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1 Základní údaje o škole 

 

 
1.1  Škola  

 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Písečná u 

Jeseníku,  

příspěvková organizace 

 

Adresa školy:  Písečná 76, 790 82 

Odloučená pracoviště:  Písečná 138, 790 82, budova MŠ 

   

 

Právní forma:  příspěvková organizace 

 

IČO:  70988315 

IZO:  650 038 819 

 

Datová schránka:  gfqmgiy 

 

Číslo účtu:  181772754/0300 

 

Zápis v obchodním rejstříku: v odd. Pr, složka 672 u Krajského soudu 

v Ostravě 

  předmět podnikání:  Hostinská činnost 

 

Vedení školy: Mgr. Renáta Juříková – statutární zástupce 

školy, jmenovaná na základě usnesení Rady Obce 

Písečná č. 6 ze dne 24.6. 2020 s účinností od 1. 

7. 2020 

  

 

Kontakt: tel.: 731173135 – Základní škola 

  739499707 – Mateřská škola 

 e-mail: info@zs-pisecna.cz 

  ms.pisecna@seznam.cz 

 www: www.zs-pisecna.cz 

 

 

 

http://www.zs-pisecna.cz/
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1.2 Zřizovatel 

 
Název:    Obec Písečná,  

zastoupená starostou Ing. Janem Konečným 

 

IČO:     00303160 

 

Číslo účtu:    94-2026861/0710 (ČNB) 

     1820097359/0800 (Česká spořitelna) 

 

Adresa:    Písečná 123, 790 82 

 

Kontakt:    tel: 584 423 122 

     e-mail: podatelna@pisecna.cz 

     www.pisecna.cz 

 

 

 

 

 

1.3 Školská rada 

 
Ve své činnosti se řídí  ustanovením § 167, § 168 školského zákona a Volebním 

řádem rady. 

 

Předsedkyně: Monika Tazbírková zástupce pedagogických   

       pracovníků školy  

 

Členové:  Jana Rajská  zástupce zákonných   

               zástupců nezletilých žáků  

 

    

  Ing. Jan Konečný  zástupce zřizovatele  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pisecna.cz/
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1.4 Součásti školy 

 
Mateřská škola: plánovaná kapacita      55 dětí 

Základní škola: plánovaná kapacita  120 žáků 

Školní družina: plánovaná kapacita      70 žáků 

Školní jídelna: plánovaná kapacita  140 jídel 

Školní výdejna: plánovaná kapacita    70 jídel 
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„Zdravý životní styl je nakažlivý, ale nečekejte, až ho chytíte od někoho jiného. 

Buďte raději ten, od koho to chytí ostatní.“ 

Tom Stappard 
 

To je citát Toma Stapparda. Říkáte si, proč jsem asi zvolila tento citát? Protože 

zdravý životní styl by měl být záležitostí každého z nás. Zdraví je křehké zboží, 

na které musíme být opatrní, což jsme viděli i slyšeli v naprosté realitě, a to na 

akci Vzpoura úrazům, kde nám přednášeli dva skvělí chlapíci, kteří přišli o tuto 

křehkou věc – zdraví – a skončili na invalidním vozíčku, a to do konce života. Tato 

akce byla jednou z mnoha, které jsme společně podnikli v průběhu celého 

školního roku 2021-2022 v rámci projektu Sportem ku zdraví. Toto téma jsme 

zvolili záměrně proto, že v době covidu jsme všichni zlenivěli, trávili jsme spoustu 

času u počítačů, mobilů a televizí a stali se méně zdatnými i pružnými. Známá 

terapeutka Jayne Cox, která se také zabývá zdravým životním stylem, říká:  

 

„Je lehčí vstát brzy a zacvičit si, než aby se vám každý den při pohledu do 

zrcadla nelíbilo, co vidíte. „ 

 

Celým školním rokem nás provázela píseň Jerusalema, v jejíž rytmu jsme 

protančili celý školní rok.  

Opět bychom moli hovořit, jak nám covidová opatření znepříjemňovala celý školní 

rok, ale to bychom se již potřetí opakovali. Prostě jsme to vzali jako součást 

života ve škole a zvládli jsme vše levou zadní. Škola zůstala otevřená po celou 

dobu. Žádná distanční výuka – to byl jeden z velkých úspěchů. V tomto školním 

roce jsme uskutečnili mnoho akcí. Připomeňme alespoň některé. 

Hned v září byli třeťáci na turistickém kurzu a začal i kurz plaveckým, který loni 

z důvodu covidu nemohl být. Letos jsme přidali ještě kurz lyžařský pro žáky 4. a 

5. ročníku. Žáci se zúčastnili přespolního běhu, trojboje, taneční soutěže, 

sportovního dopoledne, kde bojovali o titul Superman či Supermanka roku. 

Dvakrát proběhlo cvičení v přírodě. Nechyběla také jízda na kole, která musela 

být podle pravidel, aby žáci získali průkaz cyklisty. Nesmím zapomenout na 

sportovní akci Parkour, kde si žáci vyzkoušeli parkourové skoky. V průběhu roku 

také proběhly dva turnaje ve florbale a turnaj v basketbalu. Proběhla řada 

menších sportovních soutěží ve škole či školní družině. Také školní výlety jsme 

podnikli v duchu turistiky. Sami vidíte, že pohybu bylo opravdu hodně. Ale 

nechyběli ani další akce či soutěže. Uveďme některé z nich: recitační či pěvecká 

soutěž, výtvarná soutěž v ŠD: Čtenářská soutěž jejíž okresní kolo organizujeme 

na naší škole a naši nejlepší čtenáři zde vždy slaví úspěchy. Dále soutěž Nebojme 

se jazyka, která se týkala nejen jazyka českého, ale také anglického. 

