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Škola sdružuje: 

Zařízení IZO Kapacita 

Základní škola 108 013 626               100 

Školní družina 120 201 534               50 

Školní jídelna 120 201 526               140 

Mateřská škola 120 201 925 43 

Školní výdejna 181 006 634               21 

 

Organizace:  Tři třídy 1. stupně základní školy 

 

Charakteristika školy  

Základní škola a mateřská škola Stará Ves, příspěvková organizace, se sídlem Stará Ves č. 49, 

750 02 Přerov, IČ: 750 26 511 je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Stará Ves. 

Vykonává činnost základní školy a mateřských škol a školských zařízení – školní jídelny a 

školní družiny. Ve školním roce 2018/2019 bylo k 30. 9. 2018 v ZŠ 43 žáků, v MŠ Stará Ves 

22 dětí, v MŠ Říkovice 14 dětí, v ZŠ a MŠ pracuje celkem 16 zaměstnanců.  

 

 Historie a současný stav školy 

 Národní škola ve Staré Vsi byla založena 13. 3. 1788. Jelikož počet žáků stále rostl, byla 

v září 1909 dokončena přístavba dalšího patra a bytu pro učitele.  Dalším pokrokem byla 

podpora školy tehdejším starostou, že veškeré učební potřeby budou hrazeny z obecních 

peněz. Vyučovalo se ve třech třídách, v osmi postupných ročnících. „Škola tato vždycky 

sloužiti bude ke cti zdejší obce.“ (Kronika školy ZŠ Stará Ves) Slova tehdejšího starosty 

pronesená u příležitosti odhalování základního kamene budovy se naplňovala až do 1. 9. 

1983. V těchto letech se rozmohla „gigantománie“, malé celky, ať to byla družstva, školy, 

obce, se slučovaly v jeden velký celek. Tento osud potkal také menší školy v Říkovicích,  

v Přestavlkách, v Beňově a ve Staré Vsi. Místní škola byla zrušena  

a veškeré její zařízení přestěhováno do ZŠ Horní Moštěnice. Nepomohly ani protesty občanů. 

Díky společenským událostem v roce 1989 a v čele s novým starostou Milanem Možíšem          

se zrodila nová myšlenka, obnovit zde tradici školy a tím prospět hlavně nejmenším dětem.      

Po deseti letech „nečinnosti“ byla v roce 1992 z iniciativy občanů znovuotevřena Základní 

škola Stará Ves, aby opět sloužila ke vzdělávání. Výuka začínala s 13 žáky, dnes do školy 

dochází 43 žáků. Ve stejné budově – dnes už součásti školy – sídlí také mateřská škola s 22 

dětmi. Školu navštěvují děti ze Staré Vsi, Říkovic a Přestavlk. Zřizovatelem Základní školy  

a mateřské školy Stará Ves je Obec Stará Ves. 

 

 

 Materiálně – technické vybavení školy 

Škola sídlí v původní školní budově, má odpovídající prostorové podmínky. V přízemí                

se nachází šatna, školní družina, třída pro výtvarnou výuku, pracovní výuku a keramiku, 



sociální zařízení a kotelna. Dále se zde nachází samostatně oddělená část budovy - mateřská 

škola. V prvním poschodí jsou tři třídy pro běžné vyučování, kancelář, kabinet, tělocvična a 

sociální zařízení. Dále zde je počítačová učebna, která byla nově vybavena moderními 

počítači. Budova školy je vytápěna ústředním plynovým topením, místnosti jsou vytápěny 

přiměřeně a pravidelně větrány. Třídy vynikají funkčně velmi dobrým zařízením, jejich 

velikost odpovídá přiměřeně počtu žáků. Účelně a esteticky vybavené prostředí a dostatečné 

prostory pro relaxaci (chodby se šplhadly, travnaté hřiště a dlážděný dvůr s dostupným 

sportovním nářadím a náčiním, ovocná zahrada s průlezkami a školním pozemkem umožňují 

smysluplné trávení času dětí i o přestávkách. Součástí Základní a mateřské školy Stará Ves je 

školní jídelna, jejíž pracovnice se aktivně zapojují do přípravy zdravých svačin a obědů        

pro žáky ZŠ a MŠ a zajišťováním pravidelného pitného režimu.  Další součástí školy je         

od 1. 1. 2009 odloučené pracoviště MŠ Říkovice. 

 

Aktivity školy, projekty a spolupráce s externími subjekty  

Škola pravidelně organizuje různé kulturně společenské aktivity, sportovní aktivity pro žáky, 

zúčastňuje se projektů a soutěží pro děti, spolupracuje s externími subjekty (PPP, SPC), 

organizuje výlety a exkurze, zapojuje se do školních projektů, spolupracuje s rodiči a 

zřizovatelem.   

