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Výroční zpráva je zpracována podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základní, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a vyhlášky
15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy, v platném znění.

A. Základní údaje
1. Základní údaje o škole
Adresa:

75105 Kokory 251

Identifikátor
zařízení:

600146464

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČO:

61985414

Vedení školy:

Ředitelka: Mgr. Marie Kondlerová
Zástupkyně
Vašinová

Kontakty:

ředitelky:

Mgr.

Šárka

Telefon: 581746352
E-mail: info@zskokory.cz
www.zskokory.cz

2. Zřizovatel
Název:

Obec Kokory

Kontakt:

Tel.:
581746253,
ou.kokory@guick.cz

Starosta:

Hana Zittová

e-mail:

3. Součásti školy:
Název:

IZO:

Kapacita:

Základní škola

102608113

225

Školní družina

120201143

45

Mateřská škola

107631229

50
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Školní jídelna

172100704

200

4. Základní údaje o součástech školy (stav ke dni 30. 9. 2016)
Název:

Počet
tříd- Počet dětí:
oddělení:

Počet dětí na
třídu:

1. stupeň

5

86

17,2

2. stupeň

4

58

14,5

Celkem:

9

144

16

ŠD

2

43

21,5

MŠ

2

46

23

5. Školská rada
Datum zřízení:

1. 1. 2001

Předseda:

Mgr. Šárka Vašinová

Kontakt:

Tel. 581 746 352, 605 722 591

Členové - zřizovatel

Ing. Dominik Jurečka
p. Martin Bílý

- zástupci rodičů

Ing. Jana Hluší
p. Vendula Zachrdlová

- zástupce pedagogů

Mgr. Jitka Vystavělová

Školská rada se v průběhu školního roku sešla v těchto termínech:


11. 10. 2016



27. 4. 2017

Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016,
informace o udělení výjimky z počtu žáků pro nový školní rok,
celoroční plán akcí školy, modernizace a
opravy v době prázdnin v budově školy, návrh o rozpočtu
hospodaření
Projednávání Výroční zprávy o hospodaření školy za rok
2016, informace o zápisu do 1. třídy, umístění žáků 9. třídy
na středních školách, hodnocení výchovně vzdělávací práce za
5

Základní škola a Mateřská škola Kokory – výroční zpráva školy za rok 2016/2017

uplynulé období – informace o pozici asistenta pedagoga, návrh
plánu práce školské rady na další školní rok

B. Další údaje
1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V průběhu celého školního roku 2016/2017 pracovalo na základní škole celkem 12
kmenových učitelek, 2 vychovatelky a zároveň asistentky pedagoga, 1 katechetka, 2
uklízečky, 1 topič, 1 účetní, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky. V mateřské škole pracovaly 4
učitelky, 1 uklízečka.
Na I. stupni vyučuje 6 pedagogů, na II. stupni také 6 pedagogů, všichni mají
vysokoškolské vzdělání. Jedna učitelka čerpá rodičovskou dovolenou.
Přehled zaměstnanců školy
Počet

Přepočtený Z toho bez
počet
kvalifikace

Pedagogičtí
pracovníci

14

14, 45

0

Provozní
pracovníci

3

2,6

0

Pedagogičtí
pracovníci

4

3,8

0

Provozní
pracovníci

1

1,1

0

Školní jídelna Provozní
výdejna
pracovníci

3

3,17

0

Základní
škola

Mateřská
škola

2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017
Téma dalšího vzdělávání

Zařazení
pedagoga
Metodika hospitační činnosti
vedení školy
Umíte to s pohádkou?
I. stupeň
Třídnické hodiny jako součást rozvoje sociálních dovedností I. stupeň
Základy Hejného vyučovací metody
I. stupeň
Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ
I. stupeň
Asistent pedagoga – kurz
ŠD
Škola – právo – ekonomika
vedení školy
Spolupráce školy a orgánu sociálně právní ochrany dětí
vedení školy
Učíme o globálních souvislostech
vedení školy
6

Počet
pedagogů
1
1
1
3
1
1
1
1
1
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Seminář pro ředitele škol k novele školského zákona §16
Kurz 1. pomoci
Jak připravit zápis do I. třídy
Bakaláři
Jak inovovat ŠVP
Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání
žáků se SVP
Obtížné rozhovory
Jak připravit a vést projekty ve školách

vedení školy
I. stupeň
I. stupeň
vedení školy
MŠ
vedení školy

1
1
1
1
2
1

I. stupeň
vedení školy

1
1

3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a zápis do
mateřské školy
K zápisu do 1. třídy přišlo dne 4. 4. 2017 dvacet jedna dětí, z toho čtyři děti po odkladu
povinné docházky. Dvěma dětem byl na doporučení psychologa a dětského lékaře odložen
začátek povinné školní docházky o 1 rok.
Do 1. třídy nastoupí ve školním roce 2017/2018 celkem devatenáct dětí.
Počet přijatých žáků podle obcí:

15 žáků z Kokor
1 žák z Čech (plnění povinné školní docházky v zahraničí)
1 žák ze Žeravic
1 žák z Nelešovic
1 žák z Čelechovic

K zápisu dětí do MŠ přišlo 3. 5. 2017 čtrnáct dětí a všechny byly přijaty k předškolnímu
vzdělávání ve školním roce 2017/2018.
Počty přijatých dětí podle věku:

Počet přijatých dětí podle obcí:

2 leté - 3
2,5 leté - 1
3 leté - 8
4 leté - 1
5 leté - 1
11 dětí z Kokor
2 děti z Čelechovic
1 dítě ze Žeravic

4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy
Na konci školního roku 2016/2017 ukončilo povinnou školní docházku devět žáků 9. třídy,
jeden žák 7. třídy. Všichni byli přijati ke studiu v maturitních a učebních oborech:
- 1 chlapec bude studovat na Střední průmyslové škole v Přerově (technické lyceum)
- 2 chlapci na Střední škole technické v Přerově (zámečník, obráběč kovů)
7
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- 1 chlapec na Gymnáziu J. Škody v Přerově
- 1 chlapec na Policejní akademii v Holešově (bezpečnostně právní činnost)
- 2 dívky na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově (předškolní a
mimoškolní pedagogika, pedagogické lyceum)
- 1 dívka na Střední zdravotnické škole v Prostějově (zdravotnický asistent)
- 1 dívka na Střední odborné škole v Šumperku (cestovní ruch).
Na osmileté Slovanské gymnázium v Olomouci byl přijat jeden žák.
V pátek 30. června jsme se s odcházejícími žáky rozloučili na společném setkání. Vyslechli
si zdravice – přání žáků I. – VIII. ročníku a také pedagogové jim popřáli skvělý start do další
etapy vzdělávání, úspěchy a spokojenost ve studiu. Setkání pokračovalo udělováním pochval
třídních učitelů a ředitelky školy.

C.