Matematický klokan – olympiáda v matematice. Na naší škole nejen soutěžíme, ale 

rádi se také bavíme. Pobavili jsme se na těchto akcích: ukázka dravců, vynášení 

Morany, beseda s členem organizace Green life, od kterého jsme dostali odlitek 
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tlapy obřího medvěda Brutuse ze Slovenska. Měli jsme hudební zážitek v rámci 

Muzikohrátek. Zabývali jsme se také projekty např.: Ukliďme Česko, Den pro 

knihu, Peer program – kde akci vedli paní učitelkou proškoleni žáci 5. ročníku, 

Cele Česko čte dětem a další. Je toho skutečně mnoho, a to nepočítám bohatou 

nabídku akcí a činností, které žákům nabízí školní družina či zájmové kroužky, 

kterých jsme letos nabízeli celkem 8. Tímto bych chtěla všem zaměstnankyním 

školy, které kroužky vedly moc poděkovat, protože žáci měli nejen vyžití 

v odpoledních hodinách, ale v hlavně v rámci kroužků reprezentovali na veřejnosti 

naši školu pomocí různých vystoupení. Do reprezentace školy, a to nejen v rámci 

vystoupení, se zapojili všechny učitelky i vychovatelky, vlastně všichni 

zaměstnanci. Jen si vzpomeňte na začátek školního roku, kdy poprvé zazněla 

Jerusálema. Dále jsme vystupovali jsme třeba na Slavnostech obce, při akci 

Posezení se seniory, Rozsvícení stromečku, Školní akademie, Vesnice roku a 

Kácení máje. Při těchto akcích hodně spolupracujeme se Školní a kulturní komisí a 

jde nám to společně báječně. 

Spolupracujeme také s Radou rodičů. Letos se členkám Rady rodičů a jejich 

spolupracovníkům podařilo zorganizovat školní zábavu. Sice na druhý pokus, ale 

přece a dopadlo to výborně. 100% výdělek jde rovným dílem do MŠ a ZŠ. Letošní 

výdělek byl 78 524,- Kč. Tímto bych chtěla všem, kdo se podíleli na organizaci 

zábavy a všem sponzorům poděkovat a chtěla bych pozvat sem k nám paní 

Rajskou a paní Drhovou, aby nám řekli pár slov.  

 Také bych chtěla poděkovat všem externím vedoucím kroužků. Keramiku 

vede paní Kateřina Pavlů, která s dětmi pracuje průběžně celý rok. Poděkování 

patří také paní Janě Duškové, která pro naše děti již tradičně pořádá 

prázdninový keramický tábor. Letos začíná již v pondělí 4.7. Dále poděkování 

patří vedoucím basketbalového kroužku panu Potočkovi, Souralovi a ostatním. Za 

jejich práci a ochotu moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  
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1.5 Základní údaje o součástech školy 

 

 
Součást 

školy 

Počet tříd Počet 

dětí/žáků/strávníků 

Počet 

pracovníků 

Celkový úvazek 

pracovníků 

Mateřská 

škola 

2 29 5 5,00 

1.stupeň 

ZŠ 

4 /5 r. 62 11 

 

9,32 

Školní 

družina 

3 62 3 2,39 

Školní 

jídelna 

x 93 4 3,03 
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1.6 Materiálně-technické podmínky školy 

 

 

 
Učebny a herny: plně vyhovující 4 třídy pro výuku 1.- 5. ročníku, 

jedna herna pro ŠD, která již nedostačuje počtu 

přihlášených a jedna místnost pro uměleckou 

dílnu.  

 Ve stávajícím počtu žáků je problém s malým 

množstvím učeben. Několik hodin jsme učili ve 

školní družině.  

Odborné pracovny: jedna z učeben slouží k výuce na počítačích, 

multifukční učebna – tělocvična 

Odpočinkový areál: školní zahrada, sportovní hřiště, tělocvična 

Sportovní zařízení: škola má prvním rokem vlastní tělocvičnu, která 

je součástí školy a využíváme i obecní sportovní 

hřiště za školou 

Dílny a pozemky: škola nevlastní, ale má malé mobilní zahrádky na 

školní zahradě určené k pěstování drobné 

zeleniny, žáci se v rámci pracovních činností 

starají o květinové záhony na návsi před školou 

Žákovský nábytek: všechny učebny a herna jsou vybaveny moderními 

žákovskými stolky a židlemi; ŠD má dřevěnou 

konstrukci pro odpočinek; šatny jsou opatřeny 

skříněmi pro žáky, v současné době máme tři 

šatní místnosti; ve všech třídách jsou moderní 

skříně.  Školní jídelna má moderní vybavení pro 

strávníky i zaměstnance.  

Učební pomůcky, hračky: vybavení je dostatečné, průběžně se obnovuje 

především z projektů.   