 

Organizace školy 

Základní škola je trojtřídní s pěti postupnými ročníky a dvěmi odděleními školní družiny. 

Ředitelkou školy je Mgr. Kateřina Vansová, učitelkami jsou Mgr. Ivana Opletalová,          

Mgr. Ludmila Nevřalová, Bc. Lenka Veselá a Michaela Doležalová, vychovatelkami školní 

družiny jsou Bc. Lenka Veselá a Michaela Doležalová. 

Vyučování začíná v 7.45 hod., není zavedeno zvonění, učitel si může přizpůsobit délku každé 

hodiny dle potřeb dětí. Po druhé hodině následuje 25 minutová přestávka na svačinu, mezi 

dalšími hodinami jsou přestávky pětiminutové. Na oběd přecházejí děti v doprovodu  

vychovatelek přes dvůr do školní jídelny. Potom se vracejí společně zpět do školy. Odpoledne 

probíhá práce v zájmových kroužcích a zájmové vzdělávání ve školní družině. Provoz družiny 

končí v 15.00 hod., dle zájmu rodičů může být provoz upraven do 16.00 hod.  

 

Materiálně technické podmínky 

Škola má vzhledem k počtu žáků odpovídající prostorové podmínky. Třídy jsou funkčně 

zařízeny, umožňují realizovat školní vzdělávací program „ Škola pro radost“.  

Škola je vybavena ucelenou řadou učebnic nakladatelství Prodos i dalších nakladatelství např. 

Nová škola, Pierot, Učíme se společně, Taktik. Knihy a pomůcky jsou uloženy ve třídách, aby 

mohly být využity žáky přímo ve vyučovacích hodinách.  

Do vybavení třídy patří notebooky, na kterých jsou instalovány  výukové programy. Tyto jsou 

využívány ve výuce jazyků, matematice, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Na všech 

počítačích je instalován internet, v učebnách jsou televizory, které jsou  připojeny                  

na notebooky. 

Potřebné učební pomůcky jsou využívány a průběžně obnovovány. Z projektu  EU - Šablony 

II. byly pořízeny Ipady a notebook do ŠD. V příštím školním roce bude tato technika  

využívána k výuce ICT  i ve všech vyučovacích předmětech. 



Školní tělocvična je vybavena odpovídajícím nářadím a náčiním pro plnění výukových cílů 

tělesné výchovy. Výuka plavání probíhá v Plaveckém areálu města Přerova. 

 

Školní i mimoškolní aktivity 

Škola nabízí v rámci školní družiny i mimo ni různé zájmové aktivity vedoucí                        

ke smysluplnému trávení volného času. Zájmové kroužky jsou vedeny vychovatelkami i  

učitelkami. Děti mají možnost navštěvovat kroužek keramiky zobcové flétny, kytary, ICT.   

V rámci rozvoje výchovně vzdělávacího procesu je cílem školy otevřít se rodičovské 

veřejnosti, přivést rodiče žáků k aktivní spoluprácí (vedené kroužků), zviditelnit aktivity žáků, 

rozvíjet osobitý profil školy a dát žákům co nejširší prostor pro uplatnění jejich schopností a 

celé osobnosti. Škola zakládá své vlastní tradice, které každým rokem obnovuje. Jsou to akce 

jako výroba májek a pomlázek, velikonoční zvyky a obyčeje, výstavka keramiky, přednášky 

odborníků z řad občanů, Dětský den, sportovní  hry, poznávání  blízkého okolí - Přerov, 

Rymice, Kroměříž a také Prahy (žáci posledního ročníku), besídky  např. předvánoční 

vystoupení,  vánoční zvyky a obyčeje. 

Kromě těchto tradičních akcí se účastní žáci se svými učiteli několikrát ročně filmového  

a divadelního představení, koncertu ZUŠ, dopravní výchovy, výuky první pomoci, výuky 

plavání a různých soutěží tělovýchovného i výtvarného charakteru. 

Výuky plavání se každoročně účastní všichni žáci školy, tento organizovaný plavecký výcvik 

zajišťuje, že většina žáků vycházejících z 5.ročníku zvládá základní plavecké styly.               

Ve školním roce 2018/2019 byla využita dotace MŠMT na dopravu k výuce plavání. 

Škola pořádá pobyt v přírodě v některé z lokalit našich hor, Beskyd, Jeseníků, Hostýnských 

vrchů. Pobyty jsou zaměřeny na zvýšení tělesné zdatnosti žáků, ekologickou výchovu, vztah 

k přírodě, pocit sounáležitosti mezi dětmi. 

