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1 Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole

Název školy Základní škola Vilémov, okres Olomouc
Adresa školy Vilémov 41, 78322 Cholina
IČ 70990131
Telefon/fax 585349253
E-mail zs.vilemov@seznam.cz
Adresa internetové stránky www.zakladniskolavilemov.cz
Právní forma Příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 1.1.2003
Vedení školy Mgr Dagmar Zapletalová - ředitelka

Název zřizovatele Obec Vilémov
Adresa zřizovatele Vilémov 7, 78322 Cholina
IČ 635316

   1.2 Součásti školy

součásti školy kapacita
Základní škola 68
Školní družina 25
Školní jídelna ZŠ 40

1.3 Zřizovatel

název zřizovatele Obec Vilémov
adresa zřizovatele Vilémov 7, 78322 Cholina

 1.4 Základní údaje o součástech škol

Součást školy Počet tříd/ 
oddělení

Počet dětí/ 
žáků

Počet 
dětí/žáků na 
třídu

Počet žáků na 
pedagoga

1. stupeň ZŠ 3 46 15,33 11,5
Školní družina 1 25 25 25
Školní jídelna 
ZŠ

x 40 x x



1.5 Materiálně – technické vybavení školy

Učebny, herny 4
Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna

1

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1
Sportovní zařízení 0
Dílny a pozemky 0
Žákovský nábytek Vhodný
Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím apod.

Dostačující

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty

Učebnice jsou  průběžně obnovovány.

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou

Dostačující.

          1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení 1.9.2005
Počet členů školské rady 6
Kontakt Mgr. Iveta Hajdová, Vilémov

1.7 Charakteristika školy

  Základní škola Vilémov je neúplně organizovanou školou zřizovanou obcí Vilémov. 
  Škola   má pouze první stupeň s 5 ročníky. Ročníky jsou spojeny do 3 tříd.
  Součástí školy je školní družina s jedním oddělením.
  Základní škola má k dispozici jednu budovu. 
  V budově je výdejna stravy. Ve škole je jedna učebna, která je vybavena
  počítači s trvalým připojením k internetu a 1 interaktivní tabulí. Další interaktivní tabule se
  nachází ve třídách.
  Žáci mají bez omezení k dispozici sportovní hřiště, které spravuje Obec Vilémov.
  Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Máme nové lavice a
  židle, tabule, skříně a snažíme se neustále školu zvelebovat. Ve škole byla vyměněna
  všechna okna a  vstupní dveře. Hygienické zařízení je po rekonstrukci.
  Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy pro 40 žáků.
  Do školy dochází kromě dětí z Vilémova i děti z Cakova, Seničky, Bílska, Loučky a
   Olbramic.



  V 1. – 5. ročníku probíhalo vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro  
  základní vzdělávání.
   K rozvoji žáků přispěla také činnost zájmových kroužků v rámci školní družiny.

   Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2015/2016

  1. pololetí
   Anglický kroužek                             Mgr. Terezie Kalvodová
   Sportovní kroužek                           Mgr. Antonín Tomiga
   Hra na flétnu                                   Mgr. Iveta Hajdová
   Keramický kroužek                         Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá

   2. pololetí
   Sportovní kroužek                          Mgr. Antonín Tomiga
   Hra na flétnu                                   Mgr. Iveta Hajdová
   Keramický kroužek                         Bc. Blanka Weisgärberová Lakomá

1.8.Vzdělávání a výchova

Nezbytnou součástí vzdělávání je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a
sportovních aktivit. Škola využívá vzdělávacích nabídek Schola servisu, NIDV,
 Descart  a spolupracuje se ZŠ Senice na Hané, ZŠ Cholina a MŠ Vilémov při 
organizaci koncertů, soutěží, divadelních představení, s Policií ČR, DD v Litovli při 
konání výchovných akcí.
S OÚ Vilémov společně připravujeme rozsvěcování vánočního stromku a Mikulášskou
nadílku.
Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků k trvale udržitelnému
rozvoji a ochraně přírody. Celý rok děti odevzdávají starý papír.
Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol , Zdravé zuby a  Mléko do škol.
Všichni žáci absolvovali plavecký kurz v Litovli.

     Viz příloha č. 1 Přehled akcí pořádaných školou

           Školní družina 
       Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo ŠD 25 žáků v jednom oddělení.
       Pedagogické  působení  zajišťuje jedna vychovatelka. 
       Provoz je od 11.25 – 16.00 hod.
       Školní  družina  je typ zařízení pro volný čas. Má svá specifika – zabezpečuje dětem
       odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. Dítě se zde učí žít a
       spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného
       času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby tu každý zažil radost z činnosti,
       povzbudil svou zvídavost a ctižádost. Největší roli zde hraje vhodná motivace a
       povzbuzování dospělým. 
       ŠD spolupracuje s vyučujícími a podílí se na aktivitách školy. 
       ŠD pracuje podle vlastního vzdělávacího programu. 