Vzdělávací program - přehled oborů, průběh vzdělávání
Obor 79-01-C/01
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Škola pro život, č. j. 151/2013
Všechny třídy ZŠ
Předškolní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Svět kolem nás
MŠ

Ve školním roce 2016/2017 byla organizována výuka těchto volitelných předmětů:
Seminář z českého jazyka (1h týdně v 7. – 9. tř.), Seminář z matematiky (1h týdně v 7. – 9.
tř.).
Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka dvou cizích jazyků: Anglický jazyk (106 žáků),
Německý jazyk (38 žáků).
Nepovinný předmět – Náboženství (římskokatolické) se vyučovalo 1hodinu týdně
v učebně školy pod vedením katechetky Mgr. Libuše Calábkové. Do výuky docházelo 23 žáků.
Výuka byla rozdělena na tři skupiny podle věku.
Předmětové komise pracovaly od začátku školního roku osvědčeným způsobem podle
jednotlivých předmětů – předmětové komise (PK) humanitních předmětů, PK pro výuku
cizích jazyků, přírodovědné PK a metodické sdružení na 1. stupni ZŠ.

1. Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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K 1. 9. 2016 jsme zřídili školní poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, školní
metodik prevence, 1 pedagog I. stupně. Úzce spolupracujeme se dvěma psycholožkami
Školského poradenského zařízení v Přerově (PPP a SPC Olomouckého kraje).
Na základě jeho doporučení jsme ve školním roce 2016/2017 ve vzdělávání poskytli třem
žákům podporu asistentem pedagoga: 1 žákyni VI. třídy v rozsahu 25 hodin, 1 žákovi IV. třídy
v rozsahu 10 hodin a 1 žákovi V. třídy také v rozsahu 10 hodin týdně. Žákovi V. třídy jsme
také zajistili 1 hodinu předmětu speciálně pedagogické péče, vzděláván v něm byl společně
s další žákyní V. třídy. Pedagogickou intervenci jsme poskytovali opět na základě vyšetření a
doporučení PPP a SPC Olomouckého kraje 8 žákům (3 z III. třídy, 1 z V., 2 z VI., 2 z VII. třídy).
Pro 8 žáků jsme ke vzdělávání vypracovali individuální vzdělávací plány, pro 3 žáky plán
pedagogické podpory, jejich nedílnou součástí je vyhodnocování.
Pro žáky jsou ve škole vytvořeny příznivé podmínky, systém informovanosti a péče je
kvalitně nastaven, osobnost žáků je rozvíjena podle jejich potřeb. Všichni pedagogičtí
pracovníci jsou seznamováni se závěry a doporučeními školského poradenského zařízení,
problematika péče o jednotlivé žáky se SVP je řešena na pedagogických radách i v
metodických orgánech. V rámci dalších podpůrných opatření je žákům se SVP zajištěna
reedukační péče, využívána je odborná literatura, výukové programy, učebnice a pracovní
listy, zavedená reedukace slouží k eliminaci diagnostikovaných poruch.
Naplňování speciální vzdělávací podpory integrovaných žáků je vyhodnocováno formou
hodnotících zpráv (Průběžné hodnocení péče o žáka se specifickými vzdělávacími
potřebami), navrhována jsou rovněž opatření pro další období, včetně úpravy jejich IVP.
Výchovný poradce vede evidenci a dokumentaci žáků se SVP, průběžně sleduje termíny
kontrolních vyšetření i platnost integračních posudků. Všichni učitelé nabízejí žákům
konzultační hodiny, které mohou využít k individuálnímu vysvětlení učiva v případě potřeby.
Multikulturní výchova je přirozeně podporována inkluzí žáků (6 žáků) s odlišným
mateřským jazykem, kterým poskytujeme systematickou jazykovou podporu. Tři z nich (s
jazykem německým a vietnamským), jejichž vzdělávání od začátku školní docházky probíhá v
českém jazyku, mají dobrou znalost českého jazyka. Z Ukrajiny vzděláváme dvě žákyně, (2. a
6. třída), ze Slovenské republiky 1 žákyni (5. třída). Ke zkvalitnění vzdělávání žáků s OMJ jsme
zpracovali ve spolupráci se zákonnými zástupci Vyrovnávací plány pro žáky s OMJ, stanovili
jsme postupy pro výuku i způsoby hodnocení českého jazyka a matematiky, umožňujeme
doučování z českého jazyka a trvale nabízíme individuální konzultace.

2. Akce uskutečněné s žáky v souvislosti s volbou povolání a poradenská činnost

a) poskytování individuálních konzultací pro žáky a rodiče (průběžně)
b) informace o studijních možnostech (informační materiály)
c) základní informace pro rodiče poskytnuty na úvodních třídních schůzkách v říjnu 2016
9
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d) exkurze do centra pro volbu povolání při ÚP 2. 11. 2016
e) burza středních škol 25. 11. 2016 na SŠ polytechnické v Olomouci
f) oborové dny dle nabídky Úřadu práce v Přerově
g) pokračování v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém
kraji – spolupráce se Střední průmyslovou školou, Přerov, Havlíčkova 2 – kroužek navštěvoval
1 žák VIII. třídy
h) předávání informací o dnech otevřených dveří na školách
i) informace zástupců škol o studiu v hodinách Vo, Pč.
3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

ročník

1.

pololetí

1.

1.

2.

žáků

21 21 17 17 22 22 15 15 11 11 20 20 12 11 16 15 10

9

20 19 17 15 15 16

7

8

5

5

9

7

2

3

2

1

5

5

Prospěli

1

2

0

2

7

6

8

7

6

6

11 13

9

8

13 14

5

4

Neprospěli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Pochvala TU

3

13

6

4

11 16

8

9

4

3

0

1

0

5

0

7

0

0

Pochvala ŘŠ

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Napomenutí
TU

2

2

1

1

6

1

2

2

2

0

7

6

7

8

11

8

4

0

Důtka TU

0

2

0

0

2

0

1

1

0

1

4

1

6

5

4

4

1

0

Důtka ŘŠ

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

3

3

4

0

0

21 21 17 17 22 22 15 15 11 11 20 20 12 10 14 13 10
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

Prospěli s
vyznamenáním

Chování
1. stupeň
Chování
2. stupeň
Chování
3. stupeň

2.
2.

1.

3.
2.

1.

4.
2.

5.

1.

2.

4. Informační a komunikační technologie
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Škola má doménovou školní počítačovou síť, na serveru je instalován operační systém MS
Windows Server 2012. Server je využíván v roli řadiče domény a datového serveru. Na
pracovních stanicích je instalován operační systém Windows 7 a Windows 10 a kancelářský
balík MS Office 2016. Došlo ke zvýšení rychlosti připojení k internetu technologií VDSL 50
Mbit/s, providerem je společnost T-Mobile. Škola využívá cloudové řešení Office 365 pro
správu e-mailů a sdílení dat. Škola má počítačovou učebnu s 20 počítači, dataprojektorem.
Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s dataprojektorem. Škola má interaktivní tabuli,
k dispozici je navíc jeden přenosný dataprojektor využívaný při školních akcích. Doplnili jsme
nabídku výukových programů…

5.