 

Cíle školy 

Jedním z hlavních cílů naší školy je respektování a rozvoj osobnosti dítěte, posilování jeho 

sebeúcty a zdravého sebevědomí, rozvíjení partnerských vztahů mezi dospělými a dětmi. 

Věříme, že pokud budou tyto cíle naplněny, bude se dítě později projevovat jako svobodná  

a zodpovědná osobnost, schopná aktivně řešit problémy i čelit stresům. 

 

 

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, 

posilování  sebeúcty a zodpovědnosti. 

 

Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé. 

 

 

 

 

 

 



Analýza stavu: 

 

Základní škola 
 

 Výuka probíhala v 1. - 5. ročníku podle vzdělávacího programu RVP ZV,  

 ŠVP “ Škola pro radost ”.  

  

- počet žáků ve školním roce 2018/2019  – 43  

- cizí jazyk : 1. - 5. ročník – AJ, 100% aprobovanost jazykové výuky 

- 1. a  2. roč. spojen ve II. třídě 

- 3. a 4. roč. spojen ve III. třídě 

- 5. ročník samostatně v I. třídě 

- výchovy děleny dle skupin 

- v počítačové učebně jsou stanoveny hodiny pro individuální procvičování učiva podle 

zájmů žáků 

- velmi dobrá spolupráce s PPP Přerov 

- podpůrná opatření (PO) – řídíme se dle rad a pokynů PPP Přerov 

- péče o žáky s PO- individuální přístup, asistenti pedagoga, intervenční hodiny, 

reedukační činnosti, V tomto školním roce 9 žáků s PO 2.- 5. st. 

- mimoškolní aktivity žáků 

- informovanost žáků o problematice návykových látek – Minimální preventivní 

program (MPP) 

- výuka probíhá v budově ZŠ Stará Ves 

- TV – tělocvična, plavecká škola, hřiště, v oblasti TV (výuka plaváni) funguje 

dlohodobě dobrá spolupráce s týmem Olympijského víceboje  a  Plaveckou školou 

Přerov.  

- velmi dobrou spolupráci máme  s Obcí Stará Ves a Říkovice, s  místními spolky jako 

např. Mysliveckým spolkem Stará Ves, SDH Stará Ves, SDH Říkovice. 

- vedení ZŠ se při hospitační činnosti zaměřilo na efektivitu výuky 

- součástí výuky zůstává návštěva divadelních představení a koncertů 

- učitelé sledují výchovně vzdělávací tématiku při koncepci školních výletů 

- veřejná vystoupení žáků (např. besídky, vítání dětí, besedy s důchodci apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přehled pracovníků školy a personální zabezpečení 

 

Struktura provozních zaměstnanců: 

 

Součásti / pozice Úvazek Zdroj  

Základní škola   

Školnice 0,75 SR 

Ekonomka 0,55 SR 

Mateřská škola   

Školnice Ř 0,45 SR 

Školnice 0,25 SR 

Školní jídelna   

Vedoucí školní jídelny 0,45 SR 

Kuchařka 1,00 SR 

Pomocná kuchařka 0,80 SR 

Výdej stravy 0,2 SR 

 

 

Struktura pedagogických zaměstnanců: 

 

Pozice Úvazek Zdroj 

Ředitelka školy 1,00 SR 

Učitelky 1. stupně ZŠ 2,453 SR 

Vychovatelé ŠD 0,81 SR 

Asistentky pedagoga 1,00 SR 

Učitelky MŠ 3,79 SR 

 

Zájmové útvary 

(individuálně podle zájmu, žáci 1. - 5. ročníků) 

 

- Hra na zobcovou flétnu - v rámci školní družiny vede Mgr. Ivana Opletalová 

- Keramika - v rámci školní družiny vede Kristýna Juřicová 

- Hra na kytaru - v rámci školní družiny vede Ing. Michal Melo 

- Kroužek ICT - v rámci školní družiny vede Bc. Lenka Veselá 

- Sportuj ve škole - v rámci školní družiny vede Michaela Doležalová a Bc. Lenka 

Veselá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Péče o talentované žáky 

Ve školním roce 2018/2019 na naší škole nebyli vyjímečně talentovaní žáci. 

 

Demografický vývoj 

 

Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo do 1. ročníku 7 žáků. 

K zápisu v dubnu 2019 se dostavilo 10 dětí 

 

Oblast materiálně technická 

Průběžně zajišťován chod školních budov (školnice) pravidelným ošetřováním trávníků 

zajištěna využitelnost školní zahrady a školního dvoru, podle potřeby jsou prováděny drobné 

opravy, hlavně v oblasti BOZP, opraveny schody do sklepa, madla ve sklepě i na půdu školy. 

Rekonstrukce školní jídelny – kancelář vedoucí ŠJ. 

