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Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace,  

Stará Ves č. p. 49, 750 02 Přerov, IČ : 750 26 511 

Tel.: 602 188 218, 778415124 

E- mail: zsms.staraves@gmail.com 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
Základní školy a mateřské školy Stará Ves, 

okres Přerov, příspěvkové organizace 

 
Školní rok 2020/2021 

1. Základní údaje o škole  

Identifikátor:                              600 146 545 

Adresa:                                       Stará Ves 49, 750 02 Přerov 

Statutární zástupce:                    Mgr. Kateřina Vansová 

Telefon:                                      602 188 218 

E-mail:                                        zsstaraves@gmail.com  

Datová schránka:                        7udmhqc                       

Web:                                            zsstaraves.cz 

Právní forma:                              příspěvková organizace 

                                                     IČ: 750 26 511 

Zřizovatel:                                   Obec Stará Ves                IČO:  00 636 584 
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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 

 

 

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 2020/2021 bylo v ZŠ 37 žáků, v MŠ Stará Ves 23 dětí, v MŠ 

Říkovice 19 dětí, v ZŠ a MŠ pracuje celkem 18 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 37 žáků. Ve stejné budově – dnes už součásti školy – sídlí také mateřská škola s 23 

dětmi. Školu navštěvují děti ze Staré Vsi, Říkovic, Přestavlk i Dobrčic. 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 
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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 je vybavena počítači. Budova školy je vytápěna 

ústředním plynovým topením, místnosti jsou vytápěny přiměřeně a pravidelně větrány.  

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, Hana Muhlhauserová, 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 dotačního programu 

MŠMT byly do tříd pořízeny nové notebooky v prosinci 2020. 

Z projektu EU - Šablony II. byly pořízeny Ipady a notebook ŠD. Tato technika je 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. 

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. 

 V době uzavření MŠ i ZŠ z důvodu Covid 19 (březen 2021) byla vymalovaná ŠD a MŠ 

Říkovice. 

V době hlavních prázdnin proběhly úklidové a údržbářské práce zajišťované pracovníky 

školy. Malování ŠJ, nátěr tabule a ochranné nátěry oken a vrat v budově ZŠ bylo zajištěno 

extrním pracovníkem. 

   

Školská rada 

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

období 3 let.  

 V září 2020 proběhly doplňkové volby do školské rady. Za  pedagogického pracovníky školy 

byla zvolena paní Pavlína Uhlířová.   

Mgr. Lenka Veselá ukončila k 31. 7. 2020 pracovní poměr v naší škole.  

Školská rada pracuje v tomto složení: 

 

Předseda školské rady:  

Mgr. Jaroslav Šiška 

Za zřizovatele školy:  

Mgr. Jaroslav Šiška 

Za zákonné zástupce žáků:  
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Renata Zapletalová 

Za pedagogické pracovníky školy:  

Pavlína Uhlířová 

 

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

a které ji přísluší. 

 

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 Hrdličková a Michaela Doležalová, vychovatelkami školní 

družiny jsou Bc. Lenka Hrdličková a Michaela Doležalová.  

Provoz ranní družiny je  od 6.30 hodin. Vyučování začíná v 7.45 hod., není zavedeno zvonění. 

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. V tomto školním roce nebyl 

zájem ze strany zákonných zástupců. 

 

Školní i mimoškolní aktivity 

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

smysluplnému trávení volného času.  

Zájmové útvary 

- 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 Hrdličková 

- Ruční práce – v rámci školní družiny vede Michaela Doležalová 

- Cvičení dětí - v rámci školní družiny vede Michaela Doležalová 

- Sportuj ve škole - v rámci školní družiny vede Michaela Doležalová a Kristýna 

Juřicová 

- Zájmové činnosti – Šablony III. 

- Čtenářský klub – Mgr. Kateřina Vansová 

- Klub zábavné logiky a deskových her – Monika Vyhňáková 

 

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

veřejnosti, přivést rodiče žáků k aktivní spoluprácí (vedení 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 

– adventní tvoření, vánoční zvyky a obyčeje, výroba májek a pomlázek, velikonoční zvyky a 

obyčeje, výstavka keramiky, přednášky odborníků z řad občanů, Dětský den, sportovní hry, 

poznávání  blízkého okolí – Holešov, Přerov, Rymice, Kroměříž a také Prahy (žáci 

posledního ročníku), besídky  např.  Adventní vystoupení, vystoupení k příležitosti Vítání 

občánků, setkání důchodců a další. 
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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. 

Škola plánuje ozdravné pobyty v přírodě v některé z lokalit našich hor, Beskyd, Javorníků, 

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. 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy  

 

Přehled oborů vzdělávání:  7901C01 

Název oboru „Základní škola 

IZO: 108013626 

Zač. plat. 01. 09. 2007 

 

Škola má zpracován školní vzdělávací program „Škola pro radost ”platný od 3. 9. 

2018  Podle tohoto programu se vyučovali ve školním roce 2020/2021  všichni žáci. 

- počet žáků ve školním roce 2020/2021 – 37 žáků  

- schválena výjimka z nejnižsího počtu žáků Obcí Stará Ves – trojtřídní organizace, bez 

nutnosti dofinancovávání. 

- cizí jazyk : 1. - 5. ročník – AJ 

- 1. roč. umístěn v II. třídě – 5 žáků 

- 2. ročník  spojen  s 1. ročníkem ve II. třídě - 11 žáků 

- 3. ročník  - umístěn v I. třídě – 10 žáků 

- 4. a 5. ročník spojen v III. třídě – 11 žáků 

- výchovy děleny dle skupin 

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

zájmů žáků 

- velmi dobrá spolupráce s SPC Hranice  

- podpůrná opatření (PO) – řídíme se dle rad a pokynů SPC Hranice 

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

předměty speciální pedagogické  péče, reedukační činnosti. 

