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1. Základní údaje o škole 

 
 

Název školy:     Základní škola Česká Ves, okres Jeseník  

 

Sídlo:      Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves 

 

Ředitel školy:     Mgr. Zdeňka Blišťanová 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Milada Podolská 

 

Právní forma:     Příspěvková organizace 

 

IČO:        00852066 

IZO ZŠ:      102 680 221 

 
Zřizovatel:      Obec Česká Ves 

                                                  Jánského 341 

  790 81 Česká Ves 

 
Součástí školy:    Školní druţina  

 IZO: 120 500 191 

 Školní klub 

 IZO: 172 101 719 

 Školní jídelna  

 IZO: 102 980 977 

 
Datum zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení: 1.01.2005 

Datum zahájení činnosti: 15.03.1996 

 

Celková kapacita školy a součástí školy: 

 

Základní škola   560 ţáků  

Školní druţina      68 ţáků 

Školní klub                               65 ţáků 

Školní jídelna                       1400 ţáků 

 
 

Webové stránky: www.zsceskaves.cz 

 

Kontakt:               584 428 170 

                              info@zsceskaves.cz 

http://www.zsceskaves.cz/


  

 

 

Další údaje:  

 

Škola má 263 ţáků v 11-ti třídách v 9-ti ročnících, z nichţ l. aţ 5. ročník tvoří I. stupeň. Průměrná 

naplněnost tříd je 24 ţáků. 

Škola má k dispozici 21 učeben, z toho je 6 odborných a 1 tělocvična. Školní druţina má dvě  

místnosti ve velikosti učeben a školní klub jednu místnost utvořenou za dvou tříd. Je zde i jídelna  

pro 100 sedících ţáků. Škola sídlí celkem v 7 budovách, z nichţ je 6 spojeno podchody. K dispozici  

má škola lehkoatletický stadion s běţeckou dráhou, doskočištěm na skok daleký a doskočištěm na  

skok vysoký. Dále můţe vyuţívat víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tenis, malá kopaná,  

košíková a odbíjená), škvárové hřiště na hod do dálky. Škola má také dopravní hřiště. Škola  

organizuje lyţařské kurzy (5. a 7. ročník, plavecký výcvik – v obci je vybudován plavecký bazén, 

kterého škola vyuţívá pro pravidelnou výuku plavání v 1. – 6. ročníku po celý školní rok, dopravní 

výchovu pro celý okres (pro ţáky 4.,5.,6. ročníku).  

Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. Při výuce je vyuţíván výukový SW, v učebnách 

máme umístěny 2 IT tabule. Škola má také k dispozici keramickou dílnu se dvěma kruhy a 

vypalovací pecí. 

Pořádá soutěţe jak sportovní, tak i soutěţe v jiných oblastech. Zřizuje pro ţáky zájmové útvary přes  

Středisko volného času DUHA a obecní úřad.  

 

Údaje o školské radě: 

Datum zřízení: 4.11.2005 

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: 

Mgr. Alena Krčmářová 

PaedDr. František Svačina 

Členové rady školy z řad rodičů:  

pí.   Eva Trnková 

Ing. Luděk Vršan 

 

Členové školské rady z řad učitelů: 

Mgr. Tamara Šašvatová 

Mgr. Dagmar Černilová 

Kontakt: 

Ing. Luděk Vršan: lvrsan@gmail.com 

 

 

 



  

 

2.  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 
 

 

 

Vzdělání ţáků: 

 
1.,2.,6.,7. ročník   Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – VLNKA 

3.,4.,5. ročník Základní škola, č. j. 16 847/96-2, ve znění pozdějších úprav 

8., 9. ročník Základní škola č. j. 16 847/96-2, ve znění pozdějších úprav 

 

 

Volitelné předměty II. stupně:  

 

VI. ročník: 

 uţité výtvarné činnosti 

 pohybové a sportovní aktivity  

 základy práce na počítači 

                

VII. ročník: 

 uţité výtvarné činnosti 

 pohybové a sportovní aktivity    

 základy práce na počítači 

 

VIlI. ročník: 

 pohybové a sportovní aktivity    

 německý jazyk – 2. cizí jazyk 

 konverzace v anglickém jazyku 

 konverzace v německém jazyku 

 seminář ze společensko vědních předmětů 

 kresba a malba 

 

IX. ročníky:  

 pohybové a sportovní aktivity    

 německý jazyk – 2. cizí jazyk 

 konverzace v anglickém jazyku 

 konverzace v německém jazyku 

 seminář ze společensko vědních předmětů 

 kresba a malba 

 
 

 

 

 



  

3.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 

ředitel školy Mgr. Zdeňka Blišťanová 

zástupce ředitele školy Mgr. Milada Podolská 

výchovný poradce 

preventista sociálně patologických jevů 

Mgr. Tamara Šašvatová 

koordinátor ŠVP Mgr. Marcela Janíčková 

metodik enviromentálního vzdělávání Mgr. Martina Broţková 

oblast BOZP Mgr. Zdeňka Blišťanová, Surá – evidence 

poţární technik Miroslav Wroţyna 

zdravotník školy Ludmila Šimonová 

 
Třídní učitelé: 

