
 

 

ČJ: ZSL/175/22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána s pracovníky školy dne 30. 8. 2022 

 

           6. 10. 2022 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: ……………………….. 

 

 

 

v Litultovicích dne 30. 8. 2022                                                            

 Mgr. Dana Kaliková 

 

 
  



Základní škola Litultovice, příspěvková organizace  
Výroční zpráva o činnosti školy 2021- 2022 

 

 

2 

 

 

Obsah 
Část I. ..................................................................................................................................................... 3 

Základní údaje o škole............................................................................................................................ 3 

Charakteristika školy .............................................................................................................................. 4 

Materiálně technické podmínky ............................................................................................................. 4 

Zapojení do projektu EU ........................................................................................................................ 5 

Část II. .................................................................................................................................................... 6 

Učební dokumenty ................................................................................................................................. 6 

Část III. ................................................................................................................................................ 12 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy .................................................................... 12 

Část IV. ................................................................................................................................................ 12 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce ........................................................................................... 12 

Část V. ................................................................................................................................................. 13 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ..................................................................................................... 13 

Část VI. ................................................................................................................................................ 14 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...................................................................................... 14 

Část VII. ............................................................................................................................................... 15 

Část VIII. ............................................................................................................................................. 19 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................................................ 19 

Část IX. ................................................................................................................................................ 20 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .............................................................................. 20 

Projekty zaměřené na přírodu a naši planetu .................................................................................. 24 

Část X. ................................................................................................................................................. 24 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti .................................................................................................. 24 

Část XI. ................................................................................................................................................ 26 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 .................................................................................. 26 

Část XII. ............................................................................................................................................... 26 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů .................................................... 26 

Část XIII. ............................................................................................................................................. 27 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání ................................................................................................................... 27 

Naši sponzoři ....................................................................................................................................... 28 

 



Základní škola Litultovice, příspěvková organizace  
Výroční zpráva o činnosti školy 2021- 2022 

 

 

3 

 

Část I.   

Základní údaje o škole 
 

 

Název školy: 

 

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace 

Adresa školy: 747 55 Litultovice 107 

IČ školy: 750 26 503 

Telefonní kontakt: 553 668 139 

Adresa pro dálkový přístup: zs.litultovice@seznam.cz  

Webové stránky školy: www.zslitultovice.cz  

Bankovní spojení 86-6917050277/0100 

ID schránka bqgme4q 

Zřizovatel školy: městys Litultovice 

Ředitel školy: Mgr. Dana Kaliková 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Jana Sklepková 

Složení školské rady: 

ŠD zvolena na období 2021 - 2023 

 

předsedkyně    - Mgr. Lenka Krömrová 

místopředsedkyně   - Lucie Gregořicová 

členka  - Mgr. Barbora Čalová 

Ostatní pedagogičtí pracovníci 
Mgr. Lenka Krömrová 

Mgr. Leona Seidlová 

Martin Pajor 

Jana Sklepková  

Správní zaměstnanci Základní škola – Pavlína Radková  

Charakteristika školy: 

 

 

Základní škola – 1. stupeň, 3 třídy 

Školní družina – 2 oddělení 

Školní jídelna – výdejna stravy ZŠ  

 

 

 

 

mailto:zs.litultovice@seznam.cz
http://www.zslitultovice.cz/
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Charakteristika školy 
 

Ve školním roce 2021/2022 je základní škola v Litultovicích organizována jako 

trojtřídní se dvěma odděleními školní družiny. Plní funkci spádové školy pro okolní obce 

(Litultovice, Luhy, Hlavnice). Od 1. 9. 2021 školu začalo navštěvovat 41 žáků 1., 3. a 5. 

ročníku. Přijali jsme během školního roku jednu ukrajinskou žákyni do 5. ročníku. Do školní 

družiny bylo zapsáno 41 žáků ze všech ročníků. Kapacita školní družiny je 50 žáků.  

 

Pro školní rok 2022-2026 byla vytvořena koncepce rozvoje školy. Priority pro toto 

období:      

• zkvalitňovat práci v oblasti výchovy a vzdělávání 

• vylepšovat a modernizovat materiálně technické vybavení školy  

• zlepšit systém komunikace a spolupráce mezi školou, rodiči, obcí a okolními školami  

• ve spolupráci s obcí hledat i jiné zdroje financování – dotační tituly, sponzory, projekty 

• rozšířit nabídku mimoškolních činností, především zájmových kroužků 

• vytvoření venkovní učebny a  ČOV 

• nadále rozvíjet systém bezpečné venkovské školy rodinného typu, kde se plně respektují 

individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo 

 

 

 

Materiálně technické podmínky 
 

Opravy školy  

V období školního roku 2021/2022 byly provedeny ve škole tyto opravy: V obou 

horních třídách byly dokončeny úpravy podlah, podlahy byly potaženy novým linoleem včetně 

výmalby tříd. Byly zakoupeny nové školní lavice. Ve škole byly provedeny opravy 

vodovodního řádu – výměna starého vadného potrubí za nové. Bylo vymalováno schodiště, 

toalety pro děti a šatny. Pokračovalo se v projektu přírodní zahrady kolem ZŠ, který byl 

financován městysem Litultovice ve spolupráci s Ing. Olgou Šamárkovou.  

Ve škole chybí prostory pro výuku, pro mimoškolní aktivity, zázemí pro pedagogy a 

skladovací prostory. Pro družinu využíváme v odpoledních hodinách obě třídy v prvním patře 

zahradu a třídu v přízemí pro zájmové kroužky. Postupně zlepšujeme estetické prostředí 

učeben, chodeb a zahrady. Na vzhledu školy a školní zahrady se podílejí všichni žáci i učitelé, 

kteří pravidelně obměňují výzdobu interiéru a upravují okolí školy.  

V současnosti probíhá výuka ve třech kmenových třídách. Třídy jsou vybaveny 

novějšími lavicemi, novou audio a video technikou (ve všech třídách jsou nainstalovány 

dotekové interaktivní tabule), součástí každé třídy je relaxační koutek. Škola je vybavena 29 

notebooky pro žáky i učitele, s možností připojení k internetu s výhodou přenosu do různých 

tříd. Na škole je nainstalována Wi-Fi anténa. V době volna a přestávek mohou žáci využívat 

odpočinkové a PC kouty ve třídách a za pěkného počasí také školní zahradu s pískovištěm pro 

děti a posezením. TV probíhá ve víceúčelové hale městyse Litultovice. Z darů a rozpočtu školy 

zakupujeme pro žáky knihy, pomůcky do výuky a hračky do školní družiny. Vyučující mají pro 

svou práci k dispozici PC kouty ve dvou učebnách, čtenářský koutek a počítače ve sborovně s 

volným přístupem na internet.  
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Výchovně vzdělávací práce: 

Ve školním roce 2021/2022 byla ZŠ Litultovice organizována jako trojtřídní se dvěma 

odděleními školní družiny. Školu navštěvovalo 42 žáků 1., 3. a 5. ročníku.  

V tomto školním roce se vzhledem k událostem světové politiky (napadení Ukrajiny) 

měnily podmínky pro přijímání migrantů z Ukrajiny.  

Výchovná činnost školy probíhala v těchto oblastech, které se prolínaly všemi 

vyučovacími předměty: 

a) primární prevence společensky nežádoucích jevů 

b) etická výchova 

c) environmentální výchova 

d) multikulturní výchova 

e) výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 

f) dopravní výchova  

g) ochrana člověka za mimořádných situací 

  

 

Zapojení do projektu EU 
 

Projekt EU šablony III „Letem světem“: 

Ve školním roce 2021/2022 se naše základní škola přihlásila do projektu „Žijeme 

v srdci Evropy“ pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0012893.  

Tento projekt byl schválen ode dne 1. 9. 2021. Projekt je nazván "LETEM SVĚTEM"  
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Část II. 