Akce školy, exkurze, přednášky, besedy, projekty

K tradicím školy neodmyslitelně patří mnoho osvědčených akcí a projektů, které naše
škola organizuje:
Název akce

Třídy
Počty
oddělení žáků
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – projekty, tradiční akce

Slavnostní zahájení školního roku – vítání prvňáčků

I. – IX.

144

Pravidelná společná setkání žáků 1. stupně – 1 týdně

I. – V.

86

Den zvířat - exkurze do ZD Kokory, canisterapie,
I. – V.
- práce na projektech
VI. – IX.
Den zdraví – projekt spolupráce – Kuchtík Buchtík + aktivity I. – IX.
zdravého životního stylu
Den dětí – soutěže pro děti zorganizovali žáci IX. třídy
I. – IX.

86
57
144

Den Země – environmentální výchova, práce na projektech, beseda I. – IX.
s cestovatelem

144

Cyklistické dopoledne – jízda zručnosti, dopravní výchova

I. – V.

86

Škola hrou aneb Učíme se sami – projekt spolupráce

I. – IX.

144

144

Chystáme se do školy – projekt spolupráce MŠ a ZŠ (příprava na I. – V.
zápis do 1. třídy)

ZŠ, MŠ

Zápis do 1. třídy (motivace: námořníci)
Plavecký výcvik ZŠ

V.
1. – 2.

ZŠ, MŠ
38

Svatba nanečisto – v rámci výuky Výchovy ke zdraví

VIII.

Čertovská škola – Mikulášská nadílka

I. – IX.

144

Vánoční jarmark a Vánoční dílničky - tvoření pro děti a rodiče

I. – IX.

144

Zimní ozdravný pobyt spojený s lyžařským výcvikem

I. – IX.

37

11

30
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Letní ozdravný pobyt na Karlově

I. – V.

53

Dýňování – akce ŠD

I. – V.

10

Dopravní výchova, SVČ Přerov – výuka na dopravním hřišti, zimní a I. – IV.
letní část s výukou na dopravním hřišti, BESIP
Slavnost prvního vysvědčení
I.

75
21

Sběr starého papíru, vršků

I. – IX.

144

Školní akademie

I. – IX.

144

Slavnost vysvědčení, poslední zvonění

IX.

Slavnostní ukončení školního roku, společná setkání všech žáků ZŠ

I. – IX.

144

Karneval ve ŠD

I. – V.

40

9

Pravidelné konzultace TRIO (rodič + učitel + žák) vždy první čtvrtek I. – IX.
v měsíci
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – besedy, přednášky, exkurze
Prevence (Unplugged) – program - 10 lekcí

VI.

20

Prevence (Unplugged) – dotazníková šetření výzkumu UP Praha

IX.

9

Prevence PPP Přerov – Klima třídy, okresní metodička prevence VI.
Mgr. Oršulíková

20

Prevence P centrum Olomouc

VI.

20

Beseda o volbě povolání (Úřad práce)

IX.

10

Scholaris 2016 – prezentace středních škol

IX.

10

Beseda Den vzniku samostatného československého státu,
Ing. Košťálek
Beseda o letecké bitvě nad obcí za 2. světové války, Ing. Košťálek

IX.

10

IX.

10

Beseda s cestovatelem – Papua Nová Guinea

VI. – IX.

58

Exkurze – poznáváme Olomouc, naše krajské město

V.

10

Exkurze – Muzeum ropy, Hodonín

IX.

9

Návštěva obecního úřadu – státní správa a samospráva

VII.

20

Zážitková pedagogika v muzeu (J. A. Komenského Přerov – pravěk)

IV.

15

Lesní pedagogika

I., III.

43

Tonda obal na cestách – environmentální výchova nejen o třídění I. – IX.
odpadu
Beseda o dentální hygieně – studentky lékařské fakulty

12

I. – V.

144
86
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA – kulturní akce, ostatní
Koncert – Olomouc, Vojenská kapela

I., II.

38

Výchovný koncert – průvodce světem hudebních nástrojů

I. – VII.

118

Divadelní představení „Oheň, země, voda, vzduch“ (Olomouc)

III. - IX.

116

Divadelní představení „Od čerta k Ježíšku“ (Olomouc)

I. – II.

38

Divadelní představení „Opice Žofka“ (Zlín)

I. – III.

39

Divadelní představení „Cesta do pravěku“ (Prostějov)

IV., V.

22

Divadelní představení „ Ten řízek nezvedej aneb Pravidla slušného VI. – IX.
chování“ (Prostějov)

50

Autorské čtení

50

VI. – IX.

Návštěva knihovny v Přerově – čtenářská gramotnost + expozice V.
tříd (historie školství) – Muzeum J. A. Komenského Přerov

10

Keramika pro zájemce – výrobky na fašank

VI.
VIII.

Školní výlet – Westernové městečko Boskovice

VI. – IX.

Pitný režim

I. – V.

86

Fotografování (tablo prvňáčků v MF, třídy, Vánoční kolekce, ke Dni I. – IX.
matek)

144

–

50

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Předplavecká výchova

II. oddělení

Malování s malířem Lubomírem Dostálem

17
24

Lyžařská škola

II. oddělení

Exkurze do stanice Ornis Přerov

9
19

Exkurze do ZD Kokory

I. a II.

32

odd.

Mikulášská nadílka

I. a II.

35

odd.

Maškarní rej

I. a II.

38

odd.

Výlet – hrad Bouzov

I. a II.

38

odd.

Indiánská stezka

28

Rozloučení s předškoláky

II. oddělení

13
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Prevence zubní hygieny – přednáška s pohádkovou motivací

I. a II.

40

odd.

Sběr plastových víček

I. a II.

42

odd.

Vánoční čarování

I. a II.

40

odd.

Hudební zpívánky

I. a II.
odd.

Slavnostní zahájení školního roku, vítání prvňáčků

14

35
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Slavnost prvního vysvědčení v 1. třídě

Čertovská škola – Mikulášská nadílka
15
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Čertovská škola na 1. stupni

