53 47,53

8. 14 8 6 2 12 80 47 45 30 1 2,14 14 828 828 59,14 59,14

9. 13 4 9 4 9 98 56 28 19 1,83 13 661 661 50,85 50,85

Celkem 138 64 74 50 84 4 775 395 244 141 9 2 1,79 138 6102 6102 44,22 44,22

3. Údaje o přijímacím řízení

Umístěno
Počet žáků celkem

SOU,OU SŠ
Neumístěno

9 roč. 8.roč. 7.roč. 5.roč. 9.roč.
15 7 1 0 1 6 0
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GYMNÁZIUM

osmileté čtyřleté

SOŠ,
Včetně konzervatoři a 
maturitních oborů SOU

SOU
 nematuritní obory

1 0 6 8

Na gymnázium přešel  z pátého ročníku v tomto školním roce jeden žák.

Tabulka přijetí žáků na střední školy a střední odborná učiliště pro školní rok 2013/2014 

Název školy přijato
OA a SOŠ Opava 1
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk 1
SOŠ automobilní Krnov 1
SPgŠ a SZŠ Krnov 1
SZŠ a VOŠ Olomouc 2
Konzervatoř Opava 1
SOŠ Bruntál 3+1
SŠ obchodu gastronomie a desingu 1
SŠ zemědělská Opava 1
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov 1
Gymnázium Šternberk 1

4. Hodnocení výsledků výchovného působení

Pochvaly a kázeňská opatření udělená na konci školního roku:

Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ
I.stupeň 19 18 2 0 0
II.stupeň 15 23 0 0 0
Celkem 34 41 2 0 0

Snížené stupně z chování na konci školního roku:

Počet % všech žáků školy
2 – uspokojivé 0 0
3 – neuspokojivé 0 0

Absence žáků ve školním roce 2013/2014 



                                                                                                                                                                   15

Třída Počet zameškaných 
hodin

z toho neomluvených 
hodin

Průměr zameškaných hodin 
žáka

1. 763 4 58,69       0,31
2. 1114 0 69,63
3. 1357 0 64,62
4. 815 0 62,69
5. 1245 0 95,77
6. 1647 0 102,93
7. 2048 0 107,79
8. 2303 22 162,93        1,57
9. 1233 0 94,85

Celkem 12525 26 90,76       0,19

5. Výchovné poradenství na škole

Tak jako v předcházejících letech byl i pro tento školní rok vypracován Plán výchovného 
poradce, který je  uložen k nahlédnutí v ředitelně školy.
Výchovná poradkyně koordinuje práci všech vyučujících, vede evidenci žáků s vývojovými 
poruchami učení, metodicky vede učitele při přípravě IVP, koordinuje reedukační činnost 
a ukládá všechny zprávy psychologických vyšetření. Seznamuje pedagogické pracovníky 
školy se závěry zpráv . Spolupracuje s metodikem prevence a s třídními učiteli při řešení 
problémů žáků, provádí poradenskou činnost pro žáky i rodiče, je v kontaktu s PPP, SPC 
apod.

Výchovné poradenství na naší škole se zaměřuje na tyto oblasti:
 Oblast profesní orientace
 Řešení kázeňských přestupků a neomluvenou absenci
 Sledování žáků se specifickými potřebami učení
 Spolupráci s metodikem prevence v oblasti prevence zneužívání návykových látek

6. Údaje o integrovaných žácích

V tomto školním roce bylo ve škole celkem 14 zdravotně znevýhodněných dětí. Z nich  4 
žáci  s individuálním vzdělávacím plánem. Jedná se o žáky s vývojovými poruchami učení. 
Dva žáci byli vzdělávaní podle IVP LMP.
O problematiku integrovaných dětí, ale i žáků, na které se v současné době integrace 
nevztahuje, se ve škole starají pedagogové společně s výchovným poradcem. Spolupracují 
s rodiči a třídními učiteli, s pedagogicko-psychologickou poradnou a pedagogickým 
centrem.
Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd. Vyučující se věnují 
integrovaným žákům v rámci vyučovacího procesu. Jedná se o žáky s vývojovými poruchami 
učení, poruchami chování, tělesným postižením a poruchami řeči, ale i o žáky nadané. Pro 
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žáky, kteří mají doporučení z odborných pracovišť jsou zpracovány individuální vzdělávací 
programy pro jednotlivé oblasti vzdělávání.

7. Prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracuje jeden metodik prevence. Cílem primární prevence v tomto školním roce 
bylo zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Jde o realizaci 
komplexního primárního programu, který je ve smyslu metodického pokynu MŠ k prevenci 
sociálně patologických jevů součástí minimálního  preventivního programu školy, do 
kterého je zahrnuto vše důležité, dostupné a realizovatelné v našich podmínkách.
 
Metodik prevence se zaměřuje převážně na:

 Zpracování a realizace minimálního preventivního programu
 Zajišťování programů pro žáky a učitele ve spolupráci s odborníky
 Spolupráci s výchovným poradcem v oblasti prevence zneužívání návykových 

látek
 Zajišťuje odborné informace o problematice sociálně patologických jevů a 

vzdělávání

Mezi další aktivity podílející se na prevenci patologických jevů a přispívající k vytváření 
příznivého sociálního klimatu ve třídních kolektivech patří např. exkurze, školní výlety, 
lyžařský výcvikový kurz, plavecký výcvik, kulturní akce, školní zpravodaj. Více viz příloha 
Akce školy.

Výchovný poradce i metodik prevence aktivně spolupracují s vedením školy při řešení 
vážných kázeňských přestupků, absence a jiných problémů. Podílí se na jejich řešení a 
výchovném opatření.
Ve škole je umístěna nástěnka, sloužící informacím z oblasti výchovného poradenství a 
primární  prevence.

8. Environmentální výchova ve škole

Škola pokračuje v projektu Recyklohraní. V rámci projektu Recyklohraní žáci sbírají 
baterie a elektroodpady, zúčastňují se plnění úkolů zadané organizátorem. Organizátor 
soutěže nám poskytl sběrné nádoby, které jsou umístěny v prostorách školy.
Žáci školy se také pravidelně zapojují do sběru léčivých bylin. V letošním roce nasbírali 
byliny v celkové hodnotě 1500,-Kč. Přesto, že ke sběru léčivých bylin jsou v obci 
optimální podmínky, nedaří se nám objem sběru léčivých bylin zvýšit. Přehled o sběru 
léčivých bylin je přílohou tohoto dokumentu.
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9. Soutěže, kterých se zúčastnili žáci školy ve školním roce 2013/2014:

Soutěž Počet žáků
Jména žáků, kteří se 

soutěže účastnili
Umístění

1.třída
Čokoládová tretra 3 Collins Sophia Maria 

Háková Amálie
Havlík Vlastimil 

4.místo

2.třída
TAKTIK – celoroční soutěž 3 Cínová Terezie 

Bambásek Miroslav
Kasperlík Petr 

Matematický cvrček celá třída celá třída
Školní olympiáda celá třída celá třída

3.třída
TAKTIK 3 Collins Joseph William

Böhm Jan
Drápal Dominik

Plavecká štafeta 6 Lacková Vanesa
Siváková Tamara
Durcová Tereza
Böhm Jan
Collins Joseph William

Hášův běh 2 Pouliček Adam
Collins Joseph William

7.místo
5.místo

Čokoládová tretra 4 Collins Joseph William
Bambásek Patrik
Böhm Jan
Kroščen Adam

Matematický cvrček celá třída
Školní olympiáda celá třída

4.třída
Taktik – celoroční soutěž 2 Smékalová Viktorie

Novák Jan
Plavecká štafeta 6 Kuchařová Kateřina

Havlík Martin
Nováková Marie
Novák Jan
Štěpánková Klára
Smékalová Viktorie

3.místo
5.místo
4.místo
6.místo
2.místo
1.místo

Čokoládová tretra - Olomouc 4 Novák Jan
Havlík Martin
Štěpánková Klára
Vašíček Denis