Učební dokumenty 
(v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program ZV „Školní strom života“ – 1., 

3., a 5. ročník 

      

V 1., 3. i 5. ročníku probíhala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání s názvem „Školní strom života“, vytvořeného na základě Rámcového 

vzdělávacího programu. V září 2017 byl školní vzdělávací program doplněn a pozměněn. 

Z tohoto ŠVP vycházely měsíční plány učitelů. Pro žáky se specifickými poruchami byly 

vytvořeny individuální vzdělávací plány. Učitelé používali metody a formy výuky, které vedly 

žáky k objevování poznatků a vztahů, k řešení problémů, a které umožňovaly žákům 

maximálně využívat vlastních zkušeností. Orientovali se na osobnost každého žáka, na jeho 

vlastní schopnosti. V hodinách upřednostňovali kvalitu vzdělávání před kvantitou, která by 

mohla vést k přetěžování žáků.  

 

  

Pro žáky byl vytvořen projekt „Naše škola a svět dětí“, který probíhal ve všech třídách po celý 

školní rok 2021 – 2022 

 

Září 
- žáci 3. ročníku sklidili svou úrodu plnou vitamínů, mrkev, kterou si sami na 

jaře zaseli, ochutnali pažitku a nápoj z máty, o zahradu pečují vytrháváním 

plevele, pravidelnou zálivkou a nechybí ani dolití vody do pítek pro ptáčky  

 - žáci 3. ročníku v hodinách prvouky určovali dopravní značky v okolí školy a 

zopakovali si dopravní výchovu z minulého ročníku  

 - všichni žáci si prošli Pohádkovou stezku v okolí školy s plněním úkolů a 

konečným hledáním pokladu na školní zahradě 

- žáci 5. ročníku pracovali v jazyce českém a matematice na téma září a podzim 

- žáci 5. ročníku pracovali s informacemi o nejhlubší Hranické propasti a 

vyhledávali na mapě lázeňská města 

- žáci 5. ročníku se zabývali hodnotou peněz, zda si vzít či nevzít půjčku na 

určité životní potřeby 

- Žáci 1. ročníku si zopakovali pravidla chování v silničním provozu, nakreslili 

si mapu okolí školy se všemi cestami, kterými se do školy dostanou. 

 

Říjen 

 

 - žáci 3. ročníku si v hodinách literární výchovy ve skupinkách vytvořili 

myšlenkovou mapu na téma My a Evropa, zabývali se životem v EU, 

jednotlivými státy a četli si o zajímavostech v dopravě, měně, pěstování plodin, 

tradičními jídly u nás a státech EU 

- žáci 5. ročníku si v rámci hodin čtení povídali o různých druzích povolání a 

při řešení slovních úloh v matematice určovali, o jaké povolání by se mohlo 

jednat 

- žáci 5. ročníku pracovali s informacemi o osobnostech T. Baťa a T.G. 

Masaryk 

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky pracovali ve skupinkách na téma: obec 

Hlavnice a Litultovice - zjišťovali vznik, historii, počet obyvatel, kulturní 
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památky, zajímavosti, rodáky, soutěže 

- žáci 5. ročníku v hodinách českého jazyka, matematiky a vlastivědy pracovali 

s tématem jeskyně. Dozvěděli se správný název pro povolání, které se zabývá 

tímto tématem, vyhledávali v mapě ČR naše nejznámější jeskyně, tvořili 

přídavná jména z názvů jeskyní, pomocí zlomků vyjadřovali počty jeskyní ... 

- žáci všech ročníků vyrobili Podzimníčky a svými výrobky ozdobili školní 

zahradu 

- žáci 5. ročníku si povídali o vzniku ČSR, tvořili myšlenkovou mapu, 

zjišťovali nejdelší řeku a nejvyšší horu ČSR, popisovali mapu ČSR 

- žáci všech ročníků si připomněli svátek Halloween, učili se v maskách a 

vytvářeli výzdobu na Halloween 

-Žáci 1. ročníku společně ve třídě oslavili Halloween, pracovali v kouzelné 

knize úkolů a zahráli si hry ve skupinkách na koberci 

 

Listopad 

 

- žáci 5. ročníku se zabývali užitím bylinek ze školní zahrady na podzimní 

nachlazení 

- žáci 5. ročníku vytvořili plakát své cestovní kanceláře po Moravskoslezském 

kraji 

- žáci 3. ročníku hledali rozdíly mezi obcí a městem, vyprávěli si o naší vlasti, 

státních symbolech a hlavním městě Praha 

- žáci 3. ročníku vyhledávali zajímavá místa v ČR, která navštívili, dále 

vyhledávali informace a zajímavá místa Moravskoslezského kraje 

- žáci 5. ročníku si připomněli osobnost sv. Martina, četli pranostiky k tomuto 

dni, legendu o sv. Martinovi, formou puzzle počítali a tím poskládali obrázkový 

vtip o sv. Martinovi, soutěžili v kvízu znalostí o sv. Martinovi 

- žáci 3. ročníku si připomněli sv. Martina Legendou o plášti a zjistili, proč se jí 

v tento den husy, na ČT Edu jsme se společně s našimi prvňáčky podívali na 

příběh o sv. Martinovi a vybarvili obrázek 

- Žáci 1. ročníku si vyprávěli o vesnicích, ve kterých žijí, o památkách, které v 

nich jsou a prošli se v okolí školy. 

- Žáci 1. ročníku si povídali o svatém Martinovi a namalovali si koně svatého 

Martina 

- žáci 1. a 3. ročníku si připomněli svátek 17. listopadu, boj za svobodu a 

demokracii, sametovou revoluci, osobnost Václava Havla a podívali se na 

fotografie ze 17. listopadu 1989 

- žáci 1. ročníku byli pasováni na čtenáře králem a královnou - žáky 5. třídy. 

Každý získal nový slabikář, ve kterém budou dále zdokonalovat své čtenářské 

dovednosti. 

- žáci 5. ročníku si v hodině vlastivědy připomněli Sametovou revoluci ve 

spojení se státním svátkem 

- všichni žáci nacvičují vánoční koledy a básně na první adventní neděli 

- žáci 3. ročníku vyhledávali informace o sousedních státech ČR, zjišťovali 

hlavní město, polohu, počet obyvatel, jméno prezidenta, státní vlajku a státní 

znak a měnu 

- Žáci 1. ročníku se na nadcházející období adventu připravili malovaným 

Betlémem, do kterého si budou dolepovat známé postavičky.  

- žáci 3. ročníku vyhledávali na mapě ČR všechna nej - nejvyšší horu, rybník, 

vodní nádrž, minerální pramen, jezero, největší vodopád, nejdelší řeku a učili se 

orientovat  na mapě 
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Prosinec 

 

- žáci 3. ročníku ve čtenářském klubu si vyprávěli o sv. Barboře a sv. Mikuláši, 

sv. Lucii, četli si o tradicích a zvycích Vánoc u nás i ve světě 

- žáci 3. ročníku v hodinách hudební výchovy zpívali české i anglické vánoční 

koledy a říkanky, seznámili se s hudebním skladatelem Jakubem Janem Rybou 

a poslechli si Českou mši vánoční, seznámili se s pojmem pastorela 

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky vyprávěli o vánočních zvycích doma, o 

setkávání v rodině se svými nejbližšími  

- žáci 5. ročníku četli a vysvětlovali si zimní pranostiky  

- žáci 5. ročníku v rámci jazyka českého a matematiky pracovali s tématy sv. 

Barbory, sv. Mikuláše, pečení cukroví, tradice Vánoc 

- žáci 5. ročníku se v hodině vlastivědy seznámili s tradicemi Vánoc v 

sousedních státech a vypracovali na toto téma referáty 

- žáci 3. ročníku ve čtenářském klubu se v průběhu měsíce seznamovali s 

tématem Vánoce v literatuře a četli si ukázky J. Lady: České Vánoce, úryvky B. 