V době hlavních prázdnin v r. 2018 proběhly úklidové a údržbářské práce zajišťované jak 

pracovníky školy, tak firmami (malování ŠJ). 

V době hlavních prázdnin 2019 je naplánovano předláždění a stavební úpravy školního dvoru 

a výměna střešní krytiny ZŠ. 

   

Oblast personální 

3. 9. 2018 nastoupila  Bc. Lenka Veselá na HPP, učitelka ZŠ, vychovatelka a školní asistent, 

který je financován z ESF. 

 

Oblast organizační 

Pokračovat v poradách školy podle potřeby 

Pro zvyšování úrovně vzájemné komunikace mezi učiteli, rodiči, žáky využívat nově 

zvolenou  Školskou  radu při ZŠ Stará Ves. 

Plavecký výcvik 1. – 5. ročník a předplavecký výcvik pro MŠ, zajištěn u Plavecké školy 

Přerov na 1. pololetí školního roku 2019/2020 

 

Rozhodnutí ředitele ve správním řízení 

Stav ke 30. 9. 2019 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přijetí do 1. ročníku 10 0 

O odkladu povinné školní 

docházky 

0 0 

Přijetí do MŠ 13 0 

 

Umístění vycházejících žáků z 5. ročníku 

Škola  Počet žáků 

ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 7 

ZŠ Kostelec u Holešova 4 

ZŠ Velká Dlážka 1 

Gymnázium Kojetín 1 



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Ročník Počet žáků Samé jedničky Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. ročník 9 8 8 1 0 

2. ročník 6 5 6 0 0 

3. ročník 8 5 2 1 0 

4. ročník 7 3 3 1 0 

5. ročník 13 3 9 4 0 

    

 

  

Ročník Počet žáků Pochvaly Kázeňské 

opatření 

Celková 

absence I. 

pol./průměr na 

žáka 

Celková 

absence 

2. pol/průměr 

na žáka 

1. ročník 9 7 0 254/28,22 282/31,33 

2. ročník 6 2 0 149/24,83 184/30,67 

3. ročník 8 2 0 359/44,875 365/45,62 

4. ročník 7 3 0 426/60,85 212/30,28 

5. ročník 13 7 0 635/48,84 603/46,38 

 

- snížený stupeň z chování: 0 

- celkový počet neomluvených hodin na škole: 0 

- počet přestupujících dětí: 15 

 

Výsledky srovnávacích testů 

Ve školním roce 2018/2019 se zúčastnili žáci 5. ročníku celostátních srovnávacích testů 

Kalibro. 

Výsledky: 

Oblast Průměrná 

úspěšnost 

celá ČR 

Průměrná úspěšnost 

škola Stará Ves 

 

Český jazyk 62,9% 64,7% + 1,8% 

Matematika 54,0% 60,5% + 6,5% 

Humanitní základ 56,6% 61,9% + 5,3% 

Přírodovědný základ 61,5% 69,1% + 7,6% 

Angličtina 55.1% 61,3% + 6,2% 

Ekonomické dovednosti 51,4% 66,1% + 14,7% 

 

 

 

 

 



Problematika šikanování 

Možnost vzniku šikanování mezi dětmi sledovali učitelé průběžně během školního roku 

problematické chování ke spolužákům mohou projevovat žáci s podpůrnými opatřeními. 

Při zjištění konfliktu mezi žáky hledají učitelé příčinu, vedou se žáky rozhovor   

o vzniklé situaci a nabízejí kompromis čí smírné řešení (neřešit konflikt násilím). 

 

Problematika drogové závislosti 

Základní informace o možnosti vzniku drogové závislosti podávány žákům jako součást 

výuky. Další údaje viz. zpracovaný MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP). 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

Na naší škole se zaměřujeme na oblast primární prevence, nabízíme volnočasové aktivity. V 

rámci předmětu prvouka, přírodověda a tělesná výchova žáci získávají základní znalosti o 

nebezpečnosti užívání některých látek. Ve škole pracuje jako školní preventista Mgr. Kateřina 

Vansová, která zpracovává minimální preventivní program. 

 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

Návykové látky (alkohol, drogy):  ne 

Záškoláctví:                                 ne 

Šikana :                                              ne 

Kriminalita:                                        ne 

Rasismus:    ne 

Jiné:                                                    ne 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Mgr. Kateřina Vansová - reforma financování  regionálního 

školství 

- Studium pro ředitele – UP Olomouc   

- Kurz - Základy 1. pomoci 

-  Letní škola s Ipady – kurz         pro 

učitele 1. stupně  

- Letní škola- metodický kurz pro učitele 1.  