30.místo
32.místo
18.místo
36 místo

Matematický klokánek 8 Kešeláková Markéta
Kuchařová Kateřina
Novák Jan
Vašíček Denis
Kristová Karolína
Smékalová Viktorie
Štěpánková Klára
Máchová Lenka

3.místo
4.místo
8.místo
10.místo
11.místo
12.místo
13.místo
15.místo

5.třída
Matematická olympiáda – školní kolo Celá třída Krajkovičová Valentýna Postup do okresního kola
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Matýsková Tereza Postup do okresního kola

Matematická olympiáda – okresní kolo Celá třída Krajkovičová Valentýna
Matýsková Tereza

Pythagoriáda – školní kolo 12 Bárkyová Natálie
Šichtař Václav

Postup do okresního kola

Pythagoriáda – okresní kolo 2 Bárkyová Natálie
Šichtař Václav

7.místo
3.místo

Dopravní soutěž – oblastní kolo 3 Krajkovičová Valentýna
Indrei Filip
Musil Miroslav

2.místo – postup
2.místo – postup
2.místo - postup

Dopravní soutěž – okresní kolo 3 Krajkovičová Valentýna
Indrei Filip
Musil Miroslav

4.místo
4.místo
4.místo

Čokoládová tretra 2 Krajkovičová Valentýna
Indrei Filip

6.třída
COCA COLA školský pohár 2 Bortl Pavel

Tuška Adam
2.místo
2.místo

Taktik – korespondenční soutěž 2 Hrbáčková Veronika
Chudý Lukáš

Pythagoriáda – školní kolo 10
Matematický klokan 7 Achylisová Kateřina

Chudý Lukáš
Bezák Tomáš
Duba Jiří
Hrbáčková Veronika
Masná Daniela
Vaněk Michal

Dopravní soutěž – Bruntál 0 Achylisová Kateřina
Kunčar Petr
Vaněk Michal

2.místo
1.místo
1.místo

Dopravní soutěž – Krnov Achylisová Kateřina
Kunčar Petr
Vaněk Michal
Masná Daniela
Hrbáčková Veronika

4.místo
3.místo
3.místo
3.místo
3.místo

7.třída
COCA COLA školský pohár 5 Waleczek Aleš

Duroň Martin
Durec Petr
Valoušek Jan
Novák Jakub

Eurorebus Salátová Veronika
Taktik – korespondenční soutěž Tomšů Lucie 99.místo
Pythagoriáda, školní kolo 12
Matematický klokan 8 Červinková Anna

Burešová Olga
Kašpar František
Krejčí Martin
Tomšů Lucie
Salátová Veronika
Vranová Valerie
Waleczek Aleš

Archimediáda 1 družstvo Krejčí Martin
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Vranová Valerie
Salátová Veronika
Tomšů Lucie

družstvo 3.místo

8.třída
COCA COLA školský pohár družstvo Hejč Aleš

Srník Filip
Harazin Martin
Rosypal Marek
Türk Martin

2.místo

Eurorebus – celoroční soutěž 4 Gažáková Tereza
Hejč Aleš
Klímová Marie
Schneidrová Eliška

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
- Šternberk

2 Türk Martin
Schneidrová Eliška

Matemánie Schneidrová Eliška
Harazin Martin

Fyzikální soutěž 2 Hejč Aleš
Harazin Martin

Taktik matematická soutěž 6 Türk Martin
Schneidrová Eliška
Hejč Aleš
Rosypal Marek
Srník Filip
Mácha Libor