Němcové: Babička a V. Čtvrtka: Vánoce u Rumcajsů 

- Žáci 1. ročníku si povídali Adventu a svátcích, o jménech, které se přiřazují ke 

svatým lidem, o tradicích. 

 

Leden 

 

- žáci prvního a třetího ročníku se vydali na přírodovědnou vycházku Po 

stopách zvířátek, podle stop, obrázků a nápovědy zapisovali do křížovky názvy 

zvířátek 

- žáci 3. ročníku si vyprávěli o různých povoláních, udělali rozhovor se svými 

rodiči, aby zjistili co nejvíce o jejich práci 

- žáci 3. ročníku zjišťují, jaké jsou podmínky života na Zemi, bez kterých by 

nemohli žít 

- žáci 3. ročníku v hodinách čtení hrají pohádky B. Němcové, bratří Grimmů, V. 

Čtvrtka a L. Lomové a porovnávají je s filmovými pohádkami 

- žáci 5. ročníku cestovali po známých destinacích v rámci hodiny vlastivědy a 

čtení 

- žáci 5. ročníku si povídali o období masopustu a karnevalech, vytvářeli 

nákupní seznam pro pohoštění na masopust, četli o tradicích, malovali 

masopustní průvod 

- v rámci matematiky žáci na 5. ročníku vyhledávali současné ceny potravin s 

využitím desetinných čísel 

- žáci 1. ročníku si vytvořili postavičky Tří králů, vyprávěli si pověst a přečetli 

sami krátký příběh, ke kterému dokončili ilustraci. 

  

Únor 

 

- žáci 5. ročníku se seznamovali s autorem a ilustrátorem Aloisem Mikulkou, 

četli jeho pohádky, vyhledávali jeho ilustrace, v hodině informatiky vytvářeli 

komiksový obrázek k pohádce O jaguárovi 

- žáci 5. ročníku se seznámili s autorem Jaroslavem Foglarem a začali společně 

číst knihu Záhada hlavolamu 

- žáci 3. ročníku se seznámili s českým autorem pohádek Václavem Čtvrtkem a 

ilustrátorem Radkem Pilařem, dočetli příběhy Rumcajse 

- žáci 3. ročníku přečetli knihu Kláry Smolíkové: Vynálezce Alva 

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky se zabývají neživou přírodou a 

podmínkami života na Zemi, bez kterých bychom nemohli žít, vyprávěli si o 

Sluneční soustavě, naučili se názvy planet  a zjišťovali informace o planetě 

Zemi 
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- žáci 5. ročníku se v hodinách tematický zabývali zimní olympiádou, 

seznamovali se s olympijskými sporty a známými českými sportovci 

- Žáci 1. ročníku si sami společně přečetli knihu o zvířátkách, seznámili se s 

ilustracemi Heleny Zmatlíkové 

 

Březen 

 

- žáci 3. ročníku se seznámili s lidovým svátkem Masopust, o tradicích, 

pranostikách a vodění medvěda a o křesťanském svátku Popeleční středa 

- žáci 3. ročníku čtou klasické české pohádky a seznamují se s Boženou 

Němcovou a Karlem Jaromírem Erbenem 

- žáci 1. a 3. ročníku zhlédli přednášku o řemeslech bruntálského regionu s 

prohlídkou zámku v Bruntále 

- žáci 5. ročníku navštívili město Bruntál, pracovali s tablety ve Smart expozici 

Přírody, kde se dozvěděli různé informace o jesenické přírodě. Pomocí 

„tabletů“ si dokázali zhmotnit různé živočichy a dokonce si vyzkoušeli také 

virtuální brýle 

 - všichni žáci navštívili místní knihovnu s programem, žáci prvního a třetího 

ročníku hádali pohádky, spojovali pohádkové postavy, vyprávěli, co čtou, 

poslouchali pohádku O neposlušných kůzlátkách a hledali rozdíly, v čem se liší 

od klasické pohádky, nakreslili na výzdobu do knihovny svého pohádkového 

hrdinu 

- žáci 5. ročníku se zabývali barokním obdobím, ve skupinách tvořili barokní 

oblečení, psali dopis barokní dámě či pánovi, poslouchali skladby z období 

baroka 

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky poznávali jarní kvetoucí rostliny v okolí 

školy a nechali si naklíčit hrášek a fazole, které budou každý den pozorovat 

- žáci 3. ročníku oslavili písničkami, básničkami, výzdobou třídy, myšlenkovou 

mapou v anglickém i českém jazyce a dominem příchod jara 

- žáci 3. ročníku Den učitelů pojali netradičně a učili jednotlivé vyučovací 

hodiny, zjistili, že není jednoduché se připravit do hodiny, ale také udržet 

pozornost ostatních žáků 

- Žáci 1. ročníku si vyzkoušeli práci učitelů - vedli sami ostatní při dopoledním 

vyučování a vymýšleli další zábavné činnosti. 

- Žáci 1. ročníku pracovali na školní zahradě, hrabali starou trávu a vyplévali 

záhony s okrasnými trávami. 

- žáci 5. ročníku se celý měsíc věnovali různým autorům knih, seznamovali se 

nejen s autory, ale také četli ukázky z jejich knih 

- žáci 5. ročníku pracovali na jarní údržbě rostlin na školní zahradě 

 

Duben 

 

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky, čtení a hudební výchovy si vyprávěli o 

tradicích a zvycích Velikonoc, seznámili se s názvy jednotlivých nedělí, 

Pašijovým týdnem, naučili se píseň Masopust, tradiční české říkanky, 

pranostiky 

-  žáci 3. ročníku poslouchali úryvek z knihy B. Němcové Babička, jak se dříve 

slavili Velikonoce 

-  žáci 3. ročníku v hodinách anglického jazyka se seznámili s tradicemi 

Velikonoc ve Velké Británii, naučili se dvě říkanky a dvě písničky 

- žáci 3. ročníku se zapojili do oslav Dne Země týdenními aktivitami napříč 

všemi vyučovacími předměty (poslech B. Smetany - Má vlast, písničky a 

říkanky o Zemi, účast na výstavě mláďata, besedy o třídění odpadu, co je a není 
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správné, pracovní listy, omalovánky, Den Země v literatuře...) 

- všichni žáci se zapojili do oslav ke Dni Země účastí a aktivitami na Školním 

statku ke Dni mláďat 

- žáci 5. ročníku se zabývali vodou, jejím užitkem a ochranou 

- žáci 5. ročníku vyhledávali informace k českým vynálezcům 

- žáci 5. ročníku pomocí slov zdobili papírová velikonoční vajíčka, počítali, jak 

dlouhou měli pomlázku z proutí, vážili ingredience na mazanec a zjišťovali 

rozdíly mezi křesťanskými a pohanskými tradicemi Velikonoc 

 - žáci 3. ročníku čtou naučnou knihu bratří Breuilových Filipova další 

dobrodružství, která učí děti samostatnému ekologickému myšlení a jednání, 

dozvídají se základy první pomoci, jak se mají chovat v přírodě a jaká pravidla 

by měli dodržovat ve vztahu k naší planetě, viděli zajímavý program mobilního 

planetária, skládali puzzle planet a vypracovali pracovní list 

- žáci 5. ročníku se zabývali tématem Pálení čarodějnic, četli úryvky z knihy 

Malá čarodějnice, doplňovali chybějící písmena v textu o čarodějnicích, hráli 

čarodějné bingo, řešili kvíz o tradicích Pálení čarodějnic a stavění májky. 

- žáci 3. ročníku v pátek 29. dubna pracovali po celý den na téma Pálení 

čarodějnic. Ve všech předmětech se prolínaly úkoly a hry s tématem čarodějnic 

- žáci 1. ročníku si zopakovali  a znovu vyprávěli o tradicích a zvycích o 

Velikonocích, jak se slaví u nás i jinde ve světě. 

- žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky zopakovali a dále zkoumali znaky jara a 

jarních měsíců, rozdělili si měsíce v roce do ročních období, naučili se všechny 

měsíce v roce. 

- žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky a pracovních činností povídali o Dni 

země, nutnosti ochrany přírody, vyrobili si svou Zdravou zeměkouli z papíru. 

 

Květen 

 

- žáci 5. ročníku se seznamovali s historií Dne matek, vykládali o své mamince 

a vytvořili si pro svou maminku přáníčko, kde si vymysleli svou básničku 

- žáci 3. ročníku vyrobili přání ke Dni matek 

- žáci 3. ročníku společně čtou knihu J. Karafiáta: Broučkova pozůstalost 

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky se zabývají živou přírodou a skupinami 

obratlovců a bezobratlých 

- žáci 3. ročníku se seznámili s knihou První čtení pro školáky Jany Eislerové o 

dějinách českých zemí a četli o Pražském hradě, českých korunovačních 

klenotech a Karlu IV. 

- žáci 5. ročníku pracovali s tématem květnových svátků 

- žáci 5. ročníku připravili Dětský den pro předškoláky 

- žáci 1. ročníku si připravili dárky a přáníčka ke Dni matek 

- žáci 1. ročníku už jako velcí čtenáři čtou společně ve třídě knihu Honzíkova 

cesta 

- žáci 1. ročníku si povídali o významu květnových svátků 

- žáci 1. A 3. Ročníku prováděli v hodinách Pč úklid a údržbu školní zahrady a 

zeleninových záhonů 

 

Červen 
- žáci 5. ročníku poznávali zajímavá místa v našem okolí pro výlety na 

prázdniny 

- všichni žáci na školním výletě navštívili Valašskou dědinu v Rožnově pod 
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Radhoštěm, prohlédli si školu z 19. století, viděli, jak se dříve mlela mouka, 

podívali se do rolnických usedlostí s domácími zvířaty 

- žáci 3. ročníku si přečetli zajímavosti o vzniku naší české hymny a seznámili 

se s autory F. Škroupem a J. K. Tylem a přečetli si zajímavosti ze života 

hudebních skladatelů B. Smetany a A. Dvořáka 

- žáci 3. ročníku v hodinách prvouky zjišťují, jak pečovat o své tělo, vyprávějí 

si o zdravé výživě, o vývojových stádiích člověka, o úrazech a nemocích a 

zabývají se společnými znaky s ostatními živočichy a hledají jejich rozdíly 

- žáci 3. ročníku si v hodinách čtení přečetli zajímavosti ze života Josefa Lady, 

Karla Čapka 

- žáci 3. ročníku si připomněli 80 let od vypálení obce Lidice a přečetli si o 

osudech lidických obyvatel 

- žáci 1. a 3. ročníku navštívili větrný mlýn v Hlavnici, dozvěděli se něco z 

historie mlýna, jak se žilo dříve, co musely děti všechno dělat, hádali, k čemu se 

dříve používalo nářadí a nádobí, vyprávěli a krmili domácí zvířata, vyzkoušeli 

si vytáhnout vodu ze studny, rozdělat oheň a opéct špekáčky 

- žáci 1. ročníku v Hv poslouchali naši hymnu a učili se slova hymny. 

- žáci 1. ročníku se v hodinách prvouky dozvídají o různých povoláních, 

vyprávějí o práci svých rodičů. 

- žáci 1. ročníku si v hodinách prvouky povídají o letní přírodě, změnách v 

přírodě, rostlinách a zvířatech. 

- žáci 5. ročníku navštívili Prahu, prošli si nejvýznamnější památky Prahy 

- žáci 5. ročníku vytvořili plakát ke způsobu života v 1. republice 

- žáci 5. ročníku vyhledávali reklamy za 1. republiky a srovnávali je se 

současnými 

- žáci 5. ročníku navštívili firmu Uniron, kde se seznámili s náplní práce firmy a 

vyzkoušeli si rozpoznávat různé druhy materiálů a šroubovat matky na 

závitovou tyč 
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Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Pracovníci školy     Počet fyzických osob                                                                                                                                                             Přepočtený 

evidenční počet 

 

Pedagogičtí zaměstnanci      ZŠ 5     ZŠ 4,70 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

 

z toho zaměstnanci výdejny stravy 

     ZŠ 1     ZŠ 0,99 

     ZŠ 1     ZŠ 0,25 

 

 

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2021 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2022 

60 1 42 2 19 1 

 

Zápis do první třídy: 

Zápis do první třídy pro šk. rok 2022/2023 proběhl v ZŠ Litultovice dne 5. 4. 2022.  

 

Celkem se mělo pro školní rok 2022/2023 k zápisu dostavit 25 žáků. K zápisu se 

dodatečně přihlásili 3 žáci z jiné školy, 2 žáci se odstěhovali z místa bydliště, 5 žáků z naší 

spádové školy dělalo zápis na jiných školách. K zápisu do první třídy ZŠ Litultovice dne 5. 4. 

2022 se dostavilo 25 žáků, z toho 21 žáků bylo přijato k výuce pro školní rok 2022/2023, 4 žáci 

požádali o odklad školní docházky. Dva žáci z přijatých na naší spádové škole požádali o přijetí 

na jinou školu. Zápis do první třídy probíhal pod názvem s „Maxipsem Fíkem do 1. třídy“, 

učitelky postupně po 15 minutách prováděly nové budoucí prvňáky po škole, kde společně 

plnili dané úkoly k zápisu. Tohoto zápisu se zúčastnil starosta Ing. Jan Birgus a členové ČŠI. 

V červnu 2022 proběhl zápis s ukrajinským žákem, kterému byl z mnoha důvodů 

doporučen odklad školní docházky. Celkem tedy do 1. třídy nastoupí 19 žáků v roce 

2022/2023. 

 Jeden žák naší školy žije momentálně mimo území ČR a studuje na naší škole 

distančním způsobem výuky. 
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Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 13 + 1 13 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 11 11 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 16 + 1 10 6   0 

Celkem za 1 st. 40 + 2 34 6 0 

 

Dva žáci školy byli hodnocení jiným způsobem. 

 

 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

 

 

c) počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 
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Část VI. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 
Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Přednášky  0 0 0 

Pobytové semináře pedagogů 0 0 0 

Adaptační pobyty žáků 0 0 0 

Akce v rámci volného času – Den dětí, maškarní 

karneval, vítání občánků, zpívání u zámku (rozhlas) 4 40 5 

Práce se třídami – třídnické chvilky, aktivity 

zaměřené na stmelení třídních kolektivů, 

komunikaci.   40 5 

Beseda s rodiči, s hasiči, policisty, aj. 1 40 2 

Brigáda 0 0 0 

Výlety, exkurze – Praha, Bruntál, vycházky do 

přírody, Lesní pedagogika, ZŠ Slavkov, Rožnov, 

Pohádková stezka, Po stopách zvířátek 8 40 5 

Ankety, dotazníky, letáčky pro rodiče a žáky 0 0 0 

Akce o víkendech – vystoupení žáků na vítání 

občánků, aj. 1 9 1 

Kultura (divadlo, koncert, výstavy), sportovní akce,  

Sport dny Jezdkovice, Slavkov, T-mobile běh, 

vesmír, 5 40 5 

kroužky ve škole + náboženství 6 38 5 

Sběrové akce – starý papír, kaštany, žaludy, olej, 

elektro 5 40 5 

Prezentace – přispívání do časopisů POČTENÍČKO 

Školní kalendář, soutěže 6 40 5 

 

 

Škola realizuje komplexní a dlouhodobý program primární prevence sociálně 

patologických jevů, který je součástí Školní preventivní strategie. Vychází z platných osnov a 

z aktuální situace na škole. V této oblasti se na škole dlouhodobě žádné závažné problémy se 

žáky nevyskytují. Tomu je přizpůsoben Minimální preventivní program školy, který se opírá o 

tradiční metody a postupy práce s dětmi v oblasti prevence. Spočívají ve využívání 

prožitkových aktivit s tématem zdravého životního stylu v bezpečném prostředí, účastí na 

školních i veřejných aktivitách školy, ve smysluplném využití volného času žáků (kroužky) a 

spolupráci s partnery. Konkrétní metody a formy práce rozpracovává Minimální preventivní 

program pro daný školní rok. Primární prevence byla zaměřena na zvyšování sebevědomí žáků, 

pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí 

mezi sebou, úcta, sebeúcta, důvěra, komunikativní dovednosti, řešení konfliktů, vyjádření 

názoru, práce v kolektivu, vzájemná pomoc, správná životospráva, zdravý životní styl, 

schopnost vyhledat pomoc, spoluúčast rodičů na životě školy. 
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Část VII. 