         Školní výdejna
       Ve školní výdejně je pouze výdej stravy, která se dováží z MŠ Senice na Hané.
 



        2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

         2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy

79-01-
C/01

Základní škola RVP 1. - 5. ročník

2.2 Vzdělávací programy

Vzdělávací program
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  pro ZV 1. - 5. ročník

       3 Přehled pracovníků školy

3.1. Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem 5
Počet učitelů ZŠ 4
Počet vychovatelů ŠD 1
Počet správních zaměstnanců ZŠ 1
Počet správních zaměstnanců ŠJ 1

           3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce Úvazek.
Stupeň
vzdělání

Aprobace

Mgr. Dagmar
Zapletalová

ředitelka 1,0 VŠ 1.- 5. r.

Mgr. Iveta
Hajdová

učitelka 1,0 VŠ 1. - 5. roč.

Mgr. Pavlína
Faltusová

učitelka 1,00 VŠ Učitelství  ČJ  a  NJ
FF UP Olomouc

Bc.
Weisgärberová
Lakomá Blanka

vychovatelka 0,82 VŠ Pedagog.  studium
vychovatelů

Bc.
Weisgärberová
Lakomá Blanka

učitelka 0,36 VŠ Pedagog.  studium
vychovatelů



       3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná
kvalifikace

% Aprobovanost ve
výuce

%

Učitelé 1. stupně 50,00% Učitelé 1. stupně 50,00%
Vychovatelky ŠD 100,00% Vychovatelky ŠD 100,00%

 
        3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let v 
důchodové
m
věku

Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

3 1 4

3.5Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání
Helena Lakomá Uklízečka, školnice 0,84 SOU
Helena Lakomá Výdej obědů 0,13 SOU

         4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

          4.1 Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd počet dětí přijatých
do prvních tříd

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup

po odkladu)

počet odkladů pro  školní
rok 2015/2016

1 12 3 1

         4.2 Výsledky přijímacího řízení

        na víceletá gymnázia přijato: 
 z pátého ročníku ze sedmého ročníku

gymnázia zřizovaná 
krajem

2 0

 



       5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

         5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

       Přehled o prospěchu za I. pololetí šk. rok 2015/2016

Ročník Počet 
žáků

Prospělo Prospělo
s vyzname
náním

Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno

I.  9 0 9 0 0 0
II 11 2 9 0 0 0
III. 9 0 9 0 0 0
IV. 8 3 5 0 0 0
V. 9 3 6 0 0 0
Celkem 46 8 38 0 0 0

        Přehled o prospěchu za II. pololetí šk. rok 2014/2015
        

Ročník Počet 
žáků

Prospělo Prospělo
s vyznamen
áním

Neprospělo Žáci s dostatečnou Nehodnoceno

I. 9 0 9 0 0 0
II 11 3 8 0 0 0
III. 9 0 9 0 0 0
IV. 8 4 4 0 0 0
V. 9 4 5 0 0 0
Celkem 46 11 35 0 0 0

  
  

       Přehled o chování za šk. rok 2014/2015

   

Třída Počet 
žáků

Pochvaly 
TU

Pochvaly 
ŘŠ

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ

I. 9 0 0 0 0 0
II. 11 3 4 0 0 0
III. 9 3 1 0 0 0
IV. 8 1 2 0 0 0
V. 9 1 2 0 0 0
Celkem 46 8 9 0 0 0



       5.2 Údaje o zameškaných hodinách

Počet 
omluvených 
hodin

Počet 
omluvených 
hodin na žáka

Počet 
neomluvených 
hodin

Počet neomluvených 
hodin na žáka

1. pololetí 1090 23,69 0 0

2. pololetí 1111 24,15 0 0

        5.3 Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Ročník Počet žáků

Sluchové postižení
0

Zrakové postižení 0
S vadami řeči 0
Tělesné postižení 0
S kombinací postižení 0
S vývojovými poruchami učení pátý 1

5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího 
procesu

         Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena) Vyučování je vhodně 

rozvrženo.
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími Dle IVP
vzdělávání mimořádně nadaných žáků 0
školní řád, klasifikační řád Žáci seznámeni.
informační systém vůči žákům a rodičům Stránky školy, nástěnky, FB
činnost školního psychologa, speciálního 
pedagoga, spolupráce s PPP a SPC

Spolupracujeme s PPP 
Olomouc, Prostějov

prevence sociálně-patologických jevů Žáci jsou poučeni.
klima školy Vstřícné, přátelské.
přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení 
výchovně-vzdělávacího procesu

Besedy a rozhovory s žáky.