-  v tomto školním roce 8 žáků s PO 2.- 3. 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., SDH Stará Ves, SDH Říkovice. 

- vedení ZŠ se při hospitační činnosti zaměřilo na efektivitu výuky při prezenční formě i 

při distanční formě vzdělávání 

- 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.) 
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Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ 

– Škola pro radost 

1. – 5. ročník 

ŠVP „Ať je teplo nebo zima, v družině je 

stále prima“ 

Školní družina 

ŠVP “Školka je náš kamarád” MŠ, předškolní vzdělávání 

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy a personální zabezpečení 

 

Struktura provozních zaměstnanců: 

Součásti / pozice Úvazek Zdroj  

Základní škola   

Školnice 0,75 SR 

Ekonomka 0,80 SR 

Mateřská škola   

Školnice Ř 0,45 SR 

Školnice SV 0,30 SR 

Školní jídelna   

Vedoucí školní jídelny 0,45 SR 

Kuchařka 1,00 SR 

Pomocná kuchařka 0,80 SR 

Výdej stravy 0,25 SR 

Všichni zaměstnanci byli způsobilí k výkonu svého povolání. 

 

Struktura pedagogických zaměstnanců: 

Pozice Úvazek Zdroj Aprobovanost Stupeň 

vzdělání 

Ředitelka školy 1,00 SR( státní 

rozpočet) 

ANO VŠ 

Učitelky 1. stupně 

ZŠ 

2,00 SR ANO VŠ 

Učitelka 1. stupně 

ZŠ 

0,363 

0,272 

SR 

SR 

NE 

NE 

SŠ 

VŠ (Bc.) 

Vychovatelé ŠD 1,1 SR ANO VŠ(Bc.), ŠS 

Vychovatelé ŠD 0,15 SR NE SŠ 

Asistentky 

pedagoga 

1,638 SR ANO SOU, SŠ, 

VŠ 

Učitelky MŠ 3,79 SR ANO SŠ 

Asistentky 

pedagoga v MŠ 

1,39 SR ANO SOU 
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Ve školním roce 2020/2021 nově do pedagogického sboru nastoupila  Bc. Lenka Hrdličková, 

vychovatelka ŠD a učitelka 1. stupně ZŠ. 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do víceletých 

gymnázií 

 

Rozhodnutí ředitele ve správním řízení 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přijetí do 1. ročníku 8 0 

O odkladu povinné školní 

docházky 

1 0 

Přijetí do MŠ 12 0 

 

 

Přestup vycházejících žáků z 5. ročníku 

Škola  Počet žáků 

ZŠ a MŠ Horní Moštěnice 3 

ZŠ Kostelec u Holešova 1 

ZŠ U Tenisu 2 

 

 

 

Přestup žáků do jiných škol z nižších ročníků:  

Škola  Počet žáků 

ZŠ Kostelec u Holešova 1 

ZŠ Brodek u Přerova 2 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

I.pololetí 

  

Ročník Počet žáků Samé 

jedničky 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. ročník 

 

5 5 5 0 0 

2.   ročník 11 8 2 1 0 

3.   ročník 10 5 2 3 0 

4.   ročník 5 3 2 0 0 

5.   ročník 6 3 2 1 0 

        

  

    

Ročník Počet žáků Pochvaly Kázeňské 

opatření 

Celková 

absence   

Průměr na 

žáka 

1.   ročník 5 0 0 29 5,8 

2.   ročník 11 0 0 277 25,18 

3.   ročník 10 0 0 240 24 

4.   ročník 5 0 0 34 6,8 

5.   ročník 6 0 0 270 45 
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II. pololetí 

  

Ročník Počet žáků Samé 

jedničky 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1.      ročník 5 5 5 5 0 

2.      ročník 10 8 10 0 0 

3.   ročník 9 4 7 2 0 

4.   ročník 5 3 2 0 0 

5.   ročník 6 3 2 1 0 

        

  

    

Ročník Počet žáků Pochvaly Kázeňské 

opatření 

Celková 

absence   

Průměr na 

žáka 

1.      ročník 5 0 0 116 23,2 

2.   ročník 10 5 0 364 36,4 

3.   ročník 9 6 0 355 39,44 

4.   ročník 5 2 0 145 29 

5.   ročník 6 2 0 184 30,67 

-        Kombinované hodnocení - 3 

-        snížený stupeň z chování: 0 

-        celkový počet neomluvených hodin na škole:  0 

počet přestupujících dětí - 7 
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Výsledky srovnávacích testů 

Ve školním roce 2020/2021 se zúčastnili žáci 5. ročníku celostátních srovnávacích testů 

Kalibro.  

Z důvodu pandemie žáci vyplnily testy z předmětů Český jazyk, matematika a Angličtina. 

 

Výsledky: 

Srovnávaná oblast Průměrná 

úspěšnost ZŠ Stará 

Ves  

 

Průměrná úspěšnost celá ČR  

Český jazyk 80,9 66.8 + 20,1% 

Matematika 80,2 50.6 +  29,6% 

Angličtina 78,4 70,6  + 7,8 % 

 

Péče o talentované žáky 

Ve školním roce 2020/2021 na naší škole nebyli vyjímečně talentovaní žáci. 