1. A Mgr. Blanka Sobalová 

1. B Mgr. Markéta Uhříková 

2. třída Mgr. Irma Jásková 

3. A Mgr. Dagmar Černilová 

3. B Mgr. Naděţda Horáková 

4. třída Mgr. Iveta Skřivánková 

5. třída Mgr. Eva Šindlerová 

  

6. třída Mgr. Jarmila Procházková 

7. třída Mgr. Marcela Janíčková 

8. třída Mgr. Zdenka Jaroňová 

9. třída Mgr. Jiří Truneček 

  

 

 Netřídní učitelé: 

Ing. Zuzana Khýrová 

Mgr. Tamara Šašvatová 

Mgr. Lenka Blašková 

Mgr. Martina Broţková 

         Ludmila Šimonová 

 

   Vychovatelky: 

Školní druţina Eva Franklová        

 Ludmila Šimonová 

Školní klub Alexandra Baudisová 

 

Asistentka pedagoga 
    

Asistentka pro ţáky ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

Jana Komínková     

 

  Správní zaměstnanci: 

THP pracovnice Sylva Surá 

Vedoucí školní jídelny Michal Švec 

Pracovnice školní jídelny Alena Brašíková, Ivana Poulíková, Marie Vašíčková, 

Alena Berková 

Školník Miroslav Wroţyna 

Uklízečky Marie Wolfová, Lenka Vacková, 

 Alena Podhorná, Ludmila Gottwaldová 

 

 

 

 

 

 



  

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost  

ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 75,4 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 67,8 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

Asistentka pedagoga 100 Asistentka pedagoga 100 
  

 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 
Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

 

učí  

v důchodu 

 

Celkem 

muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny 

0 3 1 6 0 10 0 1 0 0 1 20 

 

 

 
 

 

 

4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 4.02.2009 
 

 

Do 1. ročníku ZŠ byl proveden zápis dne 4.02.2009 a dostavilo se celkem 35 ţáků.  Ţádost o 

odklad podalo 8 rodičů, jednomu ţákovi po prošetření v PPP Jeseník nebyl odklad doporučen.  

Zapsáno bylo 28 ţáků. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Přijímání ţáků do středních škol 
 

9. ročník 
 

Střední školy s maturitou: 

 

SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: strojírenství: Jan Dlabač 

                                                                      stavebnictví: Pavel Baršč 

                                                                                                 Ţaneta Lukášová 

                                                                                                 Jan Mikeska 

                                                                             

HŠ Vincenze Priessnitze Jeseník: Veronika Furiková 

                                                          Klára Jasenská 

                                                          Kateřina Koláčková 

                                                     

                                                     

Gymnázium Jeseník:  Jakub Černý 

                                      Barbora Jančíková 

                                      Dominik Jaroň 

                                      Veronika Krajčová 

                                      Daniel Malý 

                                      Nikola Michálková 

                                      Jitka Procházková 

                                       Martina Sikorová 

                                       Jakub Vršan 

                                       Marie Luisa Bláhová 

                                      

 

SSOŠ Jeseník s. r. o.: obchodní akademie: Kateřina Kubaníková 

                                                                        Aneta Szathmáryová 

  

SUŠ varhanářská Krnov: design interiéru: Andrea Surá 

 

VOŠ a SOŠ technická Litomyšl: Miloš Uher 

VOŠ a SOŠ poţární ochrany Frýdek Místek: Adam Bořuta 

SPŠ Bruntál: ekonomika a podnikání: Ladislav Černý 

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh: silniční doprava: David Hradil 

 

 

 

Počet ţáků: 24 
 

 

 

Střední školy s výučním listem: 

 

SOU potravinářské Jeseník: kuchař – číšník pro pohostinství: Miroslav Švec 

                                                                                                       Tereza Vaníčková 

                                                                                                       Barbora Wadelová 

                                                 cukrář – výroba:                            René Paseka       

                                                 pekař:                                             Pavlína Trnková                                           

  



  

 

 

SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník: zámečník: Jiří Jánošík 

                                                                                             Lukáš Smejkal 

                                                  

 

SOU zemědělské Horní Heřmanice: farmář – chov koní a jezdectví: Petra Surá 

                                                             

 

Počet ţáků: 8 

 

8. ročník 

 
Střední školy s výučním listem: 

 

SOŠ a SOU Pardubice: prodavač: Adam Zaoral  
 

Počet ţáků: 1 

 
 

 

5. ročník 

 
Gymnázium Jeseník: Anna Černěnková 

                                     Alexander Tóth 

                                      Lukáš Zjavka 

 

 

 

Celkem vycházejících ţáků: 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených 

školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 

vzdělání 
 

 

Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků 
 

 

 

 

 

 

Klasifikace:  
 

ŠKOLNÍ ROK POČET ŢÁKŮ PROSPĚLO S 

VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

1998/1999 375 47 (VČ I. STUPNĚ) 323 5 

1999/2000 335 55  276 4 

2000/2001 323 66 251 0 

2001/2002 326 65 255 6 

2002/2003 307 78  218 6 

2003/2004 277 70 201 6 

2004/2005 272 106 160 6 

2005/2006 259 113 139 7 

2006/2007 260 127 132 1 

     

                                    1. pololetí / 2. pololetí 

2007/2008 249/251 130/137  108/102 1/1 

2008/2009 259/263 137/134 114/123 8/6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola / součást 
 

Počet ţáků 

(svěřenců, 

dětí) 

Počet tříd 

 

Průměrný 

počet ţáků na 

třídu 

(svěř. /skup.) 