Učebnice, učební texty: škola má dostatek učebnic, které jsou jejím 

vlastnictvím a každý rok si žáci kupují učební 

texty, které zůstávají jejich vlastnictvím 

Kabinety a pomůcky: škola má dva kabinety, dostatek drobných 

učebních pomůcek, v průběhu roku jsme dokoupili 

některé velké manipulační pomůcky určené hlavně 

do předmětu ČAJS stále jí chybí některé 

pomůcky na pokusy do přírodovědných předmětů. 

Čekáme na vyhlášení výzvy z MŠMT, která by 

nám umožnila vybavit školu těmito pomůckami. 
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Dále se škola vybavuje moderními interaktivními 

učebnicemi. 

Technické vybavení: škola vlastní pět kazetových přehrávačů a 16 

počítačů, z nichž 13 slouží žákům a 7 notebooků, 

z nichž 1 je v ŠD, 1 používá administrativní 

pracovnice, 4 využívají učitelé a 1 ředitelka. 

Učitelské notebooky a notebook AP byly pořízeny 

z dotace kraje v rámci koronakrize. Všechny 

počítače i notebooky mají napojení na internet. 

 V každé třídě je interaktivní tabule a vizualizér.  

 Každý učitel má notebook, flash a přístup 

k elektronickým učebnicím a výukovým 

materiálům. Administrativní pracovnice a 

ředitelka mají k dispozici pevný disk na ukládání 

dat. Škola vlastní vizualizér pro animaci, se 

kterým pracují žáci v hodinách informatiky. 

V letošním roce došlo k obnově dvou 

dataprojektorů pro práci na interaktivní tabuli. 

Z Projektu Šablony II a ze sponzorských darů 

bylo zakoupeno 17 kusů žákovských tabletů pro 

práci v běžných vyučovacích hodinách. Ředitelka 

disponuje notebookem, který je napojen na routr, 

který jí umožňuje pracovat z domu. Dále škola 

využívá přenosný reproduktor bluetooth a 2 

reproduktory s bezdrátovým mikrofonem (do ZŠ 

i MŠ). V průběhu prázdnin tohoto školního roku 

dojde k vybudování odborné učebny informatiky 

s kompletní IT výbavou v rámci projektu IROP.  

Investice: v letošním školním roce v období prázdnin dojde 

k vybudování odborné učebny informatiky v rámci 

projektu IROP a nové keramické dílny 

v prostorách půdy  

Investiční rozvoj: do budoucna je počítáno se zateplením budovy, 

novou fasádou, opravou střechy a 

zrekonstruováním půdních prostor pro kabinet a 

archiv   
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2 Přehled oborů základního vzdělávání 
 

Kód Obor vzdělání Kód podle dřívějších 

předpisů 

Zařazené ročníky 

79-01-C/01 Základní škola nebyl přidělen 1.-5.ročník 

 

 
Vzdělávací program Zařazené ročníky 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání, č.j. 41/2016 

1. - 5. ročník 
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3 Přehled pracovníků školy 
 

Paní učitelka DB sledovala náladu ve sborovně, vytíženost pedagogů a 

vzájemnou spolupráci. Kolektiv vzájemně spolupracuje a podporuje se, hlavně 

v nelehké době covidové pandemie, která ztížila práci hlavně v průběhu prvního 

pololetí. Na počátku školního roku zastupovala paní učitelku SJ paní učitelka JN. 

V tomto školním roce jsme měli 5 pracovnic jako asistentky pedagoga. Kolektiv je 

stálý, přibyly pouze tři nové asistentky, z toho jedna, která se vrátila po roce.   

V letošním roce se učitelky zúčastnily třetím rokem projektu Škola pro všechny 

II (administruje město Jeseník), který je plánovaný na tři školní roky. Končí 

k 31.8.2022. Aktivity, které z projektu byly podporovány: podpora žáků 

ohrožených školním neúspěchem formou doučování; pět kroužků – sborový zpěv, 

angličtina pro nejmenší, společenské tance, sportovní hry, tvoření; školní 

asistent. Kroužky fungovaly celý školní rok. 

Probíhá projekt, který administruje škola sama – Šablony III., které zahájili 

činnost 1.9.2021. Aktivity v tomto dvouletém projektu: školní asistent v ZŠ a 

 MŠ, Klub deskových a matematických her, sdílení zkušeností z jiných škol, 

projekty v ZŠ i mimo školu, besedy s odborníky pro rodiče a další aktivity. 

Všechny tyto činnosti přispěly ke zkvalitnění výuky žáků a dětí a také ke 

vzdělanosti učitelů.  

Všichni pedagogové se pravidelně zúčastňovali dalšího vzdělávání (DVPP), které 

v tomto roce nabízelo SVČ Duha v Jeseníku nebo jiné instituce, např. MAP nebo 

ŠPV II. V tomto školním roce se vzdělávání zaměřovalo na činnosti spojené 

s plněním povinností vyplývajících z projektu Škola pro všechny II.  Další DVPP se 

odvíjelo od nabídek vzdělávajících subjektů.  