 

 

 

 

1. Údaje o prevenci  sociálně patologických jevů  

 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

Vzhledem k tomu, že děti patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární 

prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům informace o drogové 

problematice (přiměřeně k věku žáků), o problematice spojené s užíváním alkoholu, kouření, 

ale i verbální a fyzická šikana. Aktuálně jsme se zaměřili zejména na moderní technologie, 

jejich zneužití a na bezpečné chování na internetu. Seznamovali jsme žáky  s pojmem 

kyberšikana, nástrahami internetu a ochranou, bezpečným nastavení profilů na sociálních 

sítích apod. Učili jsme je, jsme schopni  naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi 

hovořit i na neformální úrovni.  

Minimální preventivní program naší školy byl zpracován na základě rozboru aktuální  

situace na škole a opírá se o zkušenosti z dlouhodobé preventivní činnosti.  

Minimální preventivní program vychází z legislativy ČR, zákonů a vyhlášek vztahujících se  

k dané problematice, metodických pokynů a nařízení, zejména z metodického pokynu MŠMT  

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a  

školských zařízeních.  

Cílem minimálního preventivního programu je zvýšení odolnosti žáků školy vůči   

rizikovému chování, sociálně patologickým jevům, zejména vůči záškoláctví, zneužívání  

návykových látek, závislosti na informačních technologiích, kriminalitě a šikaně 

(kyberšikaně).  

Ve spolupráci s rodiči chceme utvářet takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk 

schopná orientovat se v dané problematice, ptát se a dělat rozhodnutí. Výchova člověka, který 

si váží svého zdraví i zdraví ostatních a umí vhodně a účelně nakládat se svým volným časem 
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je naší prioritou.      Zároveň se zaměřujeme na rozpoznání a zajištění včasné intervence v 

případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže,  

diskriminace a rasismu, poruch příjmu potravy, hazardních her a sebepoškozování. 

Ve škole pracovala 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                   

Kyberšikana ne 

Rasismus ne 

 

Specifická prevence 
 

Ročník Akce Datum Realizátor 

1. – 5. roč. Třída v pohodě září 2020 Třídní učitelé 

1. – 5. roč. Bezpečný internet 

 

prosinec 2020 Mgr. Nevřalová, 

mediální výchova 

1. – 5. roč. Nebezpečí – jsem 

sám doma 

říjen 2020 třídní učitelé 

1. – 5. roč. První pomoc leden 2020 Mgr. Kateřina Vansová 

a ČCK 

1. – 5. roč. Když se stane 

neštěstí. 

únor 2020 Mgr. Kateřina 

Vansová 

1. – 5. roč. Kočičí zahrada květen 2021 Mgr. Kateřina 

Vansová 

1. – 5. roč. Kamarádi, volný 

čas 

 

jaro 2021 třídní učitelé 

1. – 5. roč. Nebezpečí – jdu 

sám domů 

 

jaro 2021 

třídní učitelé 

1. – 5. roč. Kyberšikana říjen 2020 

duben 2021 

Vansová 
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2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem vzdělávání pedagogických 

pracovníků, který byl zpracován na školní rok 2019/2020 na základě právních předpisů 

(zákon č. 563 / 2004 Sb., § 24 - školský zákon, vyhláška č. 317 / 2005 Sb. - o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo prohloubení a zvyšování profesních 

kompetencí v oblasti řízení školy, gramotností, v oblasti prevence. Dále bylo vzdělávání 

zaměřeno na aktivizující učební metody a formy práce, dovednosti a praktické využívání 

nových pomůcek, vzdělávacích postupů a dovedností, které vedou ke zvýšené motivaci dětí a 

žáků, pozitivnímu klimatu ve škole, ke kreativitě žáků. V době uzavření škol a veřejných 

seminářů jsme se zúčastňovaly nabízených webinářů. 

 

DVPP školní rok 2020/2021 

Jméno a příjmení  Datum kurzu Název kurzu 

Mgr. Kateřina Vansová 28. 8. 2020 ČŠI PIRLS, TIMSS 

Mgr. Kateřina Vansová podzim 2020 Učíme se venku 

Mgr. Kateřina Vansová 10. 11. 2020 Legislativní novinky 

školního roku 

2020/2021 

Mgr. Kateřina Vansová 7. 12. 2020 Práce s textem v 

hodinách ČJ  

Mgr. Kateřina Vansová únor 2021 Canva - kreativní 

nástroj do každé třídy i 

kabinetu - pro 

začátečníky 

Mgr. Kateřina Vansová březen 2021 Formativní hodnocení  

Vansová Kateřina  duben 2021 Distanční výuka na 1. 

stupni ZŠ 

Bc. Lenka Hrdličková 12.10-12.11 2020 Učíme se venku 

Bc.Lenka Hrdličková 18. 1. 2021 Oromotorika mluvidel 

zábavnou formou 

Bc.Lenka Hrdličková 29. 1. 2021 Kurz sdílení 

zkušeností a efektivní 

komunikace mezi 

začínajícím a 

uvádějícím učitelem 

Bc.Lenka Hrdličková 17. 2. 2021 Canva – kreativní 

nástroj do každé třídy i 
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kabinetu 