Celkový 

počet 

zaměstnan. 

Počet 

pedagogických 

pracovníků 

Počet ţáků 

na 1 pedagog. 

pracovníka 

 

1998/1999 375 17 22,06 26 21 17,80 

1999/2000 335 16 20,94 28 21 15,95 

2000/2001 323 15 21,53 29 20 16,15 

2001/2002 326 15 21,73 38/vč.ŠJ/ 20/celé úv./ 16,30 

2002/2003 307 13 23,61 35/vč.ŠJ/ 18/celé úv./ 17,10 

2003/2004 277 12 23,08 32 18 15,40 

2004/2005 272 12 22,67 32 19/17,04 (úv.) 14,3/15,9 

2005/2006 259 11 23,55 31 17/15,4 (úv.) 15,24/16,8 

2006/2007 260 11 23,63 31 17/16 (úv.) 15,29/16,25 

2007/2008 251 11 22,81 31 20/18 (úv.) 12,55/13,94 

2008/2009 263 11 23,91 32 21/19 (úv.) 12,52/13,48 



  

Chování: 
 

Školní rok NTU DTU DŘŠ 2. stupeň 3. stupeň pochvaly 

1998/1999 217 131 71 36 15 242 

1999/2000 216 140 64 24 7 398 

2000/2001 184 89 45 19 6 506 

2001/2002 171 87 30 12 4 494 

2002/2003 137 70 33 13 6 561 

2003/2004 132 71 34 13 2 537 

2004/2005 122 55 20 9 7 568 

2005/2006 103 40 15 1 0 454 

2006/2007   94 37 25 4 4 581 

2007/2008   88 46 33 9 4 530 

2008/2009 131 70 29 7 1 501 

 

 

Absence 
 

Školní rok omluvená  neomluvená  

 Průměr na 

ţáka 

celkem Průměr na 

ţáka 

Celkem 

1998/1999 83,38 31383 0,31 97 

1999/2000 78,35 26626 0,22 59 

2000/2001 85,02 26459 0,20 53 

2001/2002 70,51 22074 0,031 10 

2002/2003 90,30 27546 0,283 78 

2003/2004 75,90 21025 0,083 30 

2004/2005 85,9 22820 0,257 70 

2005/2006 84,48 21223 0,089 23 

2006/2007 83,11 21610 1,01 263 

2007/2008 87,10 20862 0,068 17 

2008/2009 85,66 22401 0,191 50 

 

 

 

Údaje o integrovaných ţácích 

 

 

 

Druh postiţení: Ročník Počet ţáků 

Sluchové postiţení 0 0 



  

Zrakové postiţení 0 0 

S vadami řeči 1. 1 

Tělesné postiţení 0 0 

S kombinací postiţení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1 

4 

3 

5 

2 

0 

2 

 

 

 

 

Školní jídelna, školní druţina a školní klub 
 

 

Škola/součást 

 

Celková 

kapacita 

Počet ţáků Počet zaměstnanců – školní 

jídelna, školní druţina a klub 

  99/00 00/01 01/02 02/03 99/00 00/01 01/02 02/03 

Školní jídelna 1400 190 205 210 201 5 5 5 5 

Školní druţina 60 56 58 60 56 2 2 2 2 

Školní klub 25 21 25 30 16 1 1 1 1 

  03/04 04/05 05/06 06/07 03/04 04/05 05/06 06/07 

Školní jídelna 1400 210 214 185 215 5 5 5 5 

Školní druţina 60 58 56 62 64 2 2 2 2 

Školní klub 25 57 84 87 90 1 1 1 1 

  07/08 08/09   07/08 08/09   

Školní jídelna 1400 204 346   5 5   

Školní druţina 68 68 68   2 2   

Školní klub 65 65 65   1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Celostátní testování 
 

Testování ţáků 5. ročníku SCIO – celá zpracovaná zpráva v příloze  

 

Ţáci byli testováni v obecných studijních předpokladech, českém jazyce a matematice. Výstupem je 

srovnání, jestli pracují ţáci v rámci svých moţností (OSP). 
Celkové hodnocení: 

 

 

 

Závěr ČJ: 
 

Porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo 

zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v českém jazyce u nás ve škole je vyuţíván nedostatečně, 

výsledky ţáků jsou na niţší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, ţáci 

pracují tzv. pod svoje moţnosti. 