Ozdravný pobyt spojený s lyžařským výcvikem, Kouty nad Desnou
16
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Olympijský běh
Hodnocení ozdravného pobytu v přírodě
Pobyt se uskutečnil ve dnech 15. 5. – 19. 5. 2017 v Karlově pod Pradědem, zúčastnilo
se 53 dětí 1. stupně ZŠ a 5 pedagogů (Novotná, Mojdlová, Oslancová, Ezz Al Dean,
Plaskurová).
Byli jsme ubytovaní na horské chatě Solitér přímo ve ski – areálu Malá Morávka,
Karlov pod Pradědem. Pokoje byly zařízené ve standardu horské chaty. Polovina pokojů
chaty byla zrekonstruována. V této části jsme byli ubytováni ve 2- 3 lůžkových pokojích
s vlastním WC a sprchou. V nezrekonstruované části byly 2 lůžkové pokoje se sprchou a 3
lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením na chodbě. K dispozici jsme měli
společenskou místnost, kterou jsme moc nevyužívali, protože jsme většinu času trávili venku.
Některé děti tam trávily čas poledního klidu nad stolními hrami. Využívali jsme hřiště pod
chatou, dětské hřiště s průlezkami a ohništěm u chaty. Stravování probíhalo 5x denně.
Snídaně formou bufetu (denně cornflakes s mlékem, pečivo, sýry, marmelády, paštika,
salám, koláče…), ovocné svačinky se sladkou drobností, obědy a teplé večeře. Strava byla
domácí, velmi chutná. Děti si mohly také kdykoliv přidat. Pitný režim byl zajištěn po celý den
– čaje a šťávy. Děti měly také možnost využít služeb chatového baru a koupit si drobné
občerstvení.
Na celý týden jsme měli domluvený program s animátory na „Kouzelnické“ téma. Děti
byly rozděleny do čtyř barevných týmů, ve kterých plnily nejrůznější kouzelnické úkoly. Každý
den se měly možnost zapsat na čtyři různé workshopy (výtvarný, taneční, rukodělný a
17
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pohybový). Pro některé byla velkou zkouškou i „Stezka odvahy“. Kromě tohoto programu
jsme se samozřejmě věnovali i vzdělávání, kde nám byly k dispozici 4 prostory. Nad rámec
programu jsme navštívili bazén na hotelu Kamzík a večer opekli špekáčky na ohništi za
chatou.
Kouzelnický program byl na závěr vyhodnocen a děti si kromě triček odvezly domů i
další odměny (pexesa, omalovánky, pastelky, „dinosauří“ vejce…) a sponzorské dary
(omalovánky, pastelky, propisky, klíčenky, sladkosti, hopíky, atd.)
Po zdravotní stránce se nám pobyt vydařil, nedošlo k žádnému onemocnění ani
úrazu, dokonce ani neměl nikdo klíště.
Na cestě zpět jsme navštívili Pradědovu galerii v Jiříkově, která se rozkládá na 8
hektarech dančí farmy. Mezi hlavní dominanty patří největší socha „vládce Jeseníků“ Děda
Praděda, další významnou částí je betlém, který obsahuje přes 250 figur a obří dřevěný obraz
Děda Praděda a jeho říše. V areálu také měly děti možnost pohrát si na dětském hřišti,
podívat se na rozhlednu, svést se na malé lanové dráze, pozorovat daňky a 2 divoká prasata.
Na závěr si měly možnost zakoupit občerstvení, suvenýry a také drobné dárky pro rodiče a
sourozence.
Pozitiva:
 Čas strávený v přírodě
 Tematicky zaměřený program s animátory
 Ochotný personál a domácí chutná strava
 Žádné závažné kázeňské přestupky
Ozdravný pobyt v přírodě hodnotím jako velmi zdařilou akci, byli jsme spokojeni
s programem, ubytováním i stravováním.
Mgr. Hana Ezz Al
Dean

18
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Hodnocení akcí v mateřské škole
(sestavila Sylva Pavlů)
Při plánování činností v TVP učitelky vycházely ze ŠVP s názvem Svět očima dětí. V obou
odděleních se děti hravou formou učily základům sebeobsluhy, seznamovaly se se
základy společenských a kulturních návyků. U dětí jsme rozvíjely kamarádské vztahy,
komunikační dovednosti, slovní zásobu, jemnou a hrubou motoriku. Snažili jsme se u dětí
vytvářet pojem o zdravém životním stylu. V každé výchovné oblasti jsme využívali
individuální přístup.
Po celý školní rok děti měly možnost zúčastnit se kulturních akcí a představení. V letních
měsících děti využívaly nově zrekonstruované brouzdaliště k relaxaci, kde uplatňovaly prvky,
které se naučily v předplavecké výchově.
Exkurze do ornitologické stanice v Přerově - MŠ
Za mrazivého lednového dopoledne se děti z mateřské školy vydaly na exkurzi do
ornitologické stanice Přerov. Děti si nejdříve prohlédly ve venkovním areálu všechny možné
typy ptačích krmítek. Děti měly možnost si vyzkoušet i sypání semínek do krmítek. Potom si
děti vyrobily každý svůj vlastní lojový zvoneček ze slunečnicových semínek na zavěšení domů
na zahradu. Také se jim líbila pohádka „O nenasytném vrabci“ zakončená pohybovou hrou
„Na velké a malé ptáčky.“
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Na závěr si děti prohlédly velké množství exponátů vystavených ve skleněných vitrínách.
Nejvíce se jim líbili velcí draví ptáci - supi, orlosupi a orli. Tohle naučné dopoledne se dětem
moc líbilo.
Výlet na hrad Bouzov
Na hrad Bouzov se vydaly děti z I. a II. oddělení autobusem. Cesta ubíhala rychle a děti se
těšily, co je čeká. Hrad viděly již z dálky, protože stojí na kopci a děti ohromil svou velikostí a
krásou. Připomněly si, že se zde natáčela pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Na nádvoří hradu se děti občerstvily a čekaly na pohádkového průvodce Večerníčka. Ten
děti prováděl jednotlivými částmi hradu – chodbami, sály, věží, kaplí i nádvořím. V každém
sále na děti čekaly pohádkové postavičky – Křemílek a Vochomůrka, Manka a Rumcajs, Pat a
Mat, Včelí medvídci a pan Krbec, vždy dětem zahrály krátkou scénku a svými otázkami vtáhly
děti do děje. Někde se plnily úkoly, jinde zpívaly písničky, hrálo divadlo nebo hádaly hádanky.
Na konci dostaly děti malý dáreček v podobě záložky hradu Bouzov a sladkou odměnu.
Všem se výlet moc líbil, děti se o hradu dozvěděly spoustu věcí a zpáteční cesta rychle utekla,
protože si děti povídaly o svých zážitcích.

20
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Indiánská stezka
Na Den dětí jsme pro děti připravily Indiánskou stezku spojenou s hledáním pokladu.
Příprava na cestu začala už v mateřské škole, kde si děti vyrobily indiánské čelenky. Trasu
stezky zdolávaly podle barevných fáborků a na určených místech plnily indiánské úkoly např. zazpívaly indiánskou písničku, poznávaly kytičky a různé léčivé bylinky, na obloze
pozorovaly a přemýšlely, co jim připomínají. Postupně se tak děti dostaly k místu označeném
„Hledej poklad.“ Děti se rozeběhly po okolí a poklad brzy našly. Byla v něm sladká odměna
za splněné úkoly. Na závěr si každý opekl svůj špekáček a pomalu jsme se unaveni, ale
spokojeni vydaly na cestu zpátky do školky.

Den matek
V neděli 14. května slavily děti z mateřské školy Den matek. Připravily si pro rodiče,
prarodiče i ostatní příbuzné pásmo vystoupení. Vše se konalo na školním dvoře za
spolupráce OÚ Kokory, který zajistil pro rodiny občerstvení, a všechny maminky byly
obdarovány sladkou pozorností.
Počasí nám přálo a děti celé nedočkavé předvedly, co si pro maminky přichystaly.
Prolínaly se básničky, tanečky i písničky dětí z I. i II. oddělení. Děti byly povzbuzovány
potleskem a vše se jim krásně povedlo.
Na závěr zanesly maminkám vyrobené papírové kytičky, které společně sázely do
papírových váziček. Vázičky si ozdobily s rodiči jutovými provázky a barevnými srdíčky. Po
21
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vydařeném vystoupení se mohly všichni občerstvit a využít k společným hrám s rodiči školní
zahradu i hřiště.