Bc. Lenka Hrdličková 03.03-05. 03. 2021 Angličtina od začátku 

Michaela Doležalová podzim 2020 ČŠI, PIRLS 

Michaela Doležalová  podzim 2020 Učíme se venku 

Mgr. Ludmila Nevřalová březen 2021 Formativní hodnocení 

Bc. Lenka Hrdličková 9.3. +18. 3. 2021 Angličtina hravě a 

netradičně 

Bc. Lenka Hrdličková 18. 3. 2021 Pomoc s přípravami na 

výuky pro začínající 

učitele 

Bc. Lenka Hrdličková 25. 3. 2021 Netradiční pohybové 

aktivity v ŠD 

Mgr. Ivana Opletalová 5 x 2 hodiny 

19.4. - 30. 4. 2021 

AMOS – soubor 

vzdělávacích materiálů 

pro 1. ročník 

Erika Dočkalová 24. 2. 2021 SYPO - Komunikace 

pedagogů MŠ s rodiči 

Erika Dočkalová 4.3. + 5. 3. 2021 ADHD práce s dítětem 

s poruchou chování + 

praktické rady nejen 

do výuky 

Mgr. Ivana Opletalová 25. 5. 2021 Jak vyučovat cizí 

jazyk s poruchami 

učení 

Lenka Hrdličková 8. 6. 2021 Nová informatika v 

RVP ZV 

Michaela Doležalová          7. 6. 2021                       Jak učit Přírodovědu 

tak, aby žáky bavila? 

 

Michaela Doležalová                                                                                      

 

19. 4. 2021                      Současná literatura     

pro děti 1. st. ZŠ 

Michaela Doležalová         

 

15. 6. 2021                      Čtenářské dílny poezie    
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Mgr. Ivana Opletalová 26. 8. 2021 Formativní hodnocení 

v praxi 

Bc. Lenka Hrdličková 26. 8. 2021  Formativní hodnocení 

v praxi 

Mgr. Kateřina Vansová srpen 2021 Formativní učení 

Bc. Lenka Hrdličková 

   

 

srpen 2021 Současná literatura pro 

děti ve věku prvního  

stupně základní školy.

  

   

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Školní projekty 

Projekt  Dílčí projekty Termín 

ENVIROMENTÁLNÍ 72 hodin říjen 2020 

Mrkev školní rok 

Den Země duben 2021 

Ukliďme svět ŠD říjen 2020 

Asekol- sběr elektroodpadu školní rok 

Nadílka lesní zvěři  

Les ve škole 

prosinec 2020 

jaro 2021 

LIDOVÉ TRADICE Advent prosinec 2020 

Masopust únor 2021 

Vynášení zimy plánováno, 

uskutečněno 

v distanční výuce - 

motivace dětí  

Čarodějnice  duben 2021 

Velikonoční putování Starou Vsí a 

Říkovicemi 

uskutečněno 

distančně- 

motivace dětí a 

rodin 

SVĚT KOLEM NÁS 

 

Den Evropy  9. květen 2021  

VE ZDRAVÉM TĚLE  

ZDRAVÝ DUCH 

Den výživy září 2020 

Zdravé zuby Plánováno březen, 

neuskutečněno 
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Covid 19 

Vím, co jím září 2020  

Ovoce do škol školní rok 

Mléko do škol školní rok 

Olympijský víceboj školní rok 

Sportuj ve škole školní rok – 

pozastaveno Covid 

19 

Vzdělávací dny AŠSK srpen 2021 

Plavání  září –  

prosinec 2020 – 

plánováno, 

neuskutečněno 

Covid 19 

 Ozdravný pobyt   září 2020 

NAŠE  PLANETA Sváteční dny nejen u nás školní rok 

  Já jsem já, ty jsi ty (multikultura)  květen 2021 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA Teorie DV  (ATLAS) říjen 2020 

plánováno, 

neuskutečněno 

Covid 19 

Praxe DV (ATLAS) květen 2021 

plánováno, 

neuskutečněno 

Covid 19 

Beseda s členy IZS říjen 2020, 

plánováno, 

neuskutečněno 

Covid 19 

Sportovní den červen 2021 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Co čtu, na co se dívám červen 2021 

POJĎTE DĚTI, 

BUDEME SI HRÁT 

Drakiáda   říjen 2020, 

neuskutečněno 

Covid 19 

Dětský den červen 2021 

Těšíme se na prázdniny červen 2021 

Poslední zvonění červen 2021 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 

V naší základní škole proběhla tematická inspekční činnost v termínu 11. a 12. 2. 2021. 

Uvedená inspekční činnost byla zaměřena na dopady mimořádných opatření na vzdělávání v 

základních a středních školách. Stěžejní byla zejména hospitační činnost, v prezenční a 

distanční - synchronní výuce.  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

 

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 –  dobré finanční zajištění provozu školy, spolupráce  při tvorbě rozpočtu 

školy. 

V příloze výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy. 

 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V uplynulém školním roce jsme nebyli zapojeni do žádného mezinárodního projektu 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

V uplynulém školním roce se pedagogičtí pracovníci nezúčastnili žádných dlouhodobých 

programů celoživotního učení. 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Šablony III. pro ZŠ a MŠ Stará Ves 

Registrační číslo projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018041 

 

Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v mateřské škole a v základní škole.  

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

extrakurikulární a rozvojové aktivity a aktivity rozvíjející ICT. 
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Zvolené šablony: 

 

3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ 

3.I/8c Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 32 hodin/32týdnů 

3.I/9 Projektový den ve výuce 

3.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ 

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

3.II/12 Projektový den ve výuce 

3.II/13 Projektový den mimo školu 

 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

V naší škole je založena od července 2018 ČMOS PŠ – ZO ZŠ a MŠ Stará Ves, okres Přerov. 

Organizační číslo ZOOS: 23–0003–3808. 