 

Závěr M: 

 

Porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo 

zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech 

odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Testování ţáků 9. ročníku SCIO – celá zpracovaná zpráva v příloze 

 

Ţáci byli testováni v obecných studijních předpokladech, českém jazyce, anglickém jazyce, 

německém jazyce a matematice. Výstupem je srovnání, jestli pracují ţáci v rámci svých moţností 

(OSP). 

 

 

 

 
Závěr ČJ: 
 

Porovnání výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo 

zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v českém jazyce u nás ve škole je vyuţíván nedostatečně, 

výsledky ţáků jsou na niţší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, ţáci 

pracují tzv. pod svoje moţnosti. 

 
Závěr M: 

 

Porovnání výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo 

zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v matematice vyuţíván optimálně, výsledky ţáků v testech 

odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Závěr Aj: 

 

Porovnání výsledků testu z anglického jazyka výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo 

zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v anglickém jazyce vyuţíván dobře. Výsledky ţáků v testech 

jsou na vyšší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

 

Závěr Nj: 
 

Porovnání výsledků testu z německého jazyka s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) 

bylo zjištěno, ţe studijní potenciál ţáků je v německém jazyce u nás ve škole vyuţíván nedostatečně, 

výsledky ţáků jsou na niţší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, ţáci 

pracují tzv. pod svoje moţnosti. 

 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Výčet realizovaných akcí: 

 většina jednorázových akcí uvedených v MPP byla uskutečněna 

 Na škole pracovaly všechny krouţky uvedené v MPP 

 ţáci 2. ročníku se zapojili do preventivní akce Policie ČR: Ajax zaměřené na dopravní 

výchovu a prevenci sociálně patologických jevů 

 v hodinách byly ve výuce s dětmi probírány témata zdravého ţivotního stylu a nebezpečí 

sociálně patologických jevů 

 škola se zapojila do projektu: Jeden svět na školách, který je zaměřen na prevenci sociálně 

patologických jevů 

 dvě třídní učitelky 2. stupně se zúčastnily projektu PPP Jeseník: Pedagogická komunita – 

alternativní realizace třídnických hodin 

 

Aktivity, které se osvědčily: 

 zájmové krouţky 

 realizace projektu ke Dni vzniku samostatného čs. státu 

 realizace projektu Cestou k Betlému 

 realizace projektu: Jeden svět na školách 

 Den Země 

 partnerské vztahy s druţebními školami 

  

Aktivity, které nebyly realizovány: 

 byla zrušena schránka důvěry 

 

 



  

Problémy, které jsme řešili: 

 případ šikany v 7. ročníku 

 případ záškoláctví v 8. ročníku 

 výchovné a prospěchové problémy ţáků 5., 8. a 9. ročníku 

 

 
 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace – průběţné vzdělávání 

 

 Jak efektivně vést porady  

 Význam relaxace pro duševní zdraví 

  Učíme o lidské sexualitě 

 Jak neztrácet energii 

 Prší 

 Tresty a odměny při vyučování 

 Jesenicko v dějinách XIII. 

 Jesenicko v dějinách XIV. 

 Metodika angličtiny na 1. stupni 

 Brána jazyků otevřená 

 Jazyky hrou 

 Teaching english is easy 

 Projekty ve výuce angličtiny 

 Jak na dyskalkulii 

 Alternativní metody v literární výchově 

 Pozitivní psychologie v práci učitele 

 Hrové činnosti v prvopočátečním čtení a psaní 

 Význam relaxace pro duševní zdraví dítěte 

 Hry na rozvoj paměti u dětí 

 Výuka prvouky nově 

 

Částka vynaloţená na DVPP za školní rok 2008/2009:  21.532.- Kč 

 

 

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 

 v rámci celoţivotního vzdělávání na vysoké škole UP Olomouc, fakulta filozofická: 

Školský management 2. rok – Mgr. Zdeňka Blišťanová (ŘŠ) 



  

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 
Úspěchy našich ţáků: 

 

Tito ţáci byli za své úspěchy odměněni na slavnostním ukončení školního roku 2008/2009 

 

 

1. stupeň 

 

Michal Hradil    2.tř. 3. místo v okresním kole Zpíváme koledy 

 

Adéla Mondeková   4.tř. účast v krajském kole Dětská scéna 

 

David Janoštík   4.tř. 4. místo v okresním kole matemat. soutěţe pro ţáky 4. tř. 

 

Evelina Pospíšilová    4.tř. 1. místo v okresním kole Zpíváme koledy 

 

Zuzana Trunečková   4.tř. účast v krajském kole Dětská scéna – čestné uznání 

 

Silvie Zbořilová   4.tř. 5. místo v okresním kole matemat. soutěţe pro ţáky 4. tř. 