5. Prezentace školy na veřejnosti
Prezentace školy

Akce, organizátor

Počet
žáků

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ukliďme Česko, 17. 9. 2016

obec Kokory

27

Kulturní vystoupení žáků

Setkání seniorů v Kokoráčku, obec Kokory

28

Prezentace výrobků na výstavách Výstavy, obec Kokory
(Vánoce, Velikonoce)

140

Česko zpívá koledy

Celostátní akce, obec Kokory

30

Kulturní vystoupení žáků

Novoroční setkání seniorů, obec Kokory

Kulturní vystoupení žáků

Den matek, Obec Nelešovice

20

Výzdoba na obecní vánoční strom

Rozsvěcování obecního stromu, Obec Kokory

25

22
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Prodej vlastních výrobků

Den řemesel, Fašank

Ukliďme Česko, 8. 4. 2017

Obec Kokory
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Prezentace výrobků na výstavách Výstavy, obec Kokory
(Vánoce, Velikonoce)

40

Česko zpívá koledy

Celostátní akce, obec Kokory

15

Kulturní vystoupení dětí z MŠ

Pálení čarodějnic, obec Kokory

10

Kulturní vystoupení dětí z MŠ

Vítání občánků, obec Kokory

10

Kulturní vystoupení dětí z MŠ

Rozsvěcování vánočního stromu, obec Kokory

20

Kulturní vystoupení dětí z MŠ

Den matek na školním hřišti, obec Kokory

32

Kulturní vystoupení dětí z MŠ

Otevírání prázdnin

15

6. Účast v soutěžích
Školní kolo Okresní
Počet žáků okrskové
kolo
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Cyklistické dopoledne – jízda zručnosti

86

-

Přírodovědný klokan

25

-

Kokorský slavík – třídní a školní kola

35

4

Hledáme nejlepšího mladého chemika, IX. tř.
Matematický klokan

10
123

0

Recitační soutěž, třídní a školní kola

20

2

Olympijský běh

144

-

-

Konverzační soutěž v AJ
umístění: okresní kolo 1. místo, krajské kolo 5. místo
Literární soutěž „Tak to vidím já“ - SVČ Atlas Přerov
umístění: 3. a 7. místo
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Recitační soutěž, školní kolo

-

1
1
2

4

-

Kokorský slavík, školní kolo

4

-

Atletické přebory

-

12

Výtvarná soutěž

-

8

23

-
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7. Minimální preventivní program
patologických jevů – hodnocení