 Předsedkyní je Mgr. Ivana Opletalová a místopředsedkyní Mgr. Ludmila Nevřalová.  
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Život ve škole 2020/2021 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Dne 1. září 2020 jsme slavnostně přivítali nový školní rok. Po krátkém proslovu předala paní 

ředitelka slovo paní starostce Staré Vsi Bc. Jiřině Mádrové. Všichni jsme přáli dětem i 

rodičům klidný a úspěšný školní rok, trpělivost, pevné nervy a mnoho zdraví. Po úvodních 

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

paní učitelka Mgr. Ivana Opletalová děti představila a společně s paní ředitelkou prvňáčky 

pasovaly na žáčky naší školy. Poté si šli noví prvňáčci poprvé s velkým očekáváním 

zasednout do školních lavic. Děti z ostatních ročníků si usedly ve svých krásně vyzdobených 

třídách. Jejich třídní paní učitelky jim pověděly potřebné informace a připily si dětským 

šampaňským na úspěšný školní rok. 

 

 

 

OZDRAVNÝ POBYT 

Druhý zářijový týden školy jsme prožili v nádherném prostředí Javorníků v horském hotelu 

Portáš. Svou nadmořskou výškou 960 m n. m. zaručoval čisté a zdravé ovzduší pro bezpečný 

pobyt dětí. Celý týden se nesl v pohádkovém duchu. Již první den, při návštěvě Muzea A. 

Strnadla, si děti vyzkoušely krumplování vlny a soukání na kolovrátku. Při zkoumání lesa se 

staly "mravenečky" a poměřily své síly v hodu polenem. Jindy zase badateli při hledání 

pobytových stop živočichů. Připravily a ochutnaly macerát z místních bylin, k tomu 

vykouzlily zaříkávadlo s pomocí malé čarodějnice, utkaly obrazy z přírodnin, staly se 

výtvarníky v přírodě, zpěváky lidových písní z Valašska a mnoho dalšího. Celý týden svítilo 

sluníčko, tudíž jsme uskutečnili kratší výšlapy i celodenní túru. Obdivovali jsme krásy 

Valašska a mnozí z nás dospělých i dětí jsme si slibovali, že do těchto krásných míst 

vezmeme na výlet i své příbuzné. Děti byly velmi spokojené a domů si odvezly nejenom 

spoustu nových poznatků, ale především krásných zážitků. 

 

 

MEDOVÉ SNÍDANĚ 

V pátek 18. září 2020 nás navštívil pan včelař, který spolupracuje s Ministerstvem 

zemědělství v projektu Medové snídaně. Žákům naší školy představil včely jako zajímavé 

živé tvory, objasnil jejich význam pro přírodu i život člověka. Nejednalo se o prostou 

přednášku, ale pan lektor zábavnou a interaktivní formou za pomoci herních i reálných 

pracovních pomůcek přiblížil dětem práci včelařů i práci včel. Moc chválil naše žáčky, jak 

byli pozorní, vnímaví a kolik informací o včelách a jejich životu již věděli. Děti si po 

skončení pochutnaly na přichystané medové svačince. 
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POVIDLA VE STARÉ VSI 

Září je čas sklízení a zpracovávání plodů zahrady a my jsme měli možnost s dětmi prožít 

podzimní lidovou tradici „Jak se vaří povidla". 

Dříve bylo vaření povidel společenskou událostí, při které se sešli lidé ze sousedství a dlouhé 

hodiny ve velkých kotlích vařili švestky bez přidání cukru. Dnes je to již velmi ojedinělé a je 

moc hezké, že se tato tradice udržela ve Staré Vsi. Děti si prožily vaření povidel od sbírání 

švestek až po ochutnání hotových povidel na svačince ve školní jídelně. Moc jim také 

chutnala i „LÍZANKA", kterou ochutnaly před dlouhým vařením hotových povidel. Obdivně 

jsme si prohlédli sušičku ovoce, která se poháněla topením v kamnech. Dětem se exkurze moc 

líbila a odnesly si spoustu zajímavých poznatků. 

 

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ MŠ 

Jako každý rok proběhla v naší školce logopedická depistáž pro děti od 4 let. Paní logopedka 

ze SPC Přerov si s dětmi povídala, zábavnou formou je přezkoušela a i letos pochválila 

připravenost našich předškoláků do 1. třídy, což nás velice těší. Dětem, které mají nějaký 

nedostatek v řeči, napsala doporučení do SPC, nebo doporučila navštěvovat, řečové chvilky“ 

v MŠ, který vede Bc. Lenka Hrdličková. 

 

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ 

12. 11. 2020 se naše školka zúčastnila polytechnického vzdělávání, které vedl lektor Jiří 

Lukáš, pod organizací Regionální Agentury pro Rozvoj Střední Moravy- MAP. Děti se 

seznámily s piktogramy, zahrály si pohybové hry, stavěli domy, silnice a obrovské město, ve 

kterém plnily zábavné úkoly, při kterých se musely orientovat v mapě, poznat určený 

piktogram a dojet autem po správné straně silnice s dodržením dopravních předpisů. Děti byly 

nadšeny a už se moc těší na příští setkání. Za odměnu si odnesly diplom STAVITELÉ MĚST. 

 

DEN ZEMĚDĚLSTVÍ 

V září se děti zúčastnily „Dne zemědělství“ v Horní Moštěnici, na tuto akci nás pozvala firma 

Salix. O zábavu bylo postaráno třeba v bludišti ze slámy nebo v obilném pískovišti. Největší 

úspěch měla prohlídka zemědělské techniky a projížďky na koni. Pracovníkům Salixu jsme 

poděkovali za spoustu nových informací, které jsme se dozvěděli a za krásně zorganizovanou 

akci a dárečky.  
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DISTANČNÍ VÝUKA PODZIM 2020 

Vláda přijala s účinností od 14. října 2020 další razantní opatření a to opět zákaz osobní 

přítomností žáků v základních školách. 