Ředitelka školy se pravidelně zúčastňovala nutných školení, ale také DVPP 

pro inspiraci na výuku žáků.  Navštěvuje také pravidelně veřejné schůze obecního 

zastupitelstva, Valné hromady Asociace ředitelů základních škol, setkávání 

ředitelů málotřídek okresu Šumperk a Jeseník.  
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3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 
Počet fyzických osob celkem 23 

Počet učitelů ZŠ 5 

Počet asistentek pedagoga ZŠ  5 

Počet učitelů MŠ 4 

Počet asistetek pedagoga MŠ 0 

Počet vychovatelek ŠD 3 

Počet neped. zaměstnanců ZŠ 1 

Počet neped. zaměstnanců MŠ 1 

Počet zaměstnanců ŠJ 4 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

pedagogičtí 

pracovníci 

funkce úvazek pedag. 

praxe 

vzdělání aprobace 

1 ředitelka ZŠ 1,0 do 32 let VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 učitelka ZŠ 1,0 nad  32 let VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 učitelka ZŠ 1,0 nad  32 let VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 učitelka ZŠ 1,0 do 19 let VŠ   1.stupeň ZŠ 

1 učitelka ZŠ 1,0 do 19 let VŠ   1. stupeň ZŠ 

1 učitelka ZŠ 0,14 do 2 let střední vychovatelství 

1 ved. uč.      v 

MŠ 

1,0 nad 32 let střední předškolní 

pedagogika 

1 učitelka MŠ 1,0 do 2 let střední studuje VOŠ 

předškolní 

pedagogiku  

1 učitelka MŠ 1,0 do 12 let VŠ učitelství 

2.stupeň * 

1 učitelka MŠ 1,0 do 2 let střední  1.9.2021 

nastoupila 

studium 

předškolní 

pedagogiky 

1 vychovatelka 

ŠD 

1,0 do 19 let střední  vychovatelství 

1 vychovatelka 

ŠD 

0,86 do 19 let střední vychovatelství 

1 Vychovatelka 

ŠD 

0, 53 do 12 let SOU Studium 

vychovatelství 

nedokončila ** 
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Komentář:  

* pracovnice v MŠ nemá potřebnou aprobaci. Od září 2021 začala studovat 

předškolní pedagogiku 

** pracovnice v ŠD nemá maturitu, končí pracovní poměr jako vychovatelka 

k 1.8.2022 
 

3.3 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

pedagogičtí 

pracovníci 

funkce úvazek pracovní praxe vzdělání 

1 Asistentka 

pedagoga v ZŠ 

0,5 do 12 let       střední 

1 Asistentka 

pedagoga v ZŠ 

0,5 do 12 let VOŠ - Bc. 

1 Asistentka 

pedagoga v ZŠ 

0,39 do 19 let       střední 

1 Asistentka 

pedagoga v ZŠ 

0,39 do 19 let střední 

1 Asistentka 

pedagoga v ZŠ 

1,0 do 6 let SOU 

 

 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 
 

ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 vedoucí ŠJ     0,9 + 0,1 HČ Střední 

1 kuchařka    1,0  SOU 

1 pomocná kuchařka   0,5 VOŠ 

1 školnice MŠ    1,0 SOU 

1 školnice ZŠ    1,0 základní 

1 pracovnice provozu     0,63 SOU 

1 administrativní 

pracovnice 

    0,2 VOŠ – BC. 

1 uklízečka     0,2 SOU 
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4 Zápis k povinné školní docházce a výsledky 

přijímacího řízení na střední školy 
 

Zápis do 1. ročníku 2022-2023 se uskutečnil 5. dubna (1.-30. dubna podle ŠZ). 

Budoucí prvňáčci projdou tzv. motivační částí zápisu, kde se předvedou v tom, 

co umí a jak jsou připraveni na vzdělávání. Děti z naší MŠ jsou vždy velmi 

dobře připravené, zvládají všechny činnosti bez problémů. Učitelky z MŠ jsou 

také přítomny u zápisu.  

 

 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 

2022/2023 
 

Počet prvních tříd Počet dětí 

přijatých do první 

třídy 

Z toho počet 

přijatých po 

odkladu 

Počet odkladů 

o 1 rok 

1 11 4 3 

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 
 z pátého ročníku 

Gymnázia zřizovaná krajem 3 přihlášky 

 1 přijatý 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Škola pracovala podle ŠVP v 1.-5. ročníku, ověřovala  náplň učiva, očekávané 

výstupy, kompetence a průřezová témata, dopravní výchovu, finanční gramotnost, 

cizí jazyk, matematiku, ochranu člověka za mimořádných situací. A to prezenčně 

po celý školní rok. 

Žáci hodnoceni především ze známek získaných hlavně v období prezenční 

výuky, bylo přihlíženo k práci v distanční výuce. K žákům se přistupovalo 

v hodnocení individuálně. V době distanční výuky bylo využíváno individuálních 

konzultací s žáky.  

Proběhlo 5 pedagogických rad podle plánu. O všech je vyhotoven písemný záznam. 

Uskutečnily se tři schůzky s rodiči, z toho jedna plenární. Třídní schůzky 

organizujeme individuálně vždy s přítomností žáka v době čtvrtletního hodnocení.  

 Ve všech ročnících se používaly metody zakotvené ve společných 

strategiích v ŠVP – Otevřené vyučování, 3S motivace, týmová práce, 

sebehodnocení a další.  

Žáci 5. ročníku letos byli testováni firmou SCIO v oblasti ČJ, M, AJ a 

všeobecné znalosti. Dále jsme byli jako vybraná škola testování testy ČŠI. 

Proběhly ředitelské prověrky: čtenářská gramotnost, diagnostická prověrka 

čtení, M – logické úlohy, M-slovní úlohy, diktáty. Výsledky byly v souladu 

s hodnocením učitelským. O těchto prověrkách je proveden písemný záznam. 