Údaje o zapojení žáků do mimoškolních aktivit, školní družina 
 

Název kroužku Vyučující 
Počet žáků  

 

Hudební kroužek Mgr. Lenka Krömrová 9 

Přírodovědný kroužek Martin Pajor 23 

Tvořivý kroužek Mgr. Leona Seidlová 26 

Sportovní kroužek Jana Sklepková 12 

Kroužek informatiky Mgr. Dana Kaliková 11 

Náboženství Klement Rečlo 11 

Náprava SPU Mgr. Lenka Krömrová 8 

Celkem 

Dva žáci nebyli zapojeni v žádném z těchto kroužků 

100 

 

 

Dvě oddělení školní družiny navštěvovalo, ve školním roce 2021/2021, 40 dětí ze ZŠ 

Litultovice.  

 

Plnění školního vzdělávacího programu ŠD 

 

ŠD se skládala z činností: relaxační, zájmové (kroužek tvořivý a sportovní), 

sebevzdělávací (příprava do vyučování), individuální dle zájmu dětí. 

Plán byl rozvržen do 4 bloků, orientovaný na krásy čtyř ročních dob: podzim, zima, 

jaro, léto. 

Dvě oddělení a navštěvovalo 40 dětí. První oddělení vedl vychovatel Martin Pajor a 

navštěvovali ho žáci z 5. ročníku v počtu 16 dětí. Druhé oddělení vedla paní vychovatelka Jana  

Sklepková a navštěvovalo jej 24 žáků z 1. ročníku a 3. ročníku. 

 
PODZIM: září, říjen, listopad 

Náměty činností: 

Poučení o bezpečnosti a chování, seznámení s řádem školy a školní družiny, vycházky do 

přírody – určujeme, pozorujeme a poznáváme zvířata i rostliny, výstavka ovoce a zeleniny, 

Podzimníčci, štafety, hry v komunitním kruhu, pohybové hry ve víceúčelové hale a školní 

zahradě u ZŠ, sportovní dny, didaktické hry a kvízy, Drakiáda, výtvarné soutěže dle nabídek, 

besedy, čerpání informací z televizních pořadů pro děti, dětských časopisů, encyklopedií, 

žákovské knihovny a internetu, příprava školního časopisu Počteníčko. 
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ZIMA: prosinec, leden, únor 

Náměty činností: 

Poučení o bezpečnosti, pobyt na čerstvém vzduchu – otužování, pozorování zimní přírody – 

zvířata, stromy, drobné vánoční výrobky, vánoční posezení ve škole, příprava soutěží a her na 

karneval, účast ve výtvarných soutěží dle aktuální nabídky, zimní soutěže na sněhu, zimní 

sporty, vánoční tradice a zvyky u nás a ve světě, znalostní soutěž pro děti, příprava školního 

časopisu, Slabikář dětských práv. 

 

JARO: březen, duben, květen 

Náměty činností: 

Vycházky jarní přírodou – probouzející se přírody, rozhovory o počasí, koloběh vody v přírodě, 

beseda nad oblíbenou knihou, výtvarné ztvárnění hrdiny, tradice a zvyky Velikonoc u nás a ve 

světě, ekologická výchova, ochrana přírody, Den Země, spolupráce s okolními družinami dle 

aktuální nabídky, beseda o práci hasičů, výroba dárků maminkám, jarní akademie školy.  

 

LÉTO: červen 

Náměty činností: 

Vycházky do přírody, Dětský den, pobyt a sportování na školní zahradě, péče o vyvýšené 

záhony.  Poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, pobytu v lese, rozdělávání 

ohně a o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin. Závěrečné hodnocení dětí ve školní 

družině. 

 

Školní družina hraje významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů, vnímání 

vzájemných vztahů, kladení důrazu na vzájemnou pomoc, slušné jednání a ohleduplnost.  

Školní družina zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času, rozvoj 

v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a vybaveností dětí vědomostmi, 

dovednostmi, ale také postoji. 

 

Zapojení žáků do kroužků 

 
Činnost kroužků ve školním roce 2021/2022. 

V rámci obou oddělení školní družiny pracovalo kroužků: přírodovědný kroužek, pod vedením 

vychovatele Martina Pajora, sportovní kroužek, kroužek hudební, tvořivý, informatika a 

pokračovala činnost čtenářského klubu, pod vedením Jany Sklepkové. 

 

Přírodovědný kroužek 

V měsíci září zahájil Martin Pajor činnost v přírodovědném kroužku. Kroužek probíhal co 14 

dní a  navštěvovalo jej celkem 25 žáků rozdělených do dvou skupin. Žáci pracovali s 

mikroskopem, naučili se samostatně vytvářet mikroskopické preparáty a psát laboratorní 

protokoly. Seznámili se se stavbou rostlinných a živočišných buněk a také se strukturami 

krystalů některých minerálů. V jarních měsících se vypravili do přírody, kde se učili pomocí 

atlasů rozlišovat některé byliny a dřeviny.  

 

Tvořivý klub 

Činnost kroužku Tvořivý klub začal v měsíci září, navštěvovalo jej celkem 17 dětí ( především 

děvčat). Činnost kroužku byla proto zaměřena zejména na ruční práce, děti se seznamovaly s 
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novými technikami zdobení materiálů, šití, pletení, háčkování, batiky, malby na látku, drhání, 

výrobu a opravu knižní vazby apod.  

 

Hudební kroužek 

Hudební kroužek byl zaměřen na výuku hry na zobcovou flétnu. Žáci se učili základní hmaty a 

jejich využití v lidových i moderních písních.  

 

 

Sportovní kroužek 

Sportovní kroužek zahájil svou činnost v měsíci září do konce května. Zaměření kroužku bylo 

na florbal a kopanou. Kroužek navštěvovali žáci ze všech ročníků. Probíhal 1x za 14 dní 

v pátek střídavě – florbal s kopanou. V příštím roce bude kroužek pokračovat. 

 

Kroužek informatiky 

Byl určen pro žáky 3. ročníku, probíhal od poloviny září do června. Kroužek navštěvovalo 11 

žáků. Žáci se seznamovali s historií počítačů, s prací na počítačích, s klávesnicí, myší, 

aplikacemi word a excel.  

 

Náboženství 

Ve školním roce 2021/2022 opět probíhala výuka náboženství na naší škole. Výuku vedl páter 

Klement Rečlo.  

 

Čtenářský klub 

Všichni žáci všech ročníků pokračovali v rámci čtenářského klubu v seznamování s českými i 

zahraničními autory a ilustrátory. V klubu četli české i řecké báje a pověsti. Naučili se pracovat 

s knihou, číst s porozuměním, vyhledávat úkoly v textu, psát citace a k nim své vlastní 

komentáře. Seznamovali ostatní žáky prezentacemi svých vlastních knih. V listopadu pasovali 

páťáci nové prvňáky na čtenáře. V březnu jsme navštívili novou knihovnu, kde jsme s paní 

knihovnicí spolupracovali na projektech EU. Všichni žáci mohli navštěvovat čtenářský koutek, 

pracovali velmi pilně a svědomitě. Na konci obdrželi žáci diplomy čtenáře a záložku do knihy.  