 

Lenka Dostálová   5.tř. 2-3. místo v okresním kole matematické olympiády 

 

Marie Němcová   5. tř. 3. místo v okresním kole pěvecké soutěţe ZVONEČEK 

         

Lucie Szathmaryová  5.tř. 3. místo v okresním přeboru v běhu na lyţích 

   

 

Druţstva: 

 

2. místo v okresním přeboru škol v šachu: D. Svoboda, J. Bambušek, D. Janošťík, K. Ščudla   

 

3. místo v okresním přeboru škol v šachu: V. Podolský, F. Fojtů, F. Nedavaška   

 

4. místo v krajském přeboru škol v šachu: D. Janoštík, D. Svoboda, F. Fojtů, A. Dostál   

 

3. místo ve FORMELA CUPU: F. Vlachopulos, J. Bambušek, F. Jati, J.Schildner, P. Furiš, T. Lukeš, 

A. Gnida 

 

 

 

2. stupeň 

 

Hana  Kubalová    6.tř.  1. místo v okresním přeboru v běhu na lyţích 

 

Aneta Macková    6. tř.  2. místo v okresním přeboru ve stolním tenise 

 

Nikola  Točoňová    6.tř.  2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády 

                                                        účast v krajském kole zeměpisné olympiády 



  

 

Natálie Černá     7.tř. 1.místo v okresním přeboru v běhu na lyţích 

     3.-5. místo v okresním kole matematické olympiády 

     3. místo v okresním kole matemat. soutěţe KLOKAN 

 

Anna  Hernandézová  7.tř. 3.-5. místo v okresním kole matematické olympiády 

     2. místo v okresním kole matemat. soutěţe KLOKAN 

 

Dominika Vršanová   7.tř. 3.-5. místo v okresním kole matematické olympiády 

 

Adriana Beňová    8.tř. 2. místo v okresním kole soutěţe v AJ 

 

Jan Hutyra    8.tř. 1. místo (běh 60 m, 1 500 m) v ok. kole Pohár rozhlasu 

 

Iveta  Komínková  8.tř. 3.-4. místo v okresním kole matematické olympiády 

 

Vladimír  Krátký    8.tř. 1.místo v okresním přeboru v běhu na lyţích 

 

Jana Pazderová     8.tř.    3. místo v soutěţi Krnovská Regina 2009 

 

Marie Luisa Bláhová   9.tř.   2. místo v soutěţi Hledá se nový „Versace“ 

 

Adam Bořuta    9.tř. 2. místo v okresním kole matemat. soutěţe KLOKAN 

 

Dominik Jaroň    9.tř.  3. místo v okresním kole soutěţe v AJ 

     1. místo (běh 60 m) v okresním kole Pohár rozhlasu 

     3. místo (vrh koulí) v kraj. kole Poháru rozhlasu 

 

Jitka Procházková    9.tř. 1. místo (výška, dálka) v ok. kole Pohár rozhlasu 

     4. místo (skok do dálky) v kraj. kole Poháru rozhlasu 

     5. místo (skok do výšky) v kraj. kole Poháru rozhlasu 

                                                                                                                                                                                                                 

Martina Sikorová    9.tř.  2. místo (běh 60m) v okresním kole Pohár rozhlasu 

 

Aneta Szathmaryová   9.tř. 2.místo v soutěţi Hledá se nový „Versace“  

 

  

Druţstva: 

  

3. místo  v divadelní pohádce Čertův vrch: D. Vršanová, T. Slováková, K. Juránková, N.  Černá, A. 

Hernandezová, V. Rupová, K. Pospíšilová, L. Janitová, P. Nešetřilová       

 

1. místo v okresním přeboru škol v šachu  

5. místo v krajském přeboru škol v šachu: P. Gnida, L. Kekely, J. Procházková, P. Chytil      

 

1. místo v okresním kole DSMC  

5. místo v krajském kole DSMC: H. Kubalová, I. Komínková, A.  Bořuta, J.  Mikeska 

 

 

 

Účast v soutěţích 

 

 JUBOCUP – malá kopaná 

 okresní přebor v přespolním běhu 



  

 florbal 

 halová kopaná 

 Coca – cola školský pohár 

 Silový trojboj 

 Mc Donald’s Cup 

 okresní turnaj ve vybíjené 

 šachový turnaj 

 košíková st. ţáků 

 vybíjená dívky 

 vybíjená smíšená druţstva 

 branný závod smíšených druţstev 

 Kinderiáda  - sport. soutěţ 

 matematická olympiáda 

 matematická soutěţ 4. tříd 

 Pythagoriáda 

 olympiáda v anglickém jazyce 

 dějepisná olympiáda 

 přírodopisná olympiáda 

 biologická olympiáda 

 zeměpisná olympiáda 

 

 Helpíkův pohár 

 výtvarně návrhářská soutěţ „Hledá se nový Versace“ 

 okresní kolo soutěţe „Právo pro kaţdý den“ 

 

 