Učitelky samy prováděly čtvrtletní a pololetní prověrky z hlavních předmětů. O 

výsledcích pololetních písemek je veden písemný záznam.   

Každý rok se zapojujeme do mezinárodní matematické soutěže Klokan. (4. místo 

pro žáka 3. ročníku a 5. místo pro žáka 5. ročníku v okrese Jeseník). 

Letos jsme se zapojili i do soutěže v ČJ a AJ – Nebojme se jazyka. V ČJ žákyně 

obsadily 8.-10. místo a v AJ žáci obsadili 7 místo.  

Škola dosahuje dlouhodobě nadprůměrných výsledků ve čtenářské gramotnosti – 

Čtenářská soutěž pro málotřídní školy v okrese (pořádaná naší ZŠ), kde máme 

v I. A III. kategorii umístění na 1.-3. místě.  

Při sledování úspěšnosti našich žáků v 6. ročníku na gymnáziu a v následných 

školách se ukazuje, že dosahují podobných výsledků jako v Písečné. Nedochází 

k žádnému propadu ve výsledcích ve vzdělávání.  
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Metody výuky: 

Od metody profesora Hejného jsme upustili a zvolili přehlednější učebnice, 

které používají prvky Hejného metody. 

Výuka čtení je analyticko-syntetická. Výuka psaní vázaná.  

Od druhého ročníku se uplatňovaly prvky kritického čtení. 

Ve čtvrtém ročníku je jedna hodina tělesné výchovy věnována dopravní výchově. 

V pátém ročníku se vyučuje 1 hodina finanční gramotnosti. 

 

 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

1. pololetí 
třída/ročník počet 

žáků 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo nehodnoceno hodnoceno 

slovně 

I./1. 9 0 9 0 0 9 

II./2. 9 9 0 0 0 0 

III./3. 16 14 2 0 0 0 

II./4. 12 8 4 0 0 0 

IV./5. 15 12 3 0 0 0 

Celkem 61 43 18 0 0 9 

 

 

Přehled o chování žáků 

 
ročník počet 

žáků 

Ocenění 

TU 

Ocenění 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

Dvojka 

z 

chování 

1. 9 0 0 1 0 0 0 

2. 9 0 0 0 0 0 0 

3. 16 0 0 1 0 0 0 

4. 12 0 0 0 0 0 0 

5. 15 0 0 1 0 0 0 

Celkem 61 0 0  3 0 0 0 

 

 

 



 17 

Přehled o zameškaných hodinách 

 
 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. pol. 2976 48 0 0 

 

 

 

2. pololetí 
třída/ročník počet 

žáků 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo nehodnoceno hodnoceno 

slovně 

I./1. 9 0 9 0 0 9 

II./2. 9 9 0 0 0 0 

III./3. 16 15 1 0 0 0 

II./4. 12 6 6 0 0 0 

IV./5. 15 10 5 0 0 0 

Celkem 61 40 21 0 0 9 

 

Přehled o chování žáků 

 
ročník počet 

žáků 

Ocenění 

TU 

Ocenění 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

Dvojka 

z 

chování 

1. 9 0 0 0 0 0 0 

2. 9 0 0 0 0 0 0 

3. 16 0 0 0 0 0 0 

4. 12 0 0 0 0 0 0 

5. 15 0 0 0 0 0 0 

Celkem 61 0 0  0  0 0 0 

 

 

Přehled o zameškaných hodinách 

 
 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

2. pol. 3159 51,78 0 0 
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Přehled o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO) 

 
Druh postižení ročník Počet žáků 

PO 2. stupně 1.* 1 

PO 2. stupně 3.* 3 

PO 3. stupně 3.* 1 

PO 3. stupně 4.* 1 

PO 2. stupně 4. 2 

PO 2. stupně 5. 3 

PO 3. stupně 5.* 1 

*přidělena asistentka pedagoga 
 

 

POHYB ŽÁKŮ 
 

Z 15 žáků 5. ročníku odešlo 9 do ZŠ Česká Ves, 3 do ZŠ Jeseník, 1 do ZŠ 

Bělá pod Pradědem, 1 do ZŠ Supíkovice a 1 Gymnázium Jeseník.  

Sledujeme jejich výuku a úspěchy na nových školách.  

Počet žáků na naší škole již třetím rokem pomalu klesá. V září 2022 by mělo 

nastoupit 58 žáku. Což je o 5 méně, než měla naše škola v září 2021. V roce 

2021/2022 dojíždělo do naší školy 27 (42,9%) žáků z okolních vesnic a z města 

Jeseníku.  

                                   
 

 

PEDAGOGICKÁ  INTERVENCE 
 

Ve škole probíhala intervence (doučování) celý školní rok. Vedly ji ID, DB, SJ, 

PD, DD. Doučování bylo hrazeno z projektu Škola pro všechny II. a z Národního 

plánu obnovy. Od února probíhal také předmět pedagogicko-speciální péče u 

jedné žákyně. Tuto hodinu vedla DB. 

 
 

 

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 
 

 Ve škole byl vypracován MPP paní ředitelkou RJ, která pracovala jako 

preventistka.  