 

Environmentální výchova 

 

V  letošním školním roce žáci pracovali na projektu „Naše škola a svět dětí“, k tomu jsme 

přizpůsobili veškeré akce školy.  Práce s dětmi na tomto projektu probíhala jak v dopoledních 

hodinách, tak i ve školní družině, kde žáci navazovali na dopolední výuku. 

 

Výchova ke zdraví 

 

Zdravý životní styl se prolínal celým školním rokem.  Všichni žáci se jako každý školní rok 

zapojili do projektu Zdravé zuby, Ovoce a zelenina do škol, kde se seznamovali 

s jednotlivými druhy ovoce a uvědomili si, jak je ovoce a zelenina důležitá pro vývoj 

organismu. V rámci projektu a Mléko do škol, se žáci dověděli, jak jsou pro lidský organismus 

důležité mléčné výrobky a zejména vápník, která je v nich obsažen. Za pěkného počasí se tráví 

velké přestávky na školní zahradě, kde žáci posvačí a mohou se proběhnout i relaxovat. Hodiny 

tělesné výchovy se konají ve víceúčelové hale, na posilovacím hřišti za víceúčelovou halou a 

během pěkného počasí na školní zahradě nebo parku. V letošním školním roce jsme se šestým 

rokem opět zapojili do celostátní soutěže „Sazka olympijský víceboj“, kde žáci plnili 

disciplíny olympijského diplomu a odznaku.  Cílem bylo přivést co nejvíce žáků ke sportování, 
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ukázat jim pohyb jako zábavu a přirozený životní styl – činnost pozastavena.  Běh T-mobilu 

na 500 metrů proběhl v loňském roce 2 krát – v září 2021 a v červnu 2022.  

Dbáme na to, aby byli žáci co nejvíce na čerstvém vzduchu. V rámci spolupráce mezi školami 

jsme jako každý rok zařazovali sportovní dny, v letošním školním roce i návštěvy škol a jiné 

soutěže (AJ, vlastivěda).  Pitný režim pro žáky byl zajištěn i v odpoledních hodinách, ovoce a 

zeleninu, kterou jsme sklidili na školní zahradě, dáváme dětem. Žáci dostávali dvakrát měsíčně 

ovoce v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol a mléko v rámci projektu Mléko do škol.  

 

Primární prevence společensky nežádoucích jevů 

Jako každým rokem se žáci zabývali Slabikářem dětských práv formou besed a výtvarného 

ztvárnění. Žebříček nejdůležitějších hodnot mají žáci celoročně na očích ve třídě, drobné 

přestupky nebo nevhodné chování spolužáků se řešily ihned pohovorem nebo domluvou. 

Umíme se chovat a jednat a Kouzelná slovíčka byly, jako každý rok, náplní ranních chvilek se 

žáky. V rámci primární prevence společensky nežádoucích jevů navštěvovali žáci zájmové 

kroužky. Byla používána schránka důvěry, kde mohli žáci anonymně podávat stížnosti, návrhy 

a podněty a další. 

 

Dopravní výchova 

Žáci prvního ročníku se seznámili s dopravními značkami v obci, mluvili o bezpečném chování 

na silnici - jako chodci nebo jako cyklisti. 

 

Multikulturní výchova 

Spolupráce naší školy s ostatními školami a jinými organizacemi byla velmi pestrá. 

Spolupráce s MŠ v Litultovicích (kulturní akce, společná setkání aj.)  

s kulturní komisí v obci (vítání občánků v obci)  

s OÚ(příspěvky do litultovských novin, začátek a konec školního roku, rozloučení s pátým 

ročníkem, sběry papíru, olejů a elektro) 

s firmou OPTYS (zajištění pomůcek do výtvarné výchovy a pracovních činností)  

s rodiči (příprava kostýmů pro děti na karneval, pořádání Discoplesu) 

Litultovští lékaři (diplomy a balíčky pro děti) 

Bidfood Opava (nanuky ke Dni dětí) 

s SDH (výtvarná soutěž Zebra se za nás nerozhlédne – předání odměn) 

 

V průběhu školního roku vycházel školní časopis Počteníčko, na který se velkou měrou 

podílejí samotní žáci.  Naše škola má internetové stránky, které také slouží k prezentaci naší 

školy na veřejnosti, lepší informovanosti rodičů o dění ve škole, všech akcích a jejich 

fotodokumentace.  
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Část VIII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Jak na ŠVP Mgr. Dana Kaliková 

Týmová spolupráce ve třídách Jana Sklepková 

Využití ICT ve výuce Mgr. Lenka Krömrová 

Využití ICT ve výuce Mgr. Lenka Krömrová 

Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení Mgr. Dana Kaliková 

Jak vyzrát na ČG ve 4. a 5. ročníku Jana Sklepková 

Jak na ŠVP Mgr. Dana Kaliková 

Týmová spolupráce ve třídách Jana Sklepková 

Využití ICT ve výuce Mgr. Lenka Krömrová 

Jak na ŠVP Mgr. Dana Kaliková 

Týmová spolupráce ve třídách Jana Sklepková 

Využití ICT ve výuce Mgr. Lenka Krömrová 

Hmyzáčci aneb co se děje v trávě Martin Pajor 
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Část IX. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Připravujeme se žáky mnoho zajímavých akcí a projektů. Vybíráme zajímavé koncerty, 

vystoupení a programy zaměřené především k výuce I. stupně ZŠ. Společně s žáky 

připravujeme programy pro rodiče a přátele školy i pro mladší děti apod. 

 

a) Akce organizované školou  

 

ZÁŘÍ: 2021 

1. 9. 2021 Zahájení ŠKOLNÍHO ROKU 

7. 9. 20201 Třídní schůzky – společně v 16.00 hod na školní zahradě 

8. 9. 2021 

20. 9. 2021 

22. - 24. 9.   

30. 9. 2021 

T-mobile běh 

Sběr starého papíru 

Pohádková stezka 

Ovoce a mléko do škol 

září Zahájení projektu EU – šablony III „Letem světem“ 

 

ŘÍJEN: 2021 

Říjen 2021 Výtvarná soutěž  - Barevný podzim 

22. - 23. 10.  Výstava podomníčků na školní zahradě 

14. 10. 2021 Ovoce a mléko do škol  

25. 10. 2021 

26. 10. 2021 

Školní časopis Počteníčko 

Halloween 

říjen Zahájení práce v zájmových kroužcích  

říjen 

říjen 

říjen 

Sběr kaštanů a žaludů 

Drakiáda 

Sazka Olympijský víceboj 

 

LISTOPAD: 2021 

3. 11. 2021 

9. 11. 2021 

10. 11. 2021 

11. 11. 2022 

Prvňáčci – pasování na čtenáře 

Třídní pohovory 

Soutěž v ICT Bobřík informatiky 

Oslava svátku sv. Martina 

11. + 25. 11. 