- CKP- práce s Ipady, Kroměříž,  

dlouhodobý tříletý projekt 

 

Mgr. Ivana Opletalová - Kurz - Základy 1. pomoci 

- Čtenářská gramotnost pro 1. třídu ZŠ, 

Hana Muhlhauserová 

 

Mgr. Ludmila Nevřalová - doplňování a prohlubování znalostí 

formou samostudia 

Bc. LenkaVeselá - Letní škola s Ipady – kurz pro učitele  

- Kurz- Základy 1. pomoci 

 

Michaela Doležalová -  Koordinátor projektu MRKEV 



-  Ekologické semináře Sluňákov 

-  Kurz – Základy 1. pomoci 

 

Monika Vyhňáková - Doplňování a prohlubování znalostí 

formou samostudia 

- Kurz – Základy 1. pomoci 

Lenka Plchová - Doplňování a prohlubování znalostí 

formou samostudia 

- Kurz – Základy 1. pomoci 

Erika Vlachová - Doplňování a prohlubování znalostí 

formou samostudia 

- Kurz – Základy 1. pomoci 

Vítězslava Vlachová - Doplňování a prohlubování znalostí 

formou samostudia 

Kristýna Juřicová - Doplňování a prohlubování znalostí 

formou samostudia 

Pavlína Uhlířová - Doplňování a prohlubování znalostí 

formou samostudia 

 

 

Školní projekty 

Projekt  Dílčí projekty Termín 

ENVIROMENTÁLNÍ 72 hodin 10. října 2018 

Mrkev školní rok 

Den Země 10. dubna 2019 

Ukliďme svět 10. - 12. dubna 19 

Asekol- sběr elektroodpadu školní rok 

Nadílka lesní zvěři  20. prosince 2018 

Škola v přírodě  3. - 7. června 2019 

LIDOVÉ TRADICE Advent prosinec 2018 

Masopust 28. únor 2019 

Vynášení zimy 15. břena2019 

Velikonoční projekt 17. dubna 2019 

SVĚT KOLEM NÁS 

 

Oslavy 100 let republiky 

Den Evropy  

26. října 2018 

9. květen 2019 

VE ZDRAVÉM TĚLE  

ZDRAVÝ DUCH 

Den výživy 11. října 2018 

Zdravé zuby 18. dubna 2019 

Vím, co jím 23. května 2019 

Ovoce do škol Školní rok 

Mléko do škol Školní rok 

Olympijský víceboj Školní rok 

Sportuj ve škole Školní rok 

Plavání  září –  

prosinec 2018 



NAŠE  PLANETA Sváteční dny nejen u nás školní rok 

  Já jsem já, ty jsi ty (multikultura) 7. listopadu 2018 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA Teorie DV  (ATLAS) 18. října 2018 

Praxe DV (ATLAS) 3. května 2019 

Beseda s členy IZS 11. dubna 2019 

Sportovní den 10. června 2019 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Co čtu, na co se dívám 18. prosince 2019 

POJĎTE DĚTI, 

BUDEME SI HRÁT 

Drakiáda  19. října 2019 

Vítání občánků 17. listopadu 2018 

Den rodiny 15. května 2019 

Těšíme se na prázdniny 21. června 2019 

Poslední zvonění 19. června 2019 

 

Šablony pro ZŠ, MŠ a ŠD Stará Ves 

Registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010571 

 

Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v mateřské škole, základní škole a ve školní 

družině. Aktivity projektu jsou zaměřeny na personální podporu pro specifickou práci s dětmi, 

extrakurikulární a rozvojové aktivity, aktivity rozvíjející ICT a prohloubení spolupráce 

s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání. 

 

Zvolené šablony: 

 

2.I/1  Školní asistent – personální podpora MŠ 

2.I/14  Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

2.II/1  Školní asistent – personální podpora ZŠ 

2.II/17  Klub pro žáky ZŠ 

2.II/20  Projektový den mimo školu 

2.V/1  Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK 

2.V/10  Využití ICT ve vzdělávání 

2.V/11  Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o výsledcích inspekce ČŠI 

V letošním školním roce neproběhla na naší škole kontrola ze strany České školní inspekce. 

 

Oblast ekonomická 

Příspěvková organizace disponuje dvěma účty (BÚ, BÚ FKSP) 

Účetní ZŠ pracuje s PC programem MONEY S3 

Aktualizace PC programů  na vedení účetnictví a evidenčních agend probíhá ve spolupráci s 

odbornými firmami. 

Jsou zpracovávány čtvrtletní finanční výkazy 

Finanční zajištění mezd: prostřednictvím Krajského úřadu 

Obec  Stará Ves – velmi dobré finanční zajištění provozu školy, spolupráce  při tvorbě 

rozpočtu školy. 

 

V příloze výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy. 