Plavecká štafeta Gažáková Tereza
Hejč Aleš
Klímová Marie
Schneidrová Eliška
Rosypal Marek
Türk Martin
Rosypal Marek

Dopravní soutěž Bruntál družstvo Klímová Marie
Schneidrová Eliška 1.místo

Soutěž Mladý zdravotník 1 Hejč Aleš 5.místo
9.třída

COCA COLA školský pohár družstvo Havlík Zdeněk
Valoušek Zbyněk
Novák Petr

2.místo

Matemánie Šternberk družstvo Durcová Michaela
Indreiová Patrika 4.místo

Fyzikální soutěž Šternberk družstvo Zlámalová Aneta
Kvěchová Anna 4.místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 
- Šternberk

2 Durcová Michaela
Zlámalová Aneta 3.místo

Řemeslo má zlaté dno 3 Durcová Michaela
Novák Petr
Havlík Zdeněk

Eurorebus – celoroční soutěž 1 Zlámalová Aneta
Školní kolo OČJ celá třída Kvěchová Anna

Durcová Michaela
Postup do okresního 

kola
Matematický klokan – mezinárodní 
soutěž

6 Durcová Michaela
Indreiová Patrika
Kvěchová Anna
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Zlámalová Aneta
Rybárová Soňa
Havlík Zdeněk

Soutěž Mladý zdravotník družstvo Rybárová Soňa
Horáková Sára
Jarošová Vladimíra
Trepačová Sylva
Havlík Zdeněk

družstva
2. a 3. místo

Okresní kolo OČJ Krnov 2 Kvěchová Anna
Durcová Michaela

Další aktivity přispívající k vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídních 
kolektivech:

     
 V letošním školním roce byl  zorganizován v prostorách bazénu TCD Dvorce 
v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik pro žáky 2. a 3.ročníku. Lyžařský výcvik  
z důvodu nepříznivého počasí v letošním školním roce neproběhl.
Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce mezi ZŠ Dvorce a ZŠ Libavá. 
Pracovníci obou škol si připravili pro žáky vzdělávací soutěž, ve které porovnali všichni 
své dovednosti a znalosti. 

V měsíci červnu proběhla první část školní Olympiády, na kterou  přispěla 
sponzorským darem ve výši 12 000,-Kč firma Copreci. Druhá část této sportovní soutěže 
proběhne do konce roku 2014. Soutěže se zúčastnili všichni žáci školy.

V  rámci volitelných předmětů a společenské výchovy a výuky JČ žáci navštěvují 
divadelní představení a výstavy, jsou organizována kulturní vystoupení ve škole a zvýšil se 
počet exkurzí žáků do různých podniků a organizací. Žáci rovněž vyjíždějí na další akce 
mimo školu.

Tradicí se stává rovněž slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům za 
přítomnosti rodičů, představitelů obce, školské rady a pedagogických pracovníků, které 
je doplněno kulturním vystoupením žáků školy. Obdobným způsobem jsou přijímáni  
k základnímu vzdělávání žáci 1. třídy. 

Žáci školy se podílejí na životě v obci přípravou různých kulturních vystoupení pro 
občany obce a ve spolupráci s vyučujícími se podílejí na instalaci různých výstavek.  Byly 
také organizovány akce pro rodiče žáků jednotlivých ročníků.

Školou je vydáván Školní zpravodaj, ve kterém vychází přehled většiny akcí, 
které škola organizuje jako akce tříd nebo školy. Tento zpravodaj je distribuován do 
rodin našich žáků, sponzorům, obci, členům školské rady a v místní knihovně. V rámci 
možností je tento zpravodaj zaslán také do Moravského Berouna,  Libavé a okolních 
vesnic.       
Přehled akcí, které se uskutečnily v tomto školním roce je  přílohou tohoto dokumentu.