- prevence rizikového chování a sociálně

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zaměřili v minimálním programu prevence
rizikového chování na zdravý životní styl a posílení přátelského kolektivu žáků. Díky
realizovaným akcím si žáci vytvořili povědomí o oblasti rizikového chování. Znají rizika
spojená s kouřením, alkoholem, drogami, ve škole nekouří, avšak chápou cigarety a alkohol
jako součást společenského života. Vědí, jak se zachovat, dojde – li k šikanování, či jiného
zneužívání. V letošním školním roce nebyly zaznamenány žádné závažné případy zneužívání
návykových látek, kouření, kriminality a delikvence. Řešili jsme případy neomluvené absence
a vandalismu.
Naším cílem bylo také posilovat přátelské kolektivy žáků, posilovat třídní kolektivy tam,
kde se vyskytl nějaký problém. Třídní učitelky sledují vztahy mezi žáky, ve spolupráci
s výchovnou poradkyní se snaží rýsující se problémy řešit tak, aby nedošlo k jejich progresi.
Problémy kolektivu 6. třídy jsme řešili za spolupráce okresní metodičky prevence Mgr.
Oršulíkové (diagnostické šetření) a programem v P – centru v Olomouci, ve kterém formou
her rozvíjeli spolupráci.
Konala se pravidelná setkání žáků 1. stupně. Starší žáci se snažili pomáhat mladším
spolužákům při celoškolních akcích – Den zdraví, Dětský den.
Prevence se stala součástí všech tematických plánů jednotlivých předmětů. Cíleně se
zaměřujeme na rozvoj sociální a emoční inteligence. Rozvíjíme komunikaci, spolupráci,
přátelství, pomoc, respekt, sebeúctu a empatii. Škola se podílí na vyplňování volného času
žáků, nabízíme možnost navštěvovat různé zájmové kroužky.
Plnili jsme plánované akce. S kladným ohlasem u dětí i veřejnosti se setkalo pořádání
vánočního jarmarku 2. stupně a vánoční dílny 1. stupně. Na prvním stupni se uskutečnili akce
- dopravní výchova, dentální hygiena, pitný režim a Ovoce do škol. Besedy s kurátorkou a
Policií ČR – nebyly povoleny výjezdy mimo město Přerov. Ukončena spolupráce
s psychologem Mgr. Tothem – společná sezení se žákem, rodičem a učiteli nepřinesla
pozitivní výsledky.
Pokračovala spolupráce s UK Praha – dokončení dotazníkového šetření Kliniky adiktologie
1. LF UK a VFN v Praze pro 9. třídu. Program Unplugged byl realizován v šesté třídě.
S rodiči jsme spolupracovali v rámci třídních schůzek, individuálních pohovorů a při řešení
výchovné komise. K předejití a včasnému řešení problémů mají rodiče možnost využít
konzultačních hodin.
Zpracovala: Mgr. Jitka Vystavělová
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8. Práce školní družiny
Ve školním roce 2016/2017 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a
podle vypracovaného měsíčního plánu:
2. oddělení – 2. – 4. třída, počet dětí 20, vychovatelka Olga Plaskurová
PODZIM
- v září - společné vytvoření pravidel chování, podzimní vycházka kolem zemědělského
družstva Kokory - děti o cestě plnily různé úkoly, podzimní křížovky, stavba domečků
z přírodnin
- v říjnu si děti společně s rodiči vyřezaly dýně, Halloween a strašidelná obloha - výtvarná
činnost práce s barvami, dalším tématem byla samostatná projektová práce Naše obec, na
Sv. Martina – pečení svatomartinských rohlíčků
- v listopadu jsme započali výrobku dřevěných ozdob na vánoční strom v obci, výzdoba školní
družiny
ZIMA
- v prosinci jsme si vyrobili náš adventní dort z papírových krabiček, které jsme naplnili
sladkostmi a drobnými hračkami a výrobky na vánoční výstavu (andělíčka z kapslí od kávy,
netradiční vánoční strom z polystyrenu, vánoční závěs z jehličí na dveře), čertovská
vystřihovánka, zimní víla foukající sněhové vločky, napsali jsme dopis pro Ježíška,
nevynechali jsme ani vánoční besídku s diskotékou.
- v lednu jsme besedovali, co je vše potřebné proto, abychom měli krásný zdravý chrup,
důležité je zdravě jíst, hodně pít a hlavně si čistit zoubky, nakreslili jsme si každý dva zuby jeden krásně bílý se zdravými potravinami a jeden špinavý samý kaz a s nezdravými
potravinami, pak jsme využili mrazivého počasí a udělali si krásné ledové ozdoby, na Fašank
– výroba závěsu z tvrdé lepenky s jarní tématikou
- v únoru jsme užívali karnevalového veselí, soutěží her a foto koutku - děti si vyrobily masky
na špejli a vtipné „hlášky“, se kterými se nekonečně dlouho fotily
JARO
S dětmi už vyhlížíme jaro skrz papírovou klíčovou dírku- výtvarná činnost, práce
s voskovkami a černou tuší. I na okno už nám přiletěli ptáčci zpěváčci – pracovní činnost,
práce s nůžkami. Stříháme ptáčky a noty. Dalším téma - kniha je můj kamarád. Děti nás
ostatní seznamují s jejich oblíbenou knihou, vytvoří si čtenářský list a společně si zahrajeme
čtenářské bingo. Obrázkové pohádky jsme skládali, tak jak jde příběh za sebou. Výroba
vlastního leporela. Velikonoce – výrobky na výstavu, malování vajec, papírové kuře na špejli,
zajíc z vlnkovaného papíru, papírový věnec s vejci, velikonoční přání. Na Den země už
tradičně v naší družině třídíme odpad s Tondou obalem (internetový program). Letos jsme si
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třídění ozvláštnili výrobou „recyklošatů“ a módní přehlídkou. Čarodějnické odpoledne
provázela drobná kouzla, která dětem vážně učarovala. V květnu jsme si povídali o naší
rodině a o naších mazlíčcích. V červnu nám dovolilo krásné počasí, abychom se věnovali
sportovním aktivitám na hřišti. Po celý školní rok jsme využili cvičné kuchyňky a učili jsme se
vařit.
Činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, relaxační, ale i příprava na vyučování se
prolínaly během celého roku a tvořily celek výchovně vzdělávacích činností družiny. Po celý
rok jsme dbali na zásady správného stolování a hygienické návyky, sebeobsluhu dětí a jejich
samostatnost. Také jsme dbali na dodržování bezpečnosti při pobytu venku na hřištích a při
práci s výtvarnými pomůckami v družině. Našimi výrobky jsme zdobili po celý školní rok
družinu a prostory školy.
Vypracovala: Olga Plaskurová
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1. oddělení – 1. a 2. třída, počet dětí 25, vychovatelka Karolína Pazderová a Lucie Malíková
PODZIM
Společně jsme se přivítali, zahráli seznamovací hry pro utužení přátelských a partnerských
vztahů. Děti si samy vymyslely pravidla chování v našem oddělení, jejichž používání jsme
ztvrdily každý otiskem své dlaně. Vyráběli jsme prstíkové obrázky a poslechli si pohádku Fík
ve škole. Pro lepší klima ve třídě jsme si také společnými silami vyrobili do třídy motivační
tabuli, kde děti sbíraly veselé panáčky jako odměnu za své úsilí a práci. Vytvořili jsme si
podzimní nástěnku z výtvarných prací pomocí otiskování podzimního ovoce a cyklistickou
soutěž, při níž si děti zopakovaly pravidla silničního provozu a základy bezpečnosti. Zahráli
jsme si různé hry - Honzo vstávej, Řekni písmenko, Kuba řekl, aj. Na závěr podzimu jsme se
s dětmi vydali na kopec a pouštěli jejich pestrobarevné draky. Na procházce do přírody jsme
si opakovali názvy stromů a rostlin. Mysleli jsme také na zvířátka a pro ptáčky jsme vyrobili
krmítko. Podzim jsme pomyslně zakončili každoroční zábavou - vydlabáváním dýní, děti
projevily velikou snahu, kreativitu a vytvořily tak z této plodiny nádherná díla, jež zdobila
vchod do naší školy.
ZIMA
Na začátku prosince jsme s dětmi tvořili adventní kalendáře zdobené barevným papírem a
obálky poskládané pomocí metody origami. Seznámili jsme se se spoustou zimních her „ Na
mrazíky“, „ Mrazík a sluníčko“, „ Na sochy“ aj. Děti se skvěle bavily. Zdokonalili jsme se ve
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stříhání vloček z papíru, tvořili jsme sněhuláky pomocí temperových barev a vyzdobili jsme
tak vnitřní prostory školy. Také jsme se zúčastnili vánočního jarmarku, na který děti přispěly
několika povedenými výtvory, které pak samy prodávaly. Předvánoční období a čekání na
Ježíška jsme si pak zpestřili sledováním filmu Vánoční koleda, různými společenskými hrami
zaměřenými na vánoční čas.
JARO
Už jsme se nemohli dočkat první jarní květinky a tak jsme se je vydali hledat. Zopakovali
jsme si jejich názvy a pomocí netradičního grafického znázornění jsme vytvořili obrázky,
které dlouho zdobily třídu. Společnými silami jsme si také ozdobili jarní strom barevnými
srdíčky - procvičili jsem si tak jemnou motoriku a techniku stříhání. Děti velmi baví hraní
pohybových her - zahráli jsme si tak hru na Barevného krále (ta byla obměnou toho
početního), hru na Kytičky a včelky, hry s drobnými pomůckami, ale také jsme si procvičili
číselnou řadu do 10 při hře s kartičkami. To, jak jsou děti pozorné, prokázaly při hře
s rýmovanými hádankami. Na přelomu dubna a května jsme si vyrobili barevná sluníčka,
abychom si přitáhli teplé paprsky i k nám. Poslouchali jsme veselé dětské písničky (např.
Máme rádi zvířata) a poučné příběhy. S kamarádem Tondou Obalem jsme si procvičili a
připomněli důležité a prospěšné třídění odpadu, děti prokázaly dobré znalosti, mnohé také
samy odpad třídí. Květen patřil maminkám - vyrobili jsme jim krásná přání, zopakovali
básničky, vyprávěli jsme si o rodině a rodinných vztazích. V měsíci červnu jsme s dětmi
oslavili jejich Den dětí, pomocí obrázků jsme si připomněli děti ze všech koutů světa.
Pracovali jsme s mapou. Společnou velkou nástěnnou koláží „ Jedeme na
dovolenou“(netradičními materiály – látka, mušličky, vršky - zdobily papírové karavany) jsme
se připravili na prázdniny.
Vypracovala: Lucie Malíková
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9. Zájmové kroužky
Od října do května v základní škole probíhala činnost zájmových kroužků pod vedením
pedagogů naší školy. Někteří žáci navštěvovali více kroužků, proto je celkový počet
zúčastněných – 205 žáků.
Počet
žáků

Stručná charakteristika (činnosti – náplň, akce v rámci
kroužku, hodnocení….)

1. – 4.

20

2. – 6.