Na jaře proběhl Peer program – Vrstevnický program na téma Šikana. Ten 

připravila a vedla DD. Probíhá v rámci Strategie primární prevence sociálně 
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patologických jevů ve škole. Paní učitelka proškolila v této problematice vybrané 

žáky 5. ročníku, kteří následně proškolili své vrstevníky ze 3.-5.r. Všichni žáci 

školy tak měli možnost vyhledat pomoc v této oblasti. Oceňují to především při 

odchodu do jiných škol.  

Dále proběhla beseda s odborníkem na téma kyberšikana. Na závěr školního roku 

byl MPP zhodnocen a byl o tom vyhotoven zápis. 

Na naší škole se dlouhodobě nevyskytuje závažný případ šikany nebo zneužívání 

návykových látek. Přičítáme to rodinnému prostředí, kde se všichni známe 

křestními jmény a příznaky čehokoliv špatného se snažíme okamžitě řešit. Na 

dobré úrovni v této oblasti je také spolupráce s rodiči žáků.  
 

 

 

ÚSPĚCHY V DALŠÍCH SOUTĚŽÍCH  
 

Škola zorganizovala dvě pěvecké soutěže. V okresním škole v Jeseníku bez 

umístění. Letos jsme zorganizovali již tradičně taneční soutěž. V rámci projektu 

Sportem ku zdraví proběhla řada drobných soutěží v rámci školy např. 2 turnaje 

ve florbalu. Basketbalisti jeli na turnaj do Jeseníku. Umístili se na 4. místě.  
 

KURZY 

 

Škola uskutečnila turistický kurz v délce trvání tří dnů pro žáky 3. ročníku, 

lyžařský kurz pro žáky 4. a 5.ročníku v délce trvání 5 dnů a plavecký kurz pro 

všechny žáky školy v délce trvání 10 dvouhodinových lekcí.  

Dále byla zorganizována dopravní výuka na hřišti v Jeseníku pro žáky 4. ročníku. 

Dopravní výchově věnujeme velkou část v rámci hodin TV. Pro žáky 4. ročníku je 

vyčleněna 1 hodina týdně pro výuku dopravních kompetencí završených zkouškou 

cyklisty na dopravním hřišti v Jeseníku. Všichni žáci 4. r. dostali průkaz cyklisty, 

kromě dvou.  

 

 

PROJEKTY 
 

Pro letošní školní rok jsme vybrali celoroční téma Sportem ku zdraví. V době po 

covidu jsme chtěli rozpohybovat nejen žáky, ale i všechny kolem sebe. Celoročně 

probíhaly naplánované akce, jejichž přehled uvádím v příloze. Drželi jsme se 

daného celoročního tématu, i když to nešlo ve všech oblastech. Pro příští rok 

jsme zvolili téma Živá voda.  

 

Již tradičně se prvňáci zapojují do projektu Veselé zoubky, který vyhlašuje 

„dm“ drogerie. Je zaměřený na výuku dentální hygieny. 
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Další úspěšnou projektovou akcí byla Škola na zkoušku pro budoucí prvňáky a 

jejich rodiče. Po zápisu se budoucí prvňáci se svými rodiči sešli na třech 

schůzkách, kde pracovali se svou budoucí paní učitelkou a rodiče besedovali 

s ředitelkou školy. Akce byla úspěšná a budeme v ní pokračovat. 

Akademie ke Dni matek je naší tradicí již dlouhá léta a pořád je hojně rodiči 

navštěvovaná a dobře oceňovaná. 

Celoroční projekt Sportovec roku pokračoval i v tomto školním roce. Nejedná se 

o vyhodnocení nejlepších atletických výsledků, ale o vyhodnocení největšího 

posunu v atletických disciplínách. Nejúspěšnějším skokanem roku se stal David 

Šinko z 4. ročníku a Karolína Berková z 3. ročníku  

V rámci soutěže Olympionik roku jsme vyhodnotili nejlepší sportovní výkony 

v atletice. 

V letošním roce jsme se opět chtěli zapojit do projektu Prales dětem-děti 

pralesům. Projekt organizuje společnost NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety 

Země). Čeští dobrovolníci, pracující v deštném pralese na Sumatře, přijíždějí na 

besedy se žáky škol po celé ČR a přispívají tak k osvětě ochrany přírodního 

prostředí kdekoliv na planetě. Žáci svým vstupným přispívají na práci 

dobrovolníků. Ke všemu je pořizována fotodokumentace. Letos jsme se setkali 

jednou. Obdrželi jsme sádrový odlitek tlapy medvěda, kterého zástupce 

organizace monitoruje na Slovensku.  

Již tradiční je také jednodenní projekt Den pro knihu, kdy si žáci připraví pro 

své spolužáky z celé školy netradiční prezentaci všeho, co se týká knih. I v tomto 

projektu budeme pokračovat.  

Zapojili jsme se do projektu Ukliďme Česko. V jednodenním projektu jsme se 

snažili uklidit naši obec.  

 

  

SPOLUPRÁCE 

 

Školní družina se každý rok zapojuje do celoročního tématu svými akcemi. 

Navíc chystají průměrně jednou za měsíc další akce pro zapsané žáky.  

 

V rámci školní družiny pracují zájmové útvary, které vedou učitelky. 

V letošním roce to byl aerobik s 24 žáky, sportovní kroužek se 30 žáky, 

matematický klub se 7 žáky, sborový zpěv s 7 žáky, tvoření s 25 žáky a angličtina 

s 14 žáky.  Dále jedna občanka Písečné vedla keramický kroužek s 30 žáky.  