 V tomto druhém období jsme byli již mnohem připravenější. V srpnu na pedagogické radě 

jsme se dohodli, že budeme používat komunikační  a on-line nástroje, které jsme nastavili již 

na jaře 2020. Měly sloužit nemocným a chybějícím dětem, k doplnění učiva, úkolům a 

různým zadáním i do vyučovacích hodin. 

Zajistili jsme, aby se děti dokázaly připojit k G Suite, do Classroomu, uměly spustit Google 

Meet a připravili jsme na to i rodiče našich nejmladších žáčků. Měli jsme hotový dotazník s 

prosbou o informace týkající se podmínek pro distanční formu vzdělávání, nachystané 

smlouvy k výpůjčce školní ICT techniky. 

Distanční výuka byla velmi náročná pro nás pedagogy na samotnou přípravu, během prvních 

dní jsme se samostudiem seznámily s novým Google nástrojem a to JAMBOARD, která nám 

významně vypomohla interaktivně pracovat s dětmi při on-line hodinách.  

Velmi náročná byla distanční výuka také pro zákonné zástupce i naše žáky. U malých dětí 

byli ve většině případů během výuky online přítomní i rodiče. Bez nich by to nešlo. Ti jim 

pomáhali, aby se vlastně při práci s počítačem vůbec zorientovaly, ukázali prstem na 

obrazovce, řešili technické potíže a mnoho dalšího.  Děti samostatně on-line hodiny zvládají 

většinou až od třetí třídy.  Paní učitelka mladších žáčků nám popisovala pozitivní odezvu 

malých dětí potom, co se každé ráno připojily a pro ni to byla vždy velká odměna. 

Výhodou také bylo, že i my paní učitelky jsme měly hospitační hodiny od rodinných 

příslušníků a oni měli možnost vidět, jak učíme, co s dětmi děláme, jaké didaktické postupy 

používáme a takhle napřímo to sledovat, bylo mnohem lepší než rozhovory na třídních 

schůzkách. Samozřejmě jsme si všichni, my dospělí i děti uvědomovali, že osobní kontakt a 

vyučování ve škole je mnohem efektivnější a určitě i zábavnější. 

Moc jsme děkovali zákonným zástupcům za spolupráci, a za respektování všech nastavených 

pravidel v ZŠ i MŠ i během provozu, který již od 1. září není úplně v běžném režimu. 

Vážíme si velké pomoci dětem při distanční výuce a moc jsme se těšili na osobní přítomnost 

dětí ve škole. 

 

 

 

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ 

 

Konec ledna je pro malé i velké žáky prvním obdobím zúročení jejich práce, snahy a píle. Svá 

vysvědčení si bohužel ze školy letos odnesli jen žáčci první a druhé třídy. Ti si naplno užili 

svůj slavnostní den, vyslechli si hlavně pochvaly osobně. Ostatní děti dostaly vysvědčení 

naskenované do osobních schránek v Google učebně. Žáci čtvrté a páté třídy měli třídnickou 

hodinu, kde proběhlo sebehodnocení pololetí, a zábavnou formou děti doplňovaly neúplné 

věty. S dojetím zazněla slova, jak dětem chybí škola a jak se do ní moc těší a hlavně se děti 

shodovaly, že by si nikdy nemyslely, že takové věty z jejich úst zazní. 
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DISTANČNÍ VÝUKA  - 2. pololetí šk. roku 2020/2021 

 

Bohužel i po novém roce se žáci 3. 4. a 5. ročníku nevrátili zpět do školních lavic. Distanční 

výuka pokračovala ve stejném režimu jako na podzim 2020.  Online výuka byla realizována 

prostřednictvím GOOGLE  WORKSPACE (dříve G Suite). Děti již prostředí učebny dobře 

znaly a nečinilo jim již žádné potíže připojování a orientace v zadávaných úkolech a 

pokynech všech paních učitelek. V únoru 2021 proběhla ve škole inspekční činnost, která 

sledovala nastavené platformy, online výuku i souběžně probíhající prezenční výuku 1. a 2. 

ročníku. ČŠI se líbilo  v naší škole i v prostředí online výuky. Naše děti i paní učitelky byly 

pochváleny, což vedení školy samozřejmě udělalo velkou radost. Bohužel od 1. března 2021 

vláda opět rozhodla o uzavření všech základních i mateřských škol. Moc jsme se těšili na naše 

žáčky i děti v MŠ, netrpělivě jsme sledovali zprávy v médiích a 12. dubna se konečně 

navrátili žáci 1. stupně do škol a předškolní děti do MŠ. 

 

 

 

 

VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ 

Paní učitelky, paní vychovatelky a paní asistentky školy se rozhodly dětem nachystat 

naukovou trasu a ve spolupráci s Obcí Stará Ves připravily Velikonční výstavu. 

Během Velikonoc se naši nejmenší z MŠ a žáci ze ZŠ spolu s rodiči a kamarády vydali na 

Velikonoční putování. Trasa začínala od školy, pokračovala dle vyznačených fáborek na 

hřiště,    ke věži, dále ke křížku a k obecnímu úřadu, kde byl cíl a Velikonoční výstava 

velikonočních tradičních I netradičních výrobků.  Na každém stanovišti děti měly splnit určitý 

úkol a sbírat indicie. Za splnění trasy a úkolů na děti čekala sladká odměna. Jsme rádi, že i 

když počasí ne vždy úplně přálo, účast byla hojná a akce se dle spokojených úsměvů dětí i 

rodičů vydařila. 

 

 

 

DEN ZĚMĚ 

Ve dnech 22. a 23. dubna přispěli žáci naší školy k očistě obce a zároveň naší Země. 