24

Děti ve 4 skupinách (začátečníci/mírně pokročilí/pokročilí)
se učí technice hry na sopránovou zobcovou flétnu, hrají
lidové i umělé písně s doprovodem kláves nebo CD,
používají Orffovy nástroje. Využívají své dovednosti při
kulturních vystoupeních (Den matek, vystoupení pro
důchodce, vánoční besídky).
Děti hrají společně stolní hry dle aktuálního výběru, snaží
se o dodržování pravidel, učí se ovládat své pocity z výhry
či prohry, hrají různé vzájemné turnaje. Vedoucí kroužku
se účastní her, usměrňuje pravidla, podporuje kamarádské

Název
kroužku

Třídy

Flétna

Stolní hry
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vztahy.

Turistický
kroužek

1. – 9.

47

Angličtina
hrou

2.

17

Nápravy
"DYS"
poruch

2. - 5.

12

Hravá
čeština

1. - 5.

13

Angličtina
hravě

1.

19

Nápravy
"DYS"
poruch

6. - 9.

8

Bylo uspořádáno 6 výletů s různým zaměřením (turistika,
pamětihodnosti, skály, plavání, technika, adrenalin…) a 2
vícedenní pobyty. Každé přihlášené dítě se zúčastnilo
alespoň jednoho výletu dle svých časových možností. Trasy
byly dlouhé v rozmezí 6 – 15 km.
Výlety: Javorníky – Pulčínské skály, Znojmo – podzemní
chodby, Valašské Klobouky – Valašský jarmark, Staré
Město a Uherské Hradiště, Ostrava – Svět techniky, Modrá
– archeoskanzen
Vícedenní pobyty: Andělská Hora, Annaberg – Vrbno pod
Pradědem a Budišov nad Budišovkou
Děti se seznamují se slovní zásobou, písničkami, hramizpívají písničky, přiřazují slovíčka k obrázkům, vymalovávají
podle návodu, hrají domina, pexesa, doprovázejí pohybem
říkanky. Procvičují slovíčka s vizuální oporou a dbají na
správnou výslovnost.
Děti ve 2 skupinách (2. a 3. třída, 4. a 5. třída) individuálně
procvičují učivo daného ročníku a ročníků předešlých,
pracují na počítačových výukových programech, procvičují
pravolevou orientaci, zrakovou a sluchovou analýzu a
syntézu, grafomotoriku, jemnou motoriku. Snaží se o
správnou techniku čtení a porozumění textu.
Děti ve dvou skupinách pracují na počítačových výukových
programech, procvičují učivo ČJ daného ročníku hravou
formou - luští křížovky, osmisměrky, řeší kvízy a hlavolamy,
pracují s textem - vyhledávají zadaná slova a odpovídají na
zadané otázky, jazykové hry s abecedou, spolupráce ve
dvojicích.
Děti ve dvou skupinách se učí základům angličtiny hravou
formou - zpívají písničky, doprovázejí pohybem (některý
druh pohybu dokážou anglicky pojmenovat), hrají hry s
cílem zapamatovat si co nejvíce anglických názvů. Dokážou
odpovědět na jednoduché otázky.
Kroužek navštěvovaly děti se SPUCH. Během hodin si
procvičovaly čtení, pozornost, zrakovou i sluchovou
paměť, vyhledávání informací v textu, gramatické jevy a
jejich aplikaci. Kromě Čítanek pro dyslektiky a dalších
publikací jsme využívali také výukové programy na PC,
pomůcky Logiko Pikolo, okénka na čtení, bzučák, pexeso
aj.
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Čeština
hravě

9.

10

Češtinářský
kroužek

7.

12

Myšlení
nebolí

7. a 8.

14

Zajímavá

9.

9

matematika

Tento kroužek navštěvovali žáci 9. ročníku. Cílem hodin
byla především intenzivní příprava žáků na přijímací
zkoušky na střední školy. Procvičovaly se jak jednotlivá
gramatická pravidla, tak osvojené učivo skladby, vše, co
bylo obsahovou náplní přijímacích zkoušek. Pozornost
jsme zaměřovali také na jednotlivé typy testových úloh
tak, aby si žáci určitý druh zadání osvojili. Velký důraz byl
kladen také na rozvoj čtenářské gramotnosti, který u
zkoušek tvoří podstatnou část.
Náplní hodin bylo zejména procvičování a upevňování již
probraného učiva českého jazyka, příprava na testy a
prověrky, cvičné diktáty a také opakované zdůrazňování
problematických jevů. Gramatická pravidla i základní
znalosti skladby jsme procvičovali i za pomoci výukových
programů na PC.
Zaměřili jsme se na procvičování a upevnění probíraného
učiva, doplnění znalostí a rozšíření učiva řešením
náročnějších úloh. Žáci využívali matematických postupů
při řešení úloh vycházejících z reálných situací. Rozvíjeli
jsme matematické operace v oboru desetinných a
racionálních čísel, tematické celky planimetrie,
stereometrie, při řešení slovních úloh jsme procvičovali
čtení s porozuměním.
Jeho náplní byla příprava žáků na přijímací zkoušky na
střední školy. Žáci procvičovali učivo druhého stupně
základní školy rozdělené do jednotlivých tematických
celků. Poté následovalo ověřování jejich znalostí formou
testu.

D. Údaje o zapojení školy do programů a projektů
Ovoce do škol
Škola je do projektu zapojena více než pět let. Projekt je realizován pravidelnými dotovanými
dodávkami ovoce a zeleniny pro všechny žáky I. stupně s doprovodným programem.
Les ve škole
Zapojení do mezinárodního výukového programu koordinovaného sdružením Tereza. Akcí
využíváme k rozvoji environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.
Recyklohraní
Sbíráme drobné elektrospotřebiče, baterie.
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M.R.K.E.V.
Zapojeni do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou, škola soustavně usiluje o kvalitní
a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do výuky

E.

Spolupráce
1. Spolupráce základní školy s mateřskou školou

Dlouhodobou tradicí je utužování kamarádských vztahů mezi dětmi školou povinnými a
předškoláky, kteří se sice vídají na vesnici odpoledne, ale v zařízeních jsou již odděleni. Proto
se občas během školního roku potkají a společně si užijí chvíle při hře nebo učení.
Témata setkání:
září
- tvoření plánu, konzultace mezi učitelkami MŠ a ZŠ
listopad - akce „Chystáme se do školy“ - ukázka vyučovací hodiny spojená s prohlídkou
budovy; děti z MŠ se mohly podívat, jak daleko už jsou prvňáčci po 3
měsících
školy, co všechno umí, předškoláci byli zapojeni do činností
prosinec - krmení zvířátek - společná procházka přírodou, rozdělování zeleniny a
starého pečiva po okolí pro zvířata
únor
- recitační soutěž
duben - pěvecká soutěž Kokorský slavík
- zápis do 1. třídy
květen - společná vycházka a pobyt na hřišti, společné hry
červen - dopoledne na školní zahradě
Při společných akcích se děti navzájem poznávají, jsou v jiném prostředí, než na které
jsou zvyklé, jsou různě promíchány a seznamují se s novými úkoly a pravidly školy. Pro
předškolní děti je velmi motivující, když vidí, jak jsou jejich starší kamarádi ve škole šikovní,
co všechno už dokázali a na co se mohou těšit. Prostředí školy i učitelé jsou jim pak při
nástupu do školních lavic v září bližší a chování žáků je bezprostřední.
Mgr. Jana Oslancová
2. Spolupráce s obcí Kokory, s veřejností
Spolupráce s obcí Kokory probíhá celoročně. V kulturní oblasti je to především účast školy
na akcích, které pořádá Obecní úřad Kokory – Vánoční a velikonoční výstava (prezentace
výrobků žáků školy), Setkání seniorů (kulturní vystoupení žáků), výzdoba obecního vánočního
stromu, účast na akci Ukliďme Česko. Pravidelně přispíváme do Kokorských novin.
Opravy a modernizace ve školním roce 2016/2017
- rekonstrukce podlahy a nové vybavení ve školní knihovně
- zapojení nové pračky a sušičky v mateřské škole s úpravou elektroinstalace v místnosti
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Plán oprav a modernizace