Průběh a výsledky vzdělávání
soulad výuky s obecnými cíli a zásadami 
vzdělávání

Všechny třídy splnily výukové 
plány bez potíží.

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky 
k aktuálnímu stavu třídy,  respektování 
individuálních vzdělávacích potřeb žáků

Většina žáků neměla problém,
pedagogové přistupovali k 
žákům individuálně.

návaznost probíraného učiva na předcházející 
témata

přiměřená

          Materiální podpora výuky
vhodnost vybavení a uspořádání učeben 
vzhledem k cílům výuky a k činnostem

Třídy jsou dostatečně 
vybavené.

účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické 
techniky

Všechny pomůcky a did. 
technika jsou efektivně 
využívány.

         Vyučovací formy a metody
řízení výuky, vnitřní členění hodin frontální výuka, výuka ve 

dvojicích, skupinová, 
projektové vyučování, 
vycházky, exkurze 

sledování a plnění stanovených cílů Cíle jsou plněny podle plánů.
podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí,
jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného 
respektování a tolerance

Při každé činnosti s dětmi.

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 
emočního zapojení do činností, uplatnění 
individuálních možností, potřeb a zkušeností

Při každé činnosti s dětmi.

účelnost výuky frontální, skupinové a 
individuální

Tyto formy výuky jsou vhodně 
využívány.

vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a
jako zdroje informací

Správná.

respektování individuálního tempa, možnost 
relaxace žáků

Relaxace na koberci, 
respektování individuálních 
potřeb žáků.

         Motivace žáků
aktivita a zájem žáků o výuku Žáci byli aktivní.
propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) Vhodně využíváno. 
využívání zkušeností žáků ano
vliv hodnocení na motivaci žáků Žáci byli správně motivováni.
osobní příklad pedagoga Byl využíván.

 

          Interakce a komunikace



klima třídy Vhodné.
akceptování stanovených pravidel komunikace 
mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem

Vhodné

možnost vyjadřování vlastního názoru, 
argumentace, diskuse

Využíváno.

vzájemné respektování, výchova k toleranci Žáci byli vedeni.
vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 
příležitosti k samostatným řečovým projevům 
dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků

Bylo splněno

 
         Hodnocení žáků

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Bylo využíváno.
respektování individuálních schopností žáků Individuální schopnosti byly 

vhodně využívány.
využívání vzájemného hodnocení a 
sebehodnocení žáků

Často využíváno.

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků    školy

              Mgr. Dagmar Zapletalová – Seminář k novele Školského zákona
 Školení BOZP

               Mgr. Iveta Hajdová    –   Dílna čtení
 Didaktické hry v matematice

               Mgr. Pavlína Faltusová  –    Učitelství pro 1. st. ZŠ – UP Olomouc
 Nové postupy ve slohu

               Bc. Weisgärberová Lakomá Blanka – Výtvarné techniky
                                                      - 
                      
          7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

             Ve školním roce 2015/2016 nebyla na naší škole inspekční činnost.

         8. Základní údaje o hospodaření školy
                    
            Viz. Příloha č. 2
                          
        9. Prevence patologických jevů

                K prevenci sociálních jevů dětí na škole využíváme: 
                            -  vnitřní řád školy 

                           -  konzultační hodiny 

                           - volnočasové aktivity 



        10. Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů

                    Škola se ve školním roce 2015/2016 nezapojila do žádného mezinárodního
                    programu.

         11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

                    Ve školním roce 2015/2016 celoživotní vzdělávání neproběhlo.

         
          12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
                    z cizích zdrojů

                    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – získali jsme dotaci v rámci OP VK
                    „Výzva č. 56“. Termín dokončení projektu byl 31.12.2015.
                     V rámci  projektu jsme získali 251 942,00 Kč, které jsme investovali do dvou 
                     klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
 gramotnosti. V rámci této aktivity jsme zakoupili 200 ks knih pro děti, dataprojektor a paní 
učitelky byly na odborném proškolení.

2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, kdy v termínu od 
20.9.-26.9.2015, pod ped. vedením Mgr. Pavlíny Faltusové, 
vycestovali žáci 4. a 5. ročníku do Anglie s výukou jazyka.

          13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
                   zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

                    Škola nemá odborovou organizaci.
                    Škola spolupracuje s PPP Olomouc, PPP Prostějov, Obcí Vilémov,
                    spádovými školami, Domem dětí v Litovli.