 Soutěţe pořádané v naší škole 

 

 recitační soutěţ 

 pěvecká soutěţ  Zpíváme koledy, Zvoneček 

 Klokan – matem. soutěţ 

 Pythagoriáda – matem. soutěţ 

 Novoroční laťka – skok do výšky 

 Den Země 

 přírodovědná soutěţ Zlatý list 

 školní kolo dopravní soutěţe Mladých cyklistů 

 okresní kolo dopravní soutěţe Mladých cyklistů 

 Cyklista roku 2008 

 výtvarně návrhářská soutěţ „Versace“ 

 Krnovská Regina 

 Hry bez hranic – partnerské sport. setkání Stod, Olzsanka 

 Den dětí 

 

 

Projekty, které proběhly na naší škole (viz příloha): 
 

Den vzniku samostatného československého státu                                                             

Den Země 

Dopravní výchova 

Ekologický program  



  

 

 

Školní parlament 

Od jara školního roku 2007/2008 začal ve škole pracovat školní parlament  

 

 

Zájmové krouţky vedené Střediskem volného času DUHA Jeseník        
 

 

 volejbal 

 taneční krouţek 

 anglický jazyk pro nejmenší -  1.,2. skupina 

 pohybové hry 

 taneční krouţek 

 malý výtvarník 

 

 

Zájmové útvary ve ŠD a ŠK:    
 

 keramika 

 hra na kytaru 

 kopaná  

 práce na PC 

 
 

ZUŠ Jeseník, pobočka ZŠ Česká Ves 
  

 klavír, keyboard, flétna, kytara (16 ţáků) 

 

TJ Česká Ves, šachový oddíl – bezúplatný pronájem místnosti 

 

 12 ţáků naší školy 
 

 

 

 

 Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD a ŠK  
 

Náš plán práce ve ŠD vycházel z forem a obsahu vzdělávání. V roce 2008–2009 se nám nepodařilo 

uskutečnit 3 témata :                          Dnes tu velím já 

                                     Pohádkové klubíčko 

                                Beseda s PČR 

Pohádkové klubíčko a besedu s PČR se budeme snaţit uskutečnit v roce letošním. 

Téma Dnes tu velím já v letošním roce vypouštíme. 

 

Z kompetencí se nám dařilo nejlépe naplnit  kompetence  -   komunikativní 

                                                                                              -   řešení problému 

Z celoročního vzdělávacího plánu ŠK se nejlépe dařilo plnit tyto kompetence 

                                                                                             -    k učení 



  

                                                                                             -    k řešení problému 

                                                                                             -    k trávení volného času 

                                                                                             -    sociální a interpersonální 

                                                                                               -    činnostní a občanské 

 

Celkem se nám podařilo z našich ve ŠD a ŠK realizovat 15 akcí, spaní ve škole proběhlo dvakrát. 

Začali jsme spolupracovat s krouţkem Mladých hasičů pod vedením pí. Baďurové, kteří nám 

připravili návštěvu Místní hasičské zbrojnice a také názornou ukázku výjezdu hasičů k poţáru. 

V letošním roce máme v p plánu navštívit a podívat se na práci profesionálních hasičů v Jeseníku. I 

přes nepřízeň počasí se nám podařilo uskutečnit druţinové výlety. Ve ŠK se s úspěchem setkal 

Novoroční turnaj ve stolním tenise. 

Rovněţ jsme připravili drobné dárky pro děti z MŠ a budoucí prvňáčky, Novoročenky pro naše 

sponzory a přání ke Dni matek do místního penzionu.  

Z krouţků ŠD a ŠK se nám nepodařilo rozjet Maňáskové a loutkové divadlo a Vaříme zdravě. 

Přesto zůstávají zařazeny v našem ŠVP, protoţe se je budeme snaţit realizovat. 

Další tři krouţky se rozjely od poloviny září. 

 

Keramický –  výstupy: aţ na točení hlíny jsme zvládli všechny 

 kompetence: průběţně naplňovány všechny 

 naše výrobky: ke Dni učitelů, zvonečky pro školní kolo pěvecké soutěţe, 

pozornosti k různým příleţitostem, prodej výrobků na vánočním dni ve škole. 

                               

Kytarový –  výstupy: více procvičovat hru ve stoje, hlasitější zpívání, procvičování akordů i 

písní /mimo krouţek – doma / 

 kompetence: průběţně naplňovány všechny, nejlépe se nám dařila komunikativní 

a sociální 

Vystoupili jsme mimo jiné v Penzionu pro seniory a ve školní jídelně ke Dni matek. 

 

Krouţek kopané – výstupy: ţák zná a dodrţuje základní pravidla při hře tělem nehraje hrubě nebo 

nebezpečně 

                              kompetence: ţák se chová zodpovědně ke svému zdraví i zdraví druhých 

                                                    odhaduje rizika svých činů 

                                                    hraje fair play, uvědomuje si význam pohybové aktivity 

Peníze vybrané od ţáků byly pouţity: 

- na nákup pomůcek pro činnost rukodělnou, sportovní, rekreační  

- na nákup cen a odměn na akce ŠD a ŠK, na občerstvení na výletech. 

Nákupy jsou evidovány u p. Suré 

 

Vypracovaly vychovatelky ŠD a ŠK                                          V České Vsi dne 14. 9. 2009 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 
 

                  

          
 

            

Závěrečné hodnocení 

Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Základní školy Česká Ves, okres Jeseník. 