Na činnosti školy se podílí také školní družina a mateřská škola. Přehledy o práci 
těchto zařízení jsou také přílohou této výroční zprávy.
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V. Spolupráce se zákonnými zástupci

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se neustále rozvíjí a škola je jim neustále 
otevřená. Zákonní zástupci mohou školu kdykoliv navštívit a po vzájemné domluvě 
s vyučujícím mají také možnost zúčastnit se vyučování. Zákonní zástupci dostávají 
informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních 
schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných 
zástupců.
O provozu školy, akcích školy, termínech prázdnin, termínech třídních schůzek a mnoha 
dalších informacích jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovských 
knížek. Tyto i další informace jsou k dispozici na internetových stránkách školy, které 
jsou pravidelně aktualizovány vyučujícími.

VI. Spolupráce se zřizovatelem

Zřizovatel školy se zajímá o dění ve škole. S ředitelem školy je projednávána 
problematika základní i mateřské školy. Spolupráce v oblasti financování odpovídá 
možnostem zřizovatele, ačkoliv tlak ze strany vedení školy je veden směrem k navýšení 
provozního rozpočtu a k větším investicím ze strany zřizovatele.
Pracovníci školy se zapojují do činnosti obce. Podílejí se na instalaci různých výstav v 
prostorách obecního úřadu a veřejných prostorách v obci. Jedna pracovnice školy je 
členkou zastupitelstva obce.

VII. Rozbor školních úrazů

V tomto školním roce bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů 
zaevidováno v ZŠ 7 školních úrazů a v MŠ 2 úrazy.  U čtyř úrazů byly vyplněny a 
odeslány záznamy o úrazu.  Odškodněny byly 3 úrazy.
Ze zapsaných údajů vyplynulo, že k většině žákovských úrazů došlo v hodinách tělesné 
výchovy nebo při hrách na zahradě v mateřské škole, kde je největší pravděpodobnost 
vzniku úrazu. Nebyly porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná opatření pro 
předcházení vzniku úrazů. Po úrazech v tělesné výchově byla žákům opětovně 
připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností a žáci byli opět poučeni 
o bezpečnosti. Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách jednotlivých 
tříd.
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VIII. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekce provedené ČŠI

Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola ČŠI. 

Začátkem listopadu proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí. Kontrola se zaměřila 
na dodržování hygienických požadavků ve školní jídelně a ve stravovně mateřské školy. 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

IX. Materiální, technické a ekonomické zabezpečení provozu školy

Po technické a materiální stránce škola prochází neustálou obměnou, která je 
omezena pouze provozním rozpočtem. Materiální vybavení školy je obnovováno postupně. 
Prostory školy a budovy jsou udržovány v rámci průběžných oprav. Škola při svém 
provozu řeší problémy vyplývající ze stáří školních budov, budova pobočky školy je ve 
velmi neuspokojivém stavu.
     V roce 2012 byl ukončen projekt na vybavení školy, který byl realizován v průběhu let 
2010-2012. V rámci tohoto projektu hrazeného Regionální radou pro Moravskoslezsko 
byly vybaveny učebny novými lavicemi, bylo vyměněno osvětlení tříd, vyměněny podlahové 
krytiny a upraveny koutky s umývadly. Dále byla nově vybudována počítačová učebna 
s interaktivní tabulí. Jedna interaktivní tabule byla hrazena z prostředků obce a je 
instalována v běžné učebně.  Rovněž byla novým nábytkem vybavena sborovna.

Během hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce   sociálních zařízení mateřské 
školy a rekonstrukce sociálních zařízení chlapců a dívek v 1. patře základní školy. V rámci 
této rekonstrukce byla vyměněna všechna okna a celá budova byla zateplena. Dále byla 
provedena úprava kuchyně MŠ dle doporučení OHS.

I v tomto školním roce byly provedeny revize elektroinstalace, elektrospotřebičů, 
hromosvodů, proběhly preventivní zdravotní prohlídky a školení zaměstnanců „První 
pomoc“ v rámci projektu První pomoc = šance pro život.

X. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů

Naše škola se na konci školního roku 2011/12 zapojila do realizace projektu 
„Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci projektu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“, který vyhlásilo MŠMT pro základní školy v ČR a který je celý 
financován prostředky ESF.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů dosáhnout zlepšení ve stavu 
vzdělávání na naší škole.
Na školu  byly zakoupeny  interaktivní tabule,  vizualizér, mikroskopy. V rámci projektu 
se vyučující zúčastnili vzdělávání v oblasti ICT, čtenářské a informační gramotnosti. V 
průběhu školních roků 2012/13 a 2013/14 vytvořili učitelé metodické pomůcky a učební 
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materiály, které postupně využívají ve výuce. Do tvorby těchto pomůcek a materiálů se 
zapojili všichni vyučující. Bylo vytvořeno 420 digitálních učebních materiálů.
Celková dotace na projekt představuje částku 940 454,- Kč, výše finanční podpory na 
jednoho žáka je 4300,-Kč, délka trvání projektu je 30 měsíců.
V průběhu školního roku byla odeslána třetí a čtvrtá monitorovací zpráva a koncem 
školního roku byly obě schváleny. Poslední monitorovací zpráva čeká školu začátkem 
školního roku 2014/2015.

Již tradičně se škola  zapojuje do dvou celorepublikových projektů: „Školní mléko 
a Ovoce do škol“. V rámci projektu Školní mléko si všichni žáci měli možnost zakoupit 
za výhodnou cenu jak dotované, tak i nedotované mléčné výrobky dle aktuální nabídky 
daného měsíce. Díky projektu Ovoce do škol dostávali žáci I. stupně 1x - 2x měsíčně 
ovocnou, nebo zeleninovou svačinku zcela zdarma. Cílem těchto projektů je vést žáky ke 
zvyšování spotřeby ovoce a zeleniny a následně rozvíjet u dětí zdravé stravovací návyky.

XI. Závěr

     I v tomto školním roce se další činnost školy jak v oblasti organizace tak v oblasti 
výchovy a vzdělávání odvíjí od jejího umístění v  regionu. Školu navštěvují žáci z okolních 
vesnic, což si vyžaduje posunutí počátku vyučování tak, aby žáci mohli odjet domů 
výhodnými autobusovými spoji. Žáci mohou trávit čas před zahájením výuky i po jejím 
skončení ve školní družině nebo navštěvovat zájmové kroužky. 
     Vedení školy a pedagogičtí pracovníci  usilují o zpřístupnění školy široké veřejnosti a 
co nejširší prezentaci její činnosti. Rodičům i žákům nabízejí celou řadu akcí a služeb. 
Mezi ně patří i hromadné zajišťování školních potřeb. Tato služba není pro školy povinná 
a je v rámci našeho zjišťování ojedinělá.
         Spolupráce vedení školy s pracovníky OÚ je na dobré úrovni. Tato skutečnost se 
promítá do úprav školy, které jsou plánovány a průběžně prováděny. Průběžně dochází 
rovněž k výměně informací o chodu školy a její organizaci. 
Škola nadále pokračujeme v navázané spolupráci s odborem sociálních věcí (péče o 
mládež).

Všechny následující cíle jsou dlouhodobé a záměrem školy je vytvářet, upevňovat 
a prohlubovat kompetence žáků tak, aby se žáci mohli uplatnit a realizovat v profesním i 
soukromém životě. Vyučující si rozšiřují své vzdělání  a prohlubují své schopnosti  v 
rámci dalšího vzdělávání.
       
    
Přílohy: Zpráva o činnosti MŠ

  Zpráva o činnosti ŠD
           Přehled o sběru léčivých bylin

Akce školy
          

Dvorce 28.8.2014  Zpracovala: Mgr. Olga Vlachová

Projednáno školskou radou dne: 3.9.2014