 

Odborová organizace 

V červenci 2018 byla založena v naší škole organizace  ČMOS PŠ - ZO ZŠ a MŠ Stará Ves, 

okres Přerov. Organizační číslo ZOOS: 23 - 0003 – 3808, jejíž předsedkyní se stala  

Mgr. Ivana Opletalová a místopředsedkyní Mgr. Ludmila Nevřalová.  

 

Školská rada 

Při základní škole je zřízena školská rada. Školskou radu tvoří 3 členové, kteří jsou voleni na 

období 3 let. V tomto volebním období 2019 - 2022 pracuje školská rada v tomto složení: 

 

Předseda školské rady:  

Mgr. Jaroslav Šiška 

 

Za zřizovatele školy:  

Mgr. Jaroslav Šiška 

 

Za zákonné zástupce žáků:  

Renata Zapletalová 

 

Za pedagogické pracovníky školy:  

Bc. Lenka Veselá 

 

Školská rada se pravidelně setkává a projednává oblasti, které vyplývají ze školského zákona 

a které ji přísluší. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Události v Základní a mateřské škole Stará Ves od 3. 9. 2018 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 

Dne 3. 9. 2018 v 8:00 hodin jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Bylo to poněkud 

netradiční, protože od brzkého rána pršelo. Zahájení v minulých letech probíhalo na školním 

dvoře, ale kvůli dešti jsme tedy slavnostní akt přesunuli do naší tělocvičny. Úvodním slovem 

přivítala děti, rodiče a hosty ředitelka školy Mgr. Kateřina Vansová a následně předala slovo  

starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové a panu starostovi z Říkovic Radomíru Možíšovi. 

Všichni přáli dětem úspěšný školní rok, rodičům trpělivost a pevné nervy. Po úvodních 

proslovech jsme slavnostně přivítali děti, které nastoupily do naší první třídy. Jejich třídní  

učitelka Mgr. Ivana Opletalová jim předala pamětní list a následně si šli noví prvňáčci poprvé 

s velkým očekáváním sednout do školních lavic. Děti z ostatních ročníků si prohlédly krásně 

vyzdobené třídy, dozvěděly se potřebné informace a připily si dětským šampaňským na 

úspěšný školní rok.                

  

 Drakiáda  

V pátek 19. října 2018 nad Starou Vsí létali draci, naštěstí jen ti papíroví. Počasí nám velice 

přálo. Pro vyfoukané návštěvníky drakiády byly připraveny dílničky, ve kterých si mohli 

vyrobit hezkou podzimní dekoraci (ozdobnou vazbu, dýni, větrník či skřítka z brambor). 

Zlatou tečkou drakiády bylo opékání buřtů a hadů z těsta na ohni.  Děkujeme maminkám, 

které připravily výborné občerstvení a všem zúčastněným, kteří s námi prožili větrné a krásné 

odpoledne. 

 

Výročí 100 let republiky a vzpomínka na 250 let od založení školy ve Staré Vsi 

V pátek 26. 10. 2018 jsme si připomněli a zároveň i oslavili sté výročí naší republiky.  

Po úvodním proslovu paní starostky a položení věnce k pomníku, jsme společně s dětmi 

zasadili Strom svobody - lípu srdčitou. Následovalo pozvání všech zúčastněných do 

tělocvičny školy, která byla slavnostně vyzdobena dobovými fotografiemi a historickými 

předměty. Vstupu vévodily „čtyři stoleté lípy", vytvořené dětmi, k jednotlivým ročním 

obdobím. Také byla přichystána výstava k výročí 250 let od založení školy ve Staré Vsi. Při 

této slavnostní příležitosti proběhl i křest knihy pana Jaroslava Šišky – Staroveská škola a 

české elementární školství v letech 1750–1983. Výstavu provázelo autorské povídání o 

dřívějších časech. Atmosféru 1. republiky krásně dokreslilo dobové oblečení paní učitelek, 

asistentek a kuchařek. Všem chutnalo i malé občerstvení – štamprlička, kávička a koláčky.  

 

72 hodin 

 V říjnu loňského roku se naše škola již počtvrté přidala k dobrovolníkům z celé ČR v akci 

„Pomáhám, protože chci – 72 hodin“. Naši žáci sbírali odpadky po celé vesnici a také vysadili 

před školou lípu malolistou. 

 

 

 

 

 



Školní družina 

V listopadu navštívila školní družina knihovnu pro děti v Přerově, kde byl pro děti připraven 

zajímavý program o stolních hrách. Nejzajímavější hry si mohly děti nejen prohlédnout, ale i 

společně zahrát.  

V lednu a v únoru vyjela paní vychovatelka s dětmi do Holešova, kde si děti výborně 

zabruslily na Zámeckém kluzišti.  