 

Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání bylo zjištěno: 

Školní vzdělávací program „VLNKA“ je v částečném souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem základní vzdělávání. 

 

Doporučujeme dopracování a přepracování dokumentu v částech: 

 Identifikační údaje 
Z oficiálního ani z motivačního názvu ŠVP není zřejmé, ţe byl vytvořen pro základní vzdělávání nebo podle RVP ZV. 

 Učební plán, učební osnovy 
Z učebního plánu pro 2. stupeň ani z uvedených poznámek či nabídky volitelných předmětů není zcela zřejmé, jakým 

způsobem bude na škole realizována výuka dalšího cizího jazyka (jaká vhodná alternativa v odpovídající časové dotaci 3 

hodiny týdně v 8. a 9. ročníku je pro ţáky vytvořena v případě, ţe si další cizí jazyk nezvolí). 

 Hodnocení ţáků 

V kritériích hodnocení ţáků chybí stupeň „nehodnocen“ (§ 15, odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání) 

 

 

 

 

 



  

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 
 

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008: 

 

PŘÍJMY: 

 

Dotace od KÚ Olomouc        9.368.900,-   Kč 

Dotace od Obce Česká Ves    2.632.500,-   Kč 

+Trţby  za obědy       931.177,60 Kč 

+ Úroky          32.896,11 Kč 

+ Jiné ostatní výnosy          79.328,-  Kč 

+ poplatky ŠD, ŠK          57.110,-  Kč 

+ pouţití Fondu rezerv               5,99 Kč  

Příjmy z Jiné činnosti      881.126,60 Kč 

Dotace BESIP                      60.000,- Kč 

Příjmy celkem: 14.043.044,30 Kč 

 

VÝDAJE: 

 

KÚ Olomouc: - mzdové náklady    6.633.200,-   Kč  

                        - mzdy MŠMT pro PP 41.605,- Kč 

                        - OPPP           6.000,-   Kč 

                        - zákonné odvody /ZP,SP,4,2 0/00/     2.334.526,-   Kč 

                        - zákonné odvody MŠMT 14.563,- Kč 

                        - FKSP         132.664,-   Kč 

                        - FKSP MŠMT 832,- Kč 

                        - DVPP         50.746,-  Kč 

                         - učebnice, učební pomůcky, šk.potř.       142.212,80 Kč 

                        - cestovné            6.045,-  Kč 

                        -  ostatní            8.412,-  Kč 

Výdaje KÚ celkem:   9.370.805,80 Kč 

Výdaje z jiné činnosti:      880.843,21 Kč   

Výdaje z dotace Obce Česká Ves 3731.387,79 Kč 

Výdaje BESIP           60.007,50 Kč 

Výdaje celkem: 14.043.044,30 Kč 

 

Hospodářský výsledek: 
Hlavní činnost:                                                                     -283,39 Kč     

Jiná činnost /školní jídelna/:                                                +283,39 Kč     

HV celkem za organizaci:                                                              0    Kč 

 

Zpracovala: Sylva Surá 

V České Vsi 22.1.2008 
 

 

 

 

 

 



  

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových projektů 

 

 Jsme partnery projektu: (viz příloha) 

 

Zvyšování kvality vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů 

 

Souhrnné informace o projektu 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název prioritní osy: 7.1. - Počáteční vzdělávání 

Číslo prioritní osy: 7. 1 

Číslo oblasti podpory: 7.1.1. 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Období realizace projektu: 1.03.2009 – 31.10.2011 

Příjemce dotace: Město Jeseník 

Rozpočet projektu: 8 017 700 Kč 

Partneři projektu: ZŠ Vápenná 

                             ZŠ Česká Ves 

                             ZŠ Jeseník 

                             ZŠ a MŠ Supíkovice 

                             ZŠ Javorník 

                            Hnutí Brontosaurus Jeseníky 

 

Klíčové aktivity projektu: 

- analýza a tvorba evaluačních nástrojů 

- podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy 

- aktivity pedagogických a vedoucích pracovníků 

- tvorba partnerství a šíření dobré praxe 

- aplikace a vyuţití ICT 

- testování – vlastní evaluace 

- inovace a aktualizace vzdělávacích dokumentů 

- podpora enviromentální výchovy a vzdělávání 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

 

Zpráva z hodnocení projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů, 

klíčová aktivita: Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy (viz příloha) 



  

 

Jsme ţadateli projektu: Kariérové poradenství pro ţáky ZŠ Česká Ves, okres Jeseník 

 

Souhrnné informace o projektu 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název prioritní osy: 7.1. - Počáteční vzdělávání 

Číslo prioritní osy: 7. 1 

Číslo oblasti podpory: 7.1.1. 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Období realizace projektu: 1.01.2010 – 30.06.2012 

Příjemce dotace: ZŠ Česká Ves, okres Jeseník 

Rozpočet projektu: 1 331 000 Kč 

 

Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je napomoci ţákům ve výběru jejich budoucí střední školy, případně učiliště. Projekt 

je zaměřen na ţáky 8. ročníku. V prvních dvou letech projdou ţáci mimoškolním krouţkem, který 

napomůţe sestavit učební program pro nově vyučovací volitelný předmět s názvem Kariérové 

poradenství.  