Společně jsme posbírali asi 4 plné pytle odhozených odpadků.Největší úlovek našli žáci  

3. ročníku na okraji lesíka Gryngle. Mezi nasbíraným odpadem byly nejčastěji plechovky od 

nápojů, papírové obaly od sladkostí a nedopalky cigaret. 

Páteční trasu okolím Staré Vsi jsme si moc užili. Žáci šli po jednotlivých třídách do Přestavlk, 

 dále lesem, kolem vodárky až ke hřišti. 

Po cestě poznávali rostoucí dřeviny a z kartiček živočichy, kteří žijí v naší blízkosti. 

Děti také obdivovaly les plný rozkvetlých sasanek, plicníků a orsejí. 
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72 HODIN 

Letošní rok jsme v rámci projektu 72 hodin zkrášlili a rozkvetli školní zahradu. Oslovili jsme 

rodiče a prarodiče, aby nám poslali trvalky, bylinky a odkopky keříků ze svých zahrádek. 

Vstřícnost byla veliká a následující den jsme po třídách všechny rostliny vysadili na školní 

zahradě. Přál nám i deštík a všechno dostatečně zalil. Jsme vděční za krásnou spolupráci a 

ochotu rodičů a prarodičů našich žáků. 

 

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Součástí vzdělávacího programu jsou tzv. průřezová témata. Jedním z nich je i multikulturní 

výchova. V letošním školním roce byla zaměřena na práva dětí. Spolu s nimi děti odhalovaly 

také povinnosti a pravidla soužití z nich vyplývající a nutná k tomu, aby jejich práva byla 

naplněna. Padlo mnoho zajímavých názorů, dotkli jsme se mnohých vážných témat.   

 

 

ČARODĚJNICE 

Ve čtvrtek 30. dubna 2021 od rána i v naší škole i školce létali čarodějnice a čarodějové. Děti 

i paní učitelky se proměnily na strašidelné bytosti a užívaly si den před filipojakubskou nocí. 

Všichni řešili čarodějnické rébusy, křížovky, učili se zaklínadla, počítali s malou čarodějnicí, 

vyráběli bublající lektvary a velké třídní čarodějnice. Proletěli se v tělocvičně, kde si 

vyzkoušeli let na koštěti i čarodějnickou nelehkou stezku.  Sbírání pavouků a hadích očiček si 

užily děti na školní zahradě a moc je bavila velká pavoučí síť, kde pavoučice Gréta číhala a 

těšila se, kdo neprojde pavučinou a dá si ho ke svačině. Také si malí čarodějové a čarodějky 

vyvěštili, čím se narodí v příštím životě. 

 

 

 

DEN EVROPY 

Každoročně si 9. května připomínáme Den Evropy jako symbol přátelství, spolupráce a 

vzájemného poznávání mezi národy. Letošní projektový den byl ve znamení turistiky, 

památek a zajímavostí především okolních zemí. Děti se navzájem informovaly, která místa 

navštívily a co zajímavého zde zažily. Do mapy pak zakreslily Českou republiku jako srdce 

Evropy. Povídání doplnilo zajímavé vzdělávací video Evropské pexeso, které nám přiblížilo 

jednotlivé evropské státy. Žáci 4. a 5. ročníku plnili interaktivní „únikovku“ plnou kvízů a 

také informací. Ještě na druhý den říkali paní učitelce, že si “pobrukovali” melodii z hymny 

Evropské unie. 

 

 

 

 

ZÁPIS 1. TŘÍDA 

 

Přijmout a zhostit se role školáka je významným mezníkem v životě každého dítěte. Svou 

připravenost musí prokázat u zápisu při plnění spousty úkolů. Již druhým rokem byly ale děti 
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o tuto událost ochuzeny. Předškoláci naší školy měli možnost prožít své “přijetí do školy” 

alespoň dodatečně. Četli, psali i počítali, hledali zapeklitá řešení a malovali s motýlem 

Třepetálkem. Vyzkoušeli si, jaké je to být školákem a práce se jim náramně dařila.  

A tak z 1. třídy odcházeli s úsměvem a pocitem, že už opravdu do školy mohou. 

 

   

DEN DĚTÍ 

 

Den dětí jsme s dětmi oslavily krásnou procházkou blízkým polesím, kterým nás provázely 

nejrůznější pohádkové bytosti. A protože děti rády pomáhají svým kamarádům v nouzi, 

pomohly i všem v lese. Plnily drobné úkoly a za svou snahu získávaly klíče. Těmi pak spolu 

se Shrekem a Fionou otevřely nedobytnou truhlu s pokladem. Pohádkový les, na který jsme 

byli pozváni ZŠ Kostelec, doprovázelo pohádkové počasí a dobrá nálada. Večer se mohli na 

sebe také podívat ve zpravodajství televize Nova, která vysílala záznam z tohoto 

uspořádaného dne. 

 

 

 

VÝLET PRAHA 

Dne 17. června ráno se vypravili žáci 5. ročníku s paní učitelkou třídní na výlet do Prahy.  

Z přerovského nádraží vyjeli v 6. 09 hodin vlakem. Po deváté hodině vystoupili na pražském 

hlavním nádraží a čekal je celodenní okruh Prahou. Přejeli metrem na Malostranskou stanici a 

pak se vydali Valdštejnskou jízdárnou, po Starých zámeckých schodech na Hrad. Napočítali 

100 schodů a obdivovali výhled na Prahu z hradního barbakánu. Na Hradě se podivovali nad 

prázdnotou bez turistů. Na jednu stranu to bylo příjemné, ale i se shodli, že je to smutné. Moc 

se jim líbila všechna místa v prohlídkovém okruhu na Pražském hradě - Starý královský 

palác, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička i katedrála sv. Víta. V pravé poledne stihli výměnu hradní 

stráže a pak po Hradčanském náměstí okolo Lorety pokračovali jejich cestu na Petřín. Tam je 

čekal oběd a pak výstup na pražskou rozhlednu. Výhled byl nádherný. 