28. 11. 2021  

29. 11. 2021 

Ovoce a mléko do škol 

Adventní zpívání u zámku zpěv v rozhlase 

I. Adventní pondělí – výroba věnce před školu 

listopad Práce v zájmových kroužcích 

 

PROSINEC: 2021 

6. 12. 2021 II. Adventní pondělí – Mikuláš před školou 

13. 12. 2021 

20. 12. 2021 

III. Adventní pondělí – svátek sv. Barbory a Lucie 

IV.  Adventní pondělí – besídky ve třídách 

22. 12. 2021 Posezení u u stromečku s rozbalováním dárků 

prosinec Vydání školního časopisu Počteníčko 

prosinec Práce v zájmových kroužcích 
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LEDEN: 2022 

3. 1. 2022 

6 – 7. 1. 2022 

Začátek vyučování 

Přírodovědná vycházka – Po stopách zvířátek 

31. 1. 2022 Vysvědčení  

31. 1. 2022 Maškarní rej - karneval 

leden Práce v zájmových kroužcích 

 

ÚNOR: 2022 

4. 2. 2022 Pololetní prázdniny 

14. 2. 2022 Oslava svátku sv, Valentýna 

21. - 25. 2. Jarní prázdniny 

únor Výtvarná soutěž  -  Policie ČR:  Zebra se za nás nerozhlédne 

únor 

únor 

Práce v zájmových kroužcích 

Vydání školního časopisu Počteníčko 

 

BŘEZEN: 2022 

3. 3. 2022 

14. 3. 2022 

17. 3. 2022 

18. 3. 2022 

22. 3. 2022 

29. 3. 2022 

březen 

Výlet – zámek Bruntál 

Vycházka do knihovny 

Návštěva MŠ v 1. třídě 

Matematický klokánek 

Beseda s budoucími prvňáky 

Třídní pohovory 

Výtvarná soutěž – PO očima dětí 

březen Práce v zájmových kroužcích 

 

DUBEN: 2022 

5. 4. 2022 

8. 4. 2022 

22. 4. 2022 

23. 4. 2022 

26. 4. 2022 

Zápis do 1. třídy 

Sběr starého papíru  

Den Země 

Vítání občánků 

Zážitkový stan KOSMOS 

duben  
Výtvarná soutěž – Krásná jako kvítka je ta země, Den mláďat na školním 

statku v Opavě 

duben 

duben 

Práce v zájmových kroužcích 

Vydání školního časopisu Počteníčko   
 

KVĚTEN: 2022 

10. 5. 2022 Soutěž AJ a vlastivědy ve Slavkově  

20. 5. 2022 

Soutěž AJ a vlastivědy ve Slavkově 

Třídní pohovory 

21. 5. 2022 DISCOPLES  

30. 5. 2022 Den dětí pro budoucí prvňáky 

květen Výtvarné soutěže – Svět očima dětí, Mňam, mňam, mňamky 

květen Práce v zájmových kroužcích 

 

ČERVEN: 2022 

1. 6. 2022 Den dětí – Výlet do Rožnova pod Radhoštěm 
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16. 6. 2022 5. ročník – výlet do Prahy 

16. 6. 2022 

22. 6. 2022 

23. 6. 2022 

24. 6. 2022 

28. 6. 2022 

Výlet do Hlavnice na mlýn 

T – mobile běh 

Sportovní den páťáků – Jezdkovice 

Sportovní den Slavkov 

Navštívení firmy UNIRON 

29. 6. 2022 Rozloučení s pátým ročníkem na OÚ v Litultovicích 

30. 6. 2022 

červen 

Ukončení školního roku a vysvědčení 

Vydání školního časopisu Počteníčko 

 

Zahájení a ukončení školního roku – s účasti rodičů a zástupců městyse 

 

b) Účast na olympiádách a soutěžích  

 

Úspěchy naší školy: 

 

Zapojení do výtvarných soutěží: 

1. Barevný podzim 

2. Policie ČR: Zebra se za nás nerozhlédne 

3. PO očima dětí - 1. místo E. Kaňáková z 3. ročníku, 3. místo T. Albert z 1. ročníku 

4. Svět očima dětí -  

5. Krásná jako kvítka je ta země 

6. Mňam, mňam, mňamky - 2. místo: E. Kaňáková z 3. ročníku a 2. místo: V. Kovalčík z 5. 

ročníku 

7. Den mláďat na Školním statku v Opavě - společná práce 3. ročníku 

 

Zapojení do soutěže v jazyce Anglickém a vlastivědě – ZŠ Slavkov: 

V angličtině soutěžili žáci 5. třídy (E. Konečný, M. Kyliánová, A. Pavlíček) ve slovní zásobě, 

ale také v gramatice, dále také v poslechu anglického textu. Ve vlastivědě si vyzkoušeli žáci 5. 

třídy (J. Nowický, V. Čalová, J. Holub) co vše znají o naší zemi, jak se umí orientovat          

na mapě a také jak umí pracovat s buzolou. Našim žákům se dařilo, jelikož v angličtině 

skončili na 3. místě a ve vlastivědě se umístili dokonce na 2. místě. 

 

Zapojení do soutěže v T - mobil běhu: 

8. září 2021 se žáci zúčastnili každoročního T - mobile běhu na 500m. Nejrychlejší časy 

zaběhli z 1. ročníku: M. Ondráček, D. Kotala a T. Albert, ze 3. ročníku: J. Chmel, M. Čala, T. 

Gregořica a z 5. ročníku: L. Matýsek, E. Konečný a A. John. 

 

22. 6. 2022 se škola zapojila do dalšího ročníku T - mobile běhu na 500 m.  Z první třídy se     

na 1. místě umístil M. Ondráček, 2. místo T. Albert, 3. místo D. Kotala, z děvčat na 1. místě 

doběhla L. Zubalová, 2. místo N. Žáková a 3. místo B. Palenčárová. Ze 3. ročníku obsadil 1. 

místo J. Chmel, 2. místo M. Čala a 3. místo T. Gregořica, z děvčat byla na 1. místě L. 

Albertová, 2. místo má E. Kaňáková a 3. místo J. Čermínová. Z 5. ročníku se na 1. místě 

umístil L. Matýsek, 2. místo obsadil M. Nádeníček a 3. místo se stejným časem doběhli A. John 

a E. Konečný, z děvčat se na 1. místě umístila V. Čalová, na 2. místě skončila A. Malchárková 

a na 3. místě doběhla M. Kyliánová. Absolutně nejrychlejší čas měl Lukáš Matýsek z 5. 

ročníku  časem 1: 54 min. 
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Výsledky sběru papíru září 2021 

 

1. ročník kg 3. ročník kg 5. ročník kg 
1. A. Pavelková 222 kg 1. S. Hipschová 150 kg 1. J. Nowický 285 kg 

2. H. Šigutová 119 kg 2. J. Chmel 145 kg 2. A. Malchárková 131 kg 

3. T. Albert + 

P.Kristián oba 
52 kg 3. L. Kořínková 121,5 kg 3. A. Gajdušková 95 kg 

Celkem 599  963  876 

Celkem nasbírala škola: 2168 kg papíru 

 

Výsledky sběru kaštanů a žaludů 

 

1. ročník kg 3. ročník kg 5. ročník kg 
1. A. Pavelková 42 kg 1. T. Gregořica 66 kg 1. J. Nowický 338 kg 

2. P. Kristián 39 kg 2. A. Kašpárková 10 kg 2. E. Konečný 40 kg 

3. H. Šigutová 19 kg 3. J. Čermínová 6 kg 3. L. Rychnavská 10,5 kg 

Celkem 136,6 + 3 žal.  84,5  411 

Celkem nasbírala škola: 632,1 kg kaštanů a 3 kg žaludů 

 

Výsledky sběru papíru duben 2022 

 

1. ročník kg 3. ročník kg 5. ročník kg 
1. H. Šigutová 178 kg 1. S. Hipschová 150 kg 1. A. Malchárková 193 kg 

2. N. Žáková 55 kg 2. J. Chmel 145 kg 2. E. Konečný 92 kg 

3. T. Albert 50 kg 3. L. Kořínková 121,5 kg 3. M. Nádeníček 84,5 kg 

Celkem 533  661,5  487,6 

Celkem nasbírala škola: 1682,1 kg papíru 

 

Od roku 2022 

Sbíráme tužkové baterie a drobné elektro 

tj. nefunkční drobné elektro a tužkové baterie. Soutěž bude dále pokračovat, v budově školy je 

umístěn box, do kterého se mohou odevzdávat baterie a drobné elektro. První box se již podařil 

naplnit a odevzdat.  
  