Od 2. pololetí se školní družina zapojila do projektu „Sportuj ve škole“. O co přesně jde? 

Staly jsme se jednou z 1000 škol, které baví kluky a holky sportem. Rozhýbáváme školní 

družinu zábavou a pohybem. Děti tak rozvíjí své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží, 

zda se hýbou v tělocvičně, na dvoře, zahradě či na vycházce. Nejdůležitější je být v pohybu                 

se spolužáky a kamarády. V dnešní době mají děti nedostatek pohybu, každé čtvrté dítě               

ve školním věku trpí nadváhou. Pohyb venku posiluje srdeční činnost, zlepšuje okysličování, 

podporuje pružnost a ohebnost, snižuje riziko vzniku cukrovky, zlepšuje spánek i náladu. 

Děti, které jsou více venku, se lépe soustředí na vyučování. Proto chceme s dětmi více chodit 

pěšky, sportovat a ukázat jim, že je to normální, zdravé a zábavné! 

 

Adventní dílna 

23. 11. 2019 jsme zažili velmi příjemné odpoledne, kdy jsme pod vedením firmy Podběl-

Hany a Jany Bělařových, tvořili adventní věnce z nejrůznějších přírodnin. Všem se velice 

dařilo a domů jsme odcházeli nadšené z krásných vazeb.  

 

Vánoční zastavení na návsi 

V pátek 7. 12. se na místní návsi sešli v hojném počtu obyvatelé obce, aby si poslechli koledy 

a vánoční písně v podání dětí ZŠ a MŠ a podívali se, jak se rozzáří vánoční strom. Děti                  

za pomoci paní učitelek vyrobili spoustu vánočních dekorací, které si mohli návštěvníci 

zakoupit. Po vystoupení bylo pro účastníky připraveno občerstvení a něco teplého na zahřátí. 

V sále obecního úřadu si měly děti možnost vytvořit výrobky s vánoční tématikou. Moc nás 

potěšilo, s jakým elánem se děti i rodiče do tvoření pustili. Děkujeme všem zúčastněným a 

budeme se těšit i v dalším roce. 

 

Lyžování 

V lednu se tradičně začalo jezdit lyžovat do oblíbeného lyžařského střediska SKI Troják.  

Aktivně se k nám přidali mladí hasiči z Beňova. Některé týdny autobus “praskal ve švech“. 

Zájem o lyžování nás moc těšil a budeme se těšit na další sezónu. 

 

Karneval v Bradavicích 

Ani letos nemohl ve Staré Vsi chybět dětský karneval, který pro děti připravily paní učitelky 

z mateřské školy, s pomocí ostatních zaměstnanců školy. V sobotu 16. února se zcela zaplnil 

sál hostince Na Základně malými i velkými návštěvníky. Karneval s tématikou Harryho 

Pottera přilákal děti nejen ze Staré Vsi, ale i širokého okolí. Děti si užily odpoledne plné 

soutěží, tance a zábavy. Všechny masky byly nápadité, veselé a barevné, proto si všechny 

zasloužily malou odměnu v podobě občerstvení a balíčku s překvapením. Celý karneval 

zakončila slosovatelná soutěž o pestré ceny.  

Děkujeme všem sponzorům, díky nimž jsme mohli karneval uspořádat v tomto rozsahu.  



Školní ples 

1. 3. 2019 uspořádala ZŠ a MŠ Stará Ves tradiční školní ples, který se konal v hostinci                 

Na Základně. V příjemných prostorách jsme jarně vyzdobili sál a navodili příjemnou 

atmosféru. O hudební i společenský zážitek se postarala skupina A-Z BEND Holešov,                 

ve které krásně zpívá rodák ze Staré Vsi Patrik Možíš. Velké poděkování patří všem 

sponzorům a firmám ze Staré Vsi a okolí, díky kterým byla letošní tombola plná krásných 

cen. S pocitem spokojenosti a pozitivními recenzemi se těšíme na příští ples. 

 

Zápis do 1. třídy  

Dne 3. dubna proběhl zápis do 1. třídy naší školy. Děti plnily celou řadu úkolů, ukazujících 

zejména na jejich schopnost soustředit se, pracovat na zadaném úkolu, práci dokončit,                 

na jejich rozumové schopnosti a dovednosti. Jaké je to být malým školáčkem si děti mohly      

nanečisto vyzkoušet ve středu 20. března, kdy pro ně a jejich rodiče byl připraven 

předzápisový „Den otevřených dveří do 1. třídy.“ Děti se zapojily do výuky spolu s prvňáčky 

a druháčky. Rodiče měli příležitost poznat, jak se jejich děti zapojily do práce celého 

kolektivu, i jak  se pracuje dětem ve spojených ročnících a prohlédnout si naši školu. 