 V Zrcadlovém bludišti na Petříně si to hezky užili, zasmáli se a popovídali si o plastickém 

obrazu, který zachycuje období Třicetileté války, kdy Švědové planýrovali Českou zemi. 

Lanovkou sjeli na Malou Stranu a kochali se všemi krásami historické Prahy. Od Kampy až 

po Václavské náměstí. Na Staroměstském náměstí stihli Pražský orloj a připomněli si výročí 

400 let od popravy českých pánů  v červnu 1621. Na Národní třídě děti šly do největšího 

hračkářství v ČR, tam se jim samozřejmě líbilo. Na Václavském náměstí si již unaveně 

zopakovali, co vše ví o Václavovi a celé soše, podívali se do krásně opraveného Národního 

muzea. V MCDonald's si všichni nakoupili občerstvení na cestu a po poslední zastávce v 

historické Fantově budově hlavního nádraží usedli do vlaku a unavení, plní zážitků se těšili 

domů. 
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POZNÁVÁME NÁŠ REGION 

 

Naši žáci se vydali na cyklovýlet ze Staré Vsi do Beňova.  

V Beňově navštívili muzeum rodáka arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který by v květnu 

oslavil 170 let. Na počest tomuto muži, bude v červnu v beňovském kostele posvěcena 

pamětní deska. Pokochali se krásou Stojanovy lípy, která v roce 2007 vyhrála Strom roku. 

Vyplnili přichystaný pracovní list a popojeli k beňovskému rybníku. Tam si zopakovali vše, 

co ví o ekosystému rybník. Nafotili si vzrostlé orobince, nakvetlé lekníny a kosatce. 

Pozorovali velkou spoustu živočichů. Po velké zásluze dostali na osvěžení zmrzlinu a vyjeli 

ke Kocandě, kde žáci beňovské školy označili modrými ťapičkami studánku. Ta se nedá sice 

srovnat se Staroveskou studánkou, ale nachází se v krásném lese, kde se dětem líbilo. Při 

cestě si naši cyklisté natrhali krásné již červené třešně a s chutí si na nich pochutnali.  Během 

cesty a následně ve škole líčili další velkou spoustu zážitků a  i legračních příběhů. 

Po tomto velmi úspěšném výletě jsme se rozhodli ve škole, že na podzim otevřeme pro 

zájemce cyklo kroužek a naplánujeme pár výletů v našem okolí 

 

ZOO LEŠNÁ 

8 . června si děti ze školky i děti z první a druhé třídy užily výlet do ZOO, nejen počasí a 

zrušení roušek přispělo k úžasnému zážitku, ale také tři dny staré slůňátko, které jsme mohli z 

povzdáli sledovat. Kromě toho nádherného buclíka jsme viděli spoustu zvířat, pohladili si 

rejnoky, odvážlivci i tučňáka, svezli se motorovým vláčkem a samozřejmě nemohla chybět 

sladká tečka nakonec.  

 

  

 

PROJEKT LES VE ŠKOLE 

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Les ve škole. Cílem tohoto 

projektu je pomoci dětem zamilovat si pobyt v lese, blíže ho poznávat, naučit se v něm 

pohybovat a také přispívat k jeho ochraně. 

Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází v blízkosti lesa, můžeme plně využívat této 

možnosti, také metodických materiálů a inspirací. 

Dětem se učení v přírodě líbí, mnohé věci si mohou doslova “osahat” a navíc utužují své 

zdraví pobytem venku. 
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Zhodnocení a závěr 

 

Celý školní rok byl velmi specifický a náročný, jelikož se stále měnila prezenční výuka na 

distanční.  Uzavíraly se základní školy i mateřské školy, po znovuotevření se musely 

dodržovat homogenní skupiny žáků, prováděly se antigenní testy, nosily se roušky, byl 

zakázán tělocvik a zpěv v budově školy.  

Nebylo to jednoduché období pro děti, žáky, rodiče ani pedagogy. Vše jsme všichni společně 

zvládli a školní rok úspěšně zakončili.  

Děkuji všem zákonným zástupcům i rodinným příslušníkům, kteří zajišťovali pohodlné a 

podnětné prostředí našim žákům při distanční výuce, za trpělivost s vypracováváním úkolů 

samostatné práce a za úzkou spolupráci s pedagogy.  

Také bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za vysoké pracovní nasazení, chuť k 

práci i k dalšímu vzdělávání, za jejich podporu a pomoc a podporu mých rozhodnutí  

o změnách organizace podmínek výchovy a vzdělávání z důvodu měnících se nařízení vlády 

kvůli opatření šíření Covid – 19.  

 Současně velmi děkuji paní starostce Bc. Jiřině Mádrové, panu starostovi Říkovic Radomíru 

Možíšovi, zastupitelům obce Stará Ves a Říkovice za vstřícnost, fyzickou pomoc a celkovou 

podporu v průběhu školního roku 2020/2021. 

Budeme se i v následujících letech snažit o celkovou spokojenost dětí, žáků a rodičů, 

protože SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÝ RODIČ je naší prioritou. 

 

 

 

 

Ve Staré Vsi dne 31. 8. 2021                          Mgr. Kateřina Vansová, ředitelka 

 

 

 

 

 