 

Naše zařízení mateřské školy je akcemi s námi úzce provázané. Spolupráce 

je ve všech rovinách. Metodické – účast učitelky na schůzce Metodického 

sdružení, účast učitelky MŠ při zápisu prvňáků, účast naší učitelky v MŠ při 

pozorování řízené činnosti budoucích školáků a při Rozloučení se školičkou.  Další 
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akce – Celé Česko čte dětem, vynášení Morany, zpívání u vánočního stromu, 

Akademie ke Dni matek, návštěva budoucích předškoláků u svých kamarádů z 1. 

ročníku, Škola na zkoušku.  

 

Spolupráce s MŠ Široký Brod pokračuje v rovině odborné. V letošním roce 

byly u zápisu 2 děti z Širokého Brodu, obě mají odklad školní docházky.  

 

Se ZŠ v České Vsi spolupracujeme při umístění našich žáků z 5. ročníku. Pan 

ředitel ze ZŠ Česká Ves se zúčastnil osobní schůzky s budoucími šesťáky a podal 

jim informace. 

 

Dlouholetá spolupráce pokračuje ze ZUŠ Javorník. Pobočka má ustálený 

počet žáků. Pracují i s dětmi z MŠ. Děti se v MŠ učí hrát na flétnu a pracují 

v dramatickém oboru. 

  

Spolupráce také pokračuje se Školskou a kulturní komisí, kdy jsme 

nápomocni při propagaci akcí nebo zapůjčením školní zahrady. Žáci naší školy 

vystupují při kulturních akcích v obci. Aktivně jsme se zapojili také k propagaci 

obce v soutěži Vesnice roku 2022. Obzvláště nás potěšilo, že obec Písečná 

skončila na 2. místě.  

 

Již třetím rokem proběhl pro naše žáky příměstský tábor keramiky pod 

vedením paní Jany Duškové.  

 

V tomto školním roce vykonávaly u nás praxi v ŠD 3 studentky 

vychovatelství a ve výuce žáků 1 studentka učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

 

 

 

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků    (DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 

Hodnocení plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): 
 

V tomto školním roce se vzdělávání zaměřilo na individuální potřeby pedagogů a 

na činnosti spojené s plněním povinností vyplývajících z projektu Škola pro 

všechny a plánu MAS.  Všechna proběhlá DVPP jsou uvedena v tabulkách.  
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Září – prosinec 2021 

 

Mgr. SJ                                                       

Třídní klima, jak ho utvářet 

 

Mgr. DB 

Pozitiv Festival 

 

Mgr. ID                       

Didaktika plavání 

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) 

Jak se do našich škol dostal Mount Everest 

 

Mgr. DD 

Didaktika plavání 

Jak vyučovat cizí jazyk děti ve věku 4-7 let 

Krátké aktivity startující hodiny matematiky 

Pozitiv Festival 

Digitální technologie pro 1. stupeň 

 

Mgr. RJ 

Jak se žije málotřídkám? 

Setkání ředitelů málotřídek na Jesenicku a Šumpersku 

Jak se do našich škol dostal Mount Everest 

Archív bez starostí 

Příprava školy na inspekci 

Revize RVP ZV pro ředitele 

 

PD 

Prevence, diagnostika a řešení rizikového chování u žáků 

Vzrůstající agresivita a agresivní chování u dětí 

 

MT 

Každé dítě má na něco talent 

 

PJ 

Každé dítě má na něco talent 

Jak se do našich škol dostal Mount Everest 

 

AŠ 

Setkání s metodiky asistentů 

Jak se do našich škol dostal Mount Everest 
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leden – červen 2022 

 

Mgr. SJ    

Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností    

    

Mgr. ID    

Jak podpořit u dětí vědomé zacházení s pozorností    

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – volné 

pokračování z října 2021     (MAP II) 
   

    

Mgr. DD    

Rozvoj prostorové představivosti     (MAP II)    

1.ročník s vydavatelstvím Taktik    webinář                                           

Mgr. RJ    

Metody vedení lidí (mentoring koučování, 

delegování) a motivace pracovníků               
   

RP    

Hygienické požadavky na školní stravování – 

provozní zaměstnanci 
   

    

Bc. TS    

Náplň práce a kompetence asistentů pedagoga (AP)     

(ŠPV II) 
   

    

PD    

Náplň práce a kompetence asistentů pedagoga (AP)     

(ŠPV II) 
   

    

AŠ    

Náplň práce a kompetence asistentů pedagoga (AP)     

(ŠPV II) 
   

    

DH    

Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – volné 

pokračování z října 2021     (MAP II) 
   

Náplň práce a kompetence asistentů pedagoga (AP)     

(ŠPV II) 
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Plán akcí na školní rok 2021 – 2022 
 

Název akce pořadatel Termín 

účast 

zaměstnanc

ů 
Turistický kurz 3.r. ZŠ 8. – 10. září DB, AŠ 

Přespolní běh, 

školní 

Škola 30. září Vši 

Plavecký výcvik ZŠ 29. září – 16. prosince Vši  

Přespolní běh Okres.k. – Lipová 5. října  PD 

Štafetový běh, 

školní 

Škola – SR 5. října Vši 

Lampiónový průvod ŠKK + děti 28. října dobrovolně 

Drakiáda ŠD 14. října ŠD 

CČČD – 1. čtení ZŠ a MŠ 25. listopadu Vybraní žáci 

VV soutěž, SkuZ ZŠ 6. prosince Vši  

Zpíváme koledy Školní kolo 13. prosince SJ 

Mikulášská nadílka Svaz žen + škola 3. prosince Vši 

Zdobení stromečku Škola 26. listopadu Vši 

Zpívání na 

schodech 

Škola + rodiče 22. prosince Vši 

Vánoční besídky Škola + rodiče 22. prosince Vši 

Cvičení v přírodě Škola 21. prosince Vši 

Taneční soutěž, 

SkuZ 

Škola - SR 20. prosince RJ +Vši 

Parkour, SkuZ Škola + Pohyb nás baví 20. prosince Vši 

Beseda  Škola + Green Life 31. ledna Vši 

Lyžařský kurz 4.a 

5.r. 