Okna v budově ZŠ netěsní, dřevěné rámy se rozpadají, některá okna nelze otevřít vůbec.
Rekonstrukce nevyhovujících šaten pro žáky ZŠ, vlhkost suterénu.
Úprava schodišťových stupňů a dlažby v mezipatře do sklepa.
Pokračovat ve výměně podlahových krytin ve třídách.
Nevyhovující elektroinstalace školy.
Počet umyvadel na WC žáků neodpovídá počtu žáků a je v rozporu s požadavky KHS.
Oprava uzemnění hromosvodu u schodiště při vstupu do školy
Výmalba celé školy
Výměna plynových kotlů

3. Spolupráce se zahraniční školou – Albareto (Itálie) a ÇANAKKALE KOLEJİ
(Turecko)
Naše škola je zapojena do spolupráce s italskou školou Albareto již několikátým rokem. Ve
školním roce 2016-2017 jsme na tuto tradici opět navázali a náš projekt jsme nazvali „Our
friends abroad“.
Na portálu e-twinning jsme pracovali se čtyřmi tématy:
Our village/town
Our country
The typical Czech/ Italian cuisine
Our school trip
Cílem naší spolupráce je nejen procvičení angličtiny, ale také rozvoj znalostí o jiných
kulturách, zvycích, místech a lidech. Chtěli bychom, aby naši žáci dokázali komunikovat
v cizím jazyce, rozšířili si svou slovní zásobu jinou než tradiční cestou a získali si nové
kamarády

4. Spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci – praxe, náslechy
Každoročně probíhá praxe studentů Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Ve školním roce 2016/2017 absolvovaly praxi dvě studentky učitelství 1. stupně a 1
studentka učitelství 2. stupně biologie – matematika.
5. Spolupráce s Gymnáziem Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školou v Přerově
Učební pedagogickou praxi absolvovali v mateřské škole 4 studentky studijního oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika.
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F.

Údaje o inspekční činnosti

Inspekční činnost tento rok probíhala formou elektronického zjišťování (tato forma
nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě) v těchto oblastech:
Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP
Seznamování dětí v mateřských školách s cizím jazykem
Využívání digitálních technologií a strategické plánování

G. Základní údaje o hospodaření školy
1. PŘÍJMY
Provozní dotace
Stravné
MŠ, ŠD
LV, ŠvP
Zúčtov.fondů, ostatní
Dary
Příjmy celkem

OÚ Kokory
KÚ Olomouc
Doplňková činnost
1,620.000, -- Kč
9,183.831, -- Kč
721.745, -- Kč
71.220, -- Kč
102.780, -- Kč
73.650, -- Kč
3.583, -- Kč
737,54 Kč
5.990, -- Kč
2,527.748, -- Kč
9,184.568,54 Kč
71.220, -- Kč

2. VÝDAJE
501 -Spotř.mat./učeb.
502 - Spotř. energie
511 - Opravy a udrž.
512 - Cestovné
518 - Ostatní služby
521 - Mzdové nákl., PN
524 - Pojištění
525 - Jiné soc .poj.
527 - FKSP, seminář
528 - Ost. soc. nákl.
530 - Daně a poplatky
549 - Ostatní nákl.
551 - Odpisy
558 - DDHM
Náklady celkem
3. DOTACE NA DHM
4. VÝDAJE NA DHM
5. ČERPÁNÍ
Příjmy celkem

OÚ Kokory
KÚ Olomouc
Doplňková činnost
923.480,66 Kč
92.407, -- Kč
31.377, -- Kč
487.820, --Kč
4.772, -- Kč
88.003,23 Kč
1.624, -- Kč
102, -- Kč
3.985, -- Kč
352.748,04 Kč
11.370, -- Kč
1.234, -- Kč
463.060, -- Kč
6,661.574, -- Kč
22.783, -- Kč
144.028, -- Kč
2,253.869, -- Kč
7.746, -- Kč
1.768, -- Kč
26.981, -- Kč
92, -- Kč
11.932, -- Kč
113.062, -- Kč
384, -- Kč
-

16.625, -- Kč
20.197, -- Kč
11.550, -- Kč
2,521.313,93 Kč

-

21.320,54 Kč
9,184.568,54 Kč

-

225, -- Kč
983, -- Kč
-

71.220, -- Kč

0,--Kč
0,--Kč

OÚ Kokory
KÚ Olomouc
Doplňková činnost
2,527.748, -- Kč
9,184.568,54 Kč
71.220, -- Kč
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Výdaje celkem
Rozdíl ( + / - )

2,521.313,93 Kč
+ 6.434,07 Kč

9,184.568,54 Kč
+ 0,00 Kč

71.220, -- Kč
+ 0,00 Kč

6. Závěr
Výsledek hospodaření rozpočtu KÚ a doplňkové činnosti vykazuje nulu. Z rezervního fondu
KÚ jsme vyčerpali částku 737,54 Kč na nákup učebnic. Výsledek hospodaření rozpočtu
zřizovatele vykazuje zisk 6.434,07 Kč. Po schválení zřizovatelem převedeme tuto částku do
rezervního fondu.

7. Stav fondů k 31. 12. 2016
411/80
412/00
413/30
414/30
414/80
416/00

Fond odměn KÚ
FKSP
Rezervní fond OÚ ze zl. VH
Rezervní fond OÚ z ost. titulů
Rezervní fond KÚ z ost. titulů
IF

73.371, -- Kč
196.548,26 Kč
38.239,40 Kč
2.124,72 Kč
21.075,62 Kč
265.727,60 Kč

8. Projekty z EU
V roce 2016 byl ukončen projekt, který byl realizován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Dotaci jsme vedli pod UZ 33 058 (85% EU, 15% SR), výzva č. 56. Všechny finanční prostředky
z této dotace jsme vyčerpali již v roce 2015.
9. Kontroly
Obecní úřad Kokory provedl kontrolu hospodaření dne 8. 12. 2016.
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PODĚKOVÁNÍ

V závěru této výroční zprávy děkujeme
zřizovateli za celoroční vstřícnost a spolupráci.

Mgr. Marie Kondlerová
Mgr. Šárka Vašinová
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