Sběr použitého oleje z domácnosti 

Nově, za budovou školy pod přístřeškem, byla umístěna hnědá popelnice na použitý olej 

z domácnosti. Použitý olej musel být v uzavřených pet lahvích. Mohli se zapojit všichni žáci, 

rodiče a občané Litultovic. Sběr použitého oleje byl zahájen se souhlasem zřizovatele. I tento 

sběr bude pokračovat v příštím školním roce 

 

Výsledky sběru olejů 2022 

 

1. ročník kg 3. ročník kg 5. ročník kg 
1. H. Šigutová 8,0 l 1. N Lhotská 15.0 l 1. . E. Konečný 3,0 l 

2. J Škývarová 4,5 l 2. J. Chmel 6,0 l   

Celkem 20,0 l  29,5  3,0 

Celkem nasbírala škola (včetně učitelů) : 55,5 l olejů 
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Jakým směrem by se naše škola měla ubírat? 

 

Zahájení půdní přestavby (archiv ZŠ) 

Pokračovat v úpravě zahrady:výukový altán, výstavba ČOV 

Projekty zaměřené na přírodu a naši planetu 

 

Část X. 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 
- provedené Českou školní inspekcí a jinými institucemi 
 

a) inspekční a kontrolní činnost provedena ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022  proběhla na naší ZŠ inspekce ČŠI ve dnech 5. 4., 8. 4., a 11. 

4. 2022 podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Inspekce byla zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

podle školních vzdělávacích programů, dále na zjišťování a hodnocení naplnění školních 

vzdělávacích programů. Z výsledků inspekční zprávy vyplývá: že škola má pro svou činnost 

velmi dobré prostorové a materiální podmínky. Pedagogové velmi dobře využívají své 

dovednosti a znalosti ověřené vlastní praxí, k jejich profesnímu rozvoji přispívá i podpora 

dalšího vzdělávání, která vyváženě zohledňuje jejich požadavky v souladu s potřebami 

a možnostmi školy. Společným pozitivním znakem výuky i souvisejících činností byla 

přátelská atmosféra mezi vyučujícími a žáky. Výuka byla obsahově dobře připravená a měla 

potřebný spád. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy / školského zařízení 

- Vypracovat a realizovat systém vyhodnocování dalšího rozvoje školy. 

- Zařazovat pravidelné sebehodnocení, vzájemné hodnocení žáků a ověřovat pochopení cílů 

vzdělávání, klást důraz na formativní hodnocení. Zajistit vyučujícím výraznější metodickou 

pomoc v těchto oblastech. 

- Zaměřit se na dostatečnou diferenciaci učiva vzhledem k žákům nadaným, zařazovat častěji 

úkoly doplňkové a rozdílné náročnosti.  

- Do výuky cíleně zařazovat příklady a fakta z regionu a místní sociální komunity a využívat 

širší škálu informačních zdrojů 

- Stávající žákovská portfolia vhodně doplnit a efektivně využívat 

 

Kontrola ČŠI ve dnech 4. 4., 7. 4., a 11. 4. 2022 byla zaměřena na dodržování právních 

předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

b) kontrola provedena kontrolní komisí městyse Litultovice 

Ve školním roce proběhly tři veřejnoprávní kontroly řídící kontroly příspěvkové 

organizace a existence a dodržování interních směrnic. Předmětem kontroly bylo hospodaření 
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organizace a evidence zřízení PO. Z výsledků kontroly vyplývá, že byly předloženy všechny 

potřebné doklady a že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

 

c) další kontroly (např. BOZP apod.) 

V měsíci březnu 2022 proběhla roční prověrka objektů, pracovišť a dokumentace 

k zajištění BOZP. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  
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Část XI. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 
 

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu 

Finanční prostředky za IČ 

za rok 2021 

Poskytnuté Použité Vratky 

dotací 

 k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2021 celkem 

Poskytnuté NIV dotace na přímé 

náklady na vzdělávání 

4.389.324 Kč  4.389.324 Kč  0 

a) Závazné ukazatele-MP celkem:     

z toho aa)             platy 3. 144.177 Kč 3. 144.177 Kč 0 

           ab)            OPPP  0 0 0 

b) Orientační ukazatele:    

Odvody na pojistné, FKSP, ONIV 1.245.147 Kč 1.245.147 Kč 0 

 

 

b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele 

Finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem na rok 2021                         460 000,00 Kč 

Finanční prostředky skutečně použité za rok 2021              518 511,97 Kč  

Čerpání rezervního fondu          25 228,50 Kč 

Čerpání darů, příspěvků rodičů         38 919,05 Kč 

Rezervní fond ZŠ k 31. 12. 2021                        69 222,13 Kč 

    

 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2021/2022 škola byla zapojena do evropského projektu “Žijeme v srdci 

Evropy“ pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0012893.  

Tento projekt byl schválen ode dne 1. 9. 2021. Projekt je nazván "LETEM SVĚTEM" 
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Část XIII. 

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

 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie,  střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

HZS PO očima dětí-výtvarná soutěž 40 

SPC Srdce při ZŠ Slezského 

odboje, SPC pro žáky 

s vadami řeči při ZŠ 

Havlíčkova, PPP Opava 

Tvorba IVP, poradenská činnost, náprava 

poruch SPU 

4 

 

Spolupráce naší školy s ostatními školami a organizacemi: 
 

Ve školním roce 2021/2022 podepsala v březnu 2022 naše škola smlouvu s organizací 

WOMEN FOR WOMEN na projekt „Obědy pro děti“. Výše uvedená organizace zajišťuje 

obědy pro děti sociálně znevýhodněných rodin, ukrajinských dětí apod. Naše škola využila 

spolupráci s firmou WFW a zajistila obědy dvěma dětem od března 2022. Nevyčerpané 

finanční prostředky škola vrátila organizaci zpět. V rámci tohoto projektu chce škola 

spolupracovat s firmou WFW i příští školní rok.  

 

Spolupráce naší školy s ostatními školami, místními organizacemi a firmami byla velmi bohatá. 

Spolupráce s MŠ v Litultovicích (kulturní akce, návštěva předškoláků)  

spolupráce se ZŠ v Hlavnici (sportovní akce) 

spolupráce se ZŠ ve Slavkově (soutěže, návštěva 5. ročníku), 

s kulturní komisí v obci (vítání občánků v obci),  

s OÚ (příspěvky do litultovských novin, začátek a konec školního roku, rozloučení s pátým 

ročníkem, sběry papíru, olejů a elektro aj.) 

s firmou OPTYS, (zajištění pomůcek do výtvarné výchovy a pracovních činností, šk. potřeby),  

s rodiči (příprava kostýmů pro děti na karneval, sběr kaštanů, žaludů a papíru, příprava a 

organizace Discoplesu, dovoz a odvoz dětí na kulturní akce mimo školu) 

s firmou Uniron – zajištění prohlídky firmy, zajištění projektového dne včetně besedy, žáci 

obdrželi sponzorské dárkové tašky (psací potřeby, baterka) 

Litultovští lékaři (balíčky pro děti) 

Bidfood Opava (nanuky ke Dni dětí) 

SDH (výtvarná soutěž Zebra se za nás nerozhlédne) 

p. Kašpárek (výmalba školy) 

David Nowický (sponzorský dar) 

Manželé Kalusovi (práce pro školu) 

 

V průběhu školního roku vycházel školní časopis Počteníčko, na který se velkou měrou 

podílejí samotní žáci. Naše škola má internetové stránky, které také slouží k prezentaci naší 

školy na veřejnosti, lepší informovanosti rodičů o dění ve škole, všech akcích a jejich 

fotodokumentace.  
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Naši sponzoři  

Firma Optys 

Firma David Nowický 

Firma UNIRON s.r.o. 

Litultovští lékaři 

Bidfood Opava 

Městys Litultovice 

Rodiče našich žáků 

 

 

 

 

Podrobnější informace jsou na našich internetových stránkách www.zslitultovice.cz. 

 

 

 

Zpracovala dne: 1. 9. 2022   

 

 

    

       

 

Mgr. Dana Kaliková 

 

          