 

 

Jsme ţadateli projektu: VLNKA = vědomosti, lidskost, nápady, kamarádství, aktivita 

 

Souhrnné informace o projektu 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název prioritní osy: 7.1. - Počáteční vzdělávání 

Číslo prioritní osy: 7. 1 

Číslo oblasti podpory: 7.1.3. 

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků školy a školských zařízení 

Období realizace projektu: 1.01.2010 – 30.06.2012 

Příjemce dotace: ZŠ Česká Ves, okres Jeseník 

Rozpočet projektu: 1 491 000 Kč 

 

Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu Základní školy Česká Ves je další vzdělávání pedagogů, posilování vztahů 

kolektivu. 

 

Obě zmíněné činnosti navazují na potřebu školy zkvalitnit výuku cizích jazyků, včetně budoucí 

moţnosti propojení výuky cizích jazyků do ostatních odborných předmětů. Projekt taktéţ řeší 



  

zakomponování prvků ICT do výuky cizích jazyků a reaguje na různorodou potřebu vzdělání 

pedagogů ve speciálních oblastech. 

V neposlední řadě je pro náš pedagogický kolektiv důleţité zformovat vlastní efektivní pracovní tým. 

Veškeré takto uvedené aktivity budou mít pozitivní dopad na zlepšení kvality výuky, vzdělávání 

ţáků, podporu jejich klíčových kompetencí a celkové spokojenosti a pozitivní klima ve škole.  

 

Jsme zapojeni do projektu: (viz příloha 2) 

 

1. Zdravé zuby – Komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci 

zubního kazu u dětí na 1. stupni základních škol. 

Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeţe, a tak vytvořit předpoklady k zajištění 

zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. 

Cílem soutěţe je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na 

preventivní vyšetření chrupu. 

 
 

 
 

 

2. Spolupráce s Mensou - Celý projekt je zaměřen na děti a šikovné, nadané, iniciativní …– 

nemusí jít nutně o diagnostikované mimořádně nadané dítě. Máme zájem podporovat ve vzdělávání 

děti se zájmem o jeden, či několik akademických předmětů/oblastí v rámci jednoho předmětu, 

zároveň motivované pro studium. Chceme podporovat jak aktivity v rámci školní tak i mimoškolní 

činnosti. 

 
 

 

 

Pomáháme těm, kteří potřebují pomoc druhých: 

 
Adopce na dálku – Islande Adam – viz příloha 

Občanské sdruţení Ţivot dětem 

Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci – CHRPA 

Občanské sdruţení Píšťalka – pomoc dětem se získaným handicapem 

 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoţivotního vzdělávání 

Celoţivotní vzdělávání (CŢV) představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání i změnu jeho 

organizačního principu, kdy všechny moţnosti učení – ať uţ v tradičních vzdělávacích institucích 

v rámci vzdělávacího systému, či mimo ně – jsou chápány jakou jediný propojený celek, který 

dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním, a který umoţňuje získávat 

stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoliv během ţivota.  

 



  

1. Formální vzdělávání 

 v rámci programu celoţivotního vzdělávání na vysoké škole UP Olomouc, fakulta filozofická: 

Školský management 2. rok – Mgr. Zdeňka Blišťanová (ŘŠ) 

 v rámci programu celoţivotního vzdělávání na vysoké škole UP Olomouc, fakulta filozofická: 

      Teaching english is easy – Mgr. Milada Podolská 

 

2.  Neformální vzdělávání 

 kurzy Aj – Mgr. Eva Šindlerová – NIDV Olomouc 

 přednášky a vzdělávání v rámci DVPP  

 volnočasové aktivity (zájmové útvary organizované Střediskem volného času DUHA, ŠD, 

ŠK, ZUŠ Jeseník – pobočka na naší škole 5x týdně) 

 

3. Informální učení  

 sebevzdělávání  - samostudium (viz příloha) 

 kurz pro seniory pořádaný na naší škole Výborem pro rodinu a školu 

 

 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Odbory na pracovišti – předsedkyně odborů Mgr. Tamara Šašvatová 

Rada rodičů – předsedkyně Radka Trunečková  

Školská rada – předseda Ing. Luděk Vršan 

Výbor pro rodinu a školu – předseda PaedDr. František Svačina  

Středisko volného času DUHA – mimoškolní aktivity 

 

 

Přílohy: 

 

1.   Zpráva z hodnocení projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních nástrojů,       

klíčová aktivita: Podpora implementace kurikula prostřednictvím evaluace školy 

2.    Projekty na naší škole (Ekologický program, Den vzniku ČR, Den Země, Dopravní výchova)  

3.    Testování Scio  

4.    Islande Adam 

5.    Fotogalerie 

 

 

 

 