ZŠ 12. – 18. ledna externí 

Recitační soutěž Školní kolo 28. února ID 

Zdravá svačinka, 

SkuZ 

Škola - SR 8. března Vši 

Recitační soutěž Okresní kolo 9. března ID 

M–olympiáda Klokan Celostátní 18. března Vši 

Vynášení Morany Škola + školka 18. března Vši 
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Výstava knih Škola  31. března Vši 

Průkaz cyklisty BESIP 25. května a 17. června ID, TS + 4.r. 

Peer program škola 28. března DD 

Den pro Zemi škola 12. dubna Vši 

Pěvecká soutěž Školní kolo 11. dubna SJ 

Pěvecká soutěž Okresní kolo 26. dubna SJ 

Nebojme se jazyka ZŠ Jeseník 28. dubna DD + vybraní 

žáci 

Divadlo - Popelka Škola  3. května Vši 

Akademie  Škola + školka 7. května DB + Vši 

Čtenářská soutěž Meziškolní kolo 10. května RJ + Vši 

Exkurze SOŠ 

zemědělská 

Heřmanice 

SOŠ zemědělská 

Heřmanice 

12. května 4. a 5. ročník 

Den dětí Superman-

Supermanka 

1. června Vši 

Cvičení v přírodě Škola 27. června Vši 

Školní výlet Škola červen Vši (po 

třídách) 

Projektový den Škola  16. června Závěr 

celor.tématu 

Trojboj Soutěž Jeseník 8. června PD 

Dravci Dravci- Karvinná 20. června vši 
 

7.2  Péče o volný čas žáků 
 

název kroužku vedoucí kroužku počet zapsaných žáků 

Sborový zpěv Mgr.SJ –ŠPV II 7 

Sportovní kroužek Mgr.DB-ŠPV II 30 

Angličtina pro nejmenší Mgr. DD – ŠPV II 14 

Aerobik Mgr. RJ- ŠPV II 24 

Keramický kroužek 

(neorganizuje škola) 

KP 

(občanka Písečné) 

30 

Matematický klub Mgr. ID – Šablony II 7 

Tvoření PJ – ŠPV II 24 

ZUŠ Javorník Pedagogové ZUŠ Javorník 14 

Basketbal Basketbalový klub 

Jeseník 

28 

 
Komentář: kroužky a výuka probíhaly ve školní budově 
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8 Údaje o aktivitách zaměřených na environmentální 

výchovu 

 
 

 

Environmentální výchova -  EV 

 Charakteristika 

okruhu 

Charakteristika: 

vede k pochopení složitosti vztahů člověka a životního prostředí; uvědomění si 

podmínek života a jejich možného ohrožení; k odpovědnosti za životní styl 

1. 2. 3. 4. 5. 

Ekosystémy; 

Vztah člověka k 

prostředí 

 

1. Pravidelná beseda s ekologem  

2. V celé škole důsledné třídění odpadu 

3. Zapojení žáků do celorepublikové soutěže Recyklohraní 

4. Den Země – zapojení všech žáků, zdravý životní styl  

5. Cvičení v přírodě 1x do roka – chování člověka za mimořádných situací; 

ochrana prostředí; vliv člověka na životní prostředí; pomoc zvířatům v zimě; 

Základní podmínky 

života 

Lidské aktivity a 

problémy životního 

prostředí 

 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekčních činností 
 

9.1 Údaje o inspekční činnosti ředitelky školy 
 

Ve školním roce byly provedeny 2 inspekční činnosti ředitelkou školy 

zaměřenou na ČJ, 1 na AJ, 1 inspekční činnost zaměřena na M, 1 na HV a 

jedna kontrola správnosti vyplnění Informačních knížek.  

Dále proběhly ředitelské prověrky: 

 v září na čtenářská gramotnost a diagnostická prověrka čtení v 2.-5. 

ročníku 

 v říjnu kontrolní diktát v 2.-5. ročníku  

 v únoru M – logické úlohy 1.- 5. ročník 

 v květnu M – slovní úlohy 1. – 5. ročník 

 v květnu diagnostická prověrka čtení v 1.ročníku 
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9.2 Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

  Ve školním roce 2021/2022 proběhla tří denní inspekční kontrola v ZŠ i 

MŠ. Inspekce proběhla ve dnech 22. – 24.3.2022. Kompletní informace 

najdete v Inspekční zprávě a v Protokolu o kontrole na webových 

stránkách školy.  

 
 

 
 

 

 

 

Přílohy: č.1 Obrazová dokumentace ve folii 

  č.2 Fotoalbum 

  č.3 Školní kronika   