 

Velikonoční tvoření 

Tradiční velikonoční tvoření proběhlo ve spolupráci s obcí Stará Ves. Nachystány byly 

dílničky pro rodiče s dětmi. Pletly se tatary, vyráběly jarní věnečky a ozdoby na velikonoční 

stůl. Děvčata si mohly nachystat květy na květnou neděli, které si připevnily do „ Májků“. 

 

Týden Země 

Celý týden jsme věnovali ekologické výchově. Vyvrcholením týdne byla návštěva lesních 

inženýrů, kteří tradičně měli nachystanou zážitkovou pedagogiku v lese. 

 

Zápis do MŠ 

16. 5.2019 od 8.00-16.00 proběhl zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 

2019/2020.Všechny děti, které v tomto školním roce dosáhnou 2 let, byly i s rodiči zváni               

k prohlídce mateřských škol.   

 

Ozdravný pobyt 

Ve dnech 3. – 7. června 2019 prožily děti ze ZŠ a MŠ ozdravný pobyt na Trojáku. Program 

celého týdne se nesl v duchu „Živlů“, jako je vítr, voda, oheň a půda. Působení jednotlivých 

živlů si děti zažily všemi smysly při pokusech, tvoření, výtvarných činnostech i při přednášce 

amatérského meteorologa. Nechyběly ani výlety. Navštívili jsme rozhlednu „Maruška“, Tesák 

i nejvyšší horu Hostýnských vrchů – Kelčský Javorník. Celý týden se nám moc líbil. 

 

Čokoládová tretra 

V pondělí 10. 6. 2019 se zúčastnilo 12 dětí naší školy semifinále atletického závodu 

Čokoládová tretra v Olomouci. I přes velké horko i početnou konkurenci běžců 

z Olomouckého i Zlínského kraje si naši žáci vedli velmi dobře. Nejlepšího umístění dosáhla 

Jolanka Němcová z 1. třídy. Vybojovala si 4. místo v běhu na 100 m. 

 



Těšíme se na prázdniny 

V pátek 21. června 2019 se na školním dvoře základní školy uskutečnila akce TĚŠÍME SE 

NA PRÁZDNINY.  Úvod patřil našim předškoláčkům, kteří pod vedením učitelek mateřské 

školy zazpívali písničky a zarecitovali básničky na rozloučení s mateřskou školou. Rozloučili 

se s předškolním obdobím v mateřské škole i s paními učitelkami, které je pasovaly                            

na školáky a poté symbolicky vstoupili   do brány základní školy. Po vystoupení dětí mateřské 

školy, vystoupili žáci základní školy se svým minimuzikálkem Ať žijí duchové. Na úplný 

závěr vystoupení děti společně zazpívaly píseň Červnová učitelka. Školní akce pokračovala 

pestrými soutěžemi, minidiskotékou, projížďkou na poníkovi, střelbou ze vzduchovky nebo 

třpytivým tetováním na tělo. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení a odměna pro děti za 

krásná vystoupení. Loučení se školním rokem se velmi vydařilo. 

 

Zhodnocení a závěr 

Ve školním roce 2018/2019 pracovala naše škola jako trojtřídní, s dělením předmětů                     

do skupin - 1.a 2 a 3. ročník, 4. až 5. ročník v předmětech  výchov. 

Žáci se učili podle vzdělávacího programu “Škola pro radost”, který prošel kontrolou ČŠI              

v roce 2014. 

V průběhu roku jsme pro žáky připravili pestrou výuku, která byla obohacena o různé 

vycházky, exkurze, projektové dny, sportovní a kulturní akce. 

Zapojili jsme se do projektu EU Šablony II. pro ZŠ, MŠ a ŠD.  

Základní škola a mateřská škola Stará Ves vytváří dobré podmínky pro poskytování 

základního vzdělání žákům. Letošní rok byl plný pracovních aktivit, které nám přinesly 

mnoho nových poznatků a úkolů, se kterými jsme se museli vypořádat.  

 

Vedení Základní školy a mateřské školy Stará Ves, okres Přerov děkuje všem 

pedagogům, provozním zaměstnancům, paní starostce Bc. Jiřině Mádrové, panu 

starostovi Říkovic Radomíru Možíšovi, zastupitelům  obce Stará Ves a  Říkovice              

i rodičům za velmi dobrou spolupráci  a významné přispění k úspěšnému zvládnutí 

úkolů školního roku 2018/2019. 

 

 

 

Ve Staré Vsi dne 21. 8. 2019                            Mgr. Kateřina Vansová, ředitelka 

 

 

 

 

 