                    



Příloha č. 1

Školní akce 2014/2015
11.9.2014 Preventivní péče o zuby – studenti LFUP v Olomouci

17.9.2014 Dopravní hřiště – 4. ročník

17.9.2014 Školení BOZP zaměstnanců školy

8.10.2014 Maňáskové divadlo v MŠ Vilémov ( 1., 2. a 3. ročník)

14.10.2014 Fotografování žáků 1. ročníku

15.10.2014 Metoda dobrého startu-prevence poruch učení -NIDV
Mgr. Iveta Hajdová

16.10.2014 Obsluha keramické pece-školení (Weisgärberová, Hajdová, 
Slavíčková) ZŠ Vilémov

23.10.2014 Halloween-projektový den

4.11.2014 Kouzelník v MŠ

4.11.2014 Konference environmentálního vzdělávání Sluňákov -Mgr. 
Dagmar Zapletalová

5.11.2014 ČŠI - kontrola zabezpečení budovy a žáků

12.11.2014 Dopravní výchova – 4. ročník

13.11.2014 Třídní schůzky + porada

19.11.2014 Zahájení plaveckého výcviku v Litovli

20.11.2014 Schůzka vedení škol regionu – ZŠ Jungmannova Litovel

25.11.2014 Den otevřených dveří

22.10.,5.11.,19.11.2014 Keramický kurz – Bc. Weisgärberová Lakomá - Schola servis

26.11.2014 Rada školy

29.11.2014 Rozsvěcování vánočního stromečku ve Vilémově

5.12.2014 Mikulášská nadílka ve škole

18.12.2014 Rodas-exkurze ve svíčkárně

19.12.2014 Vánoční besídky ve škole

13.1.2015 Schůzka rodičů k přípravě školního plesu

15.1.2015 Informativní třídní schůzky

15.1.2015 Návštěva předškoláků ve škole

22.1.2015 Zápis do 1. ročníku

27.1.2015 Beseda Příroda kolem nás (MVDr. Vojtěch Vychodil)

31.1.2015 Společenský ples

10.2.2015 Školení pro pracovníky ve škol. stravování v Olomouci,p. Lakomá

6.3.2015 Práce s dětmi při výzkumu k bakalářské práci – p. Fišer

10.3.2015 DVPP- Mgr. Faltusová,Jak lépe učit češtinu (Schola servis)



19.3.2015 Bongo

20.3.2015 Matematický klokan

25.3.2015 Divadelní představení Čert a Káča, kino Metropol(1. A 2. ročník)

15.4.2015 Kázeňské problémy ve třídě-Mgr. Hajdová (NIDV)

15.4.2015 Já nic,já muzikant- MŠ Vilémov

22.4.2015 Finanční řízení -Mgr. Zapletalová (NIDV)

28.4.2015 Recitační soutěž v Cholině

29.4.2015 Abraka muzika-Senice na Hané

30.4.2015 AJ v Senici na Hané(4. a 5. ročník)

11.5.2015 Duhové bubliny-Šantovka

13.5.2015 Kulturní vystoupení našich dětí v Domě pro seniory v Bílsku

14.5.2015 Informativní třídní schůzky

17.5.2015 Den matek-kulturní vystoupení v Sokolovně

27.5.2015 Fotografování

28.5.2015 Den dětí-společná akce s MŠ Vilémov

3.6.2015 Workshop - Podpůrná opatření ( Zapletalová)

12.6.2015 Fotbálek Haňovice

15.6.2015 Jak založit čtenářský klub ( Faltusová)

18.6.2015 Školní výlet- VIDA! Brno

24.6.2015 Atletický trojboj Senice na Hané

25.6.2015 Pasování, zábavné odpoledne

29.6.2015 Vybíjená



Příloha č. 2

Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace
Vilémov 41

78322 Cholina
zs.vilemov@seznam.cz

IČO 70990131

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

V roce 2014 jsme hospodařili s přidělenými dotacemí z rozpočtu zřizovatele Obce Vilémov, MŠMT

ČR, Evropské unie, za školné v družině a přijaté úroky.

Celkový rozpočet odpovídal potřebám naší školy. Zaměřili jsme se na modernizaci a doplnění 

inventáře, zejména nákup školních tabulí, které byly v havarijním stavu. Na jejich nákup jsme 

čerpali částku 42 302 Kč z rezervního fondu.

Největší položkou za nákup materiálu je nábytek do učeben za 46 000 Kč. Ve službách tvoří 

největší částky faktury za topení 78 015 Kč, elektřinu a vodu 32 879 Kč + 8 580 Kč. Opravy a 

udržování 22 981 Kč.

V rámci projektu EU“Peníze školám“jsme vyčerpali částku 73 096 Kč na materiál a mzdové 

náklady pedagogů.

Ve školní družině byla rodiči uhrazena část neinvestičních výdajů na provoz - 12 500 Kč.

Detailní popis jednotlivých výdajů je v příloze Výsledovka po zakázkách analyticky, která je k 

dispozici u ředitelky školy.

                                                                            Zpracovala: Mgr. Dagmar Zapletalová

Vilémov 12.3.2015
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