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V souladu s odst. (3) § 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů, je
zpracována výroční zpráva o činnosti školy (dále jen VZCS).
Tato VZCS byla v souladu s odst. (1) písm. b) § 168 školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů, předložena dne 27. září 2016 školské radě ke schválení.
Základní škola (se šk. jídelnou - ŠJ a šk. družinou - ŠD) byla zřízena dnem 1. 1. 1993 podle §
14, odst. 2, zákona České národní rady č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v Olomouci, Stupkova 16.
Obsah:
a) základní údaje o škole (str. 3),
b) přehled oborů vzdělávání (str. 3),
c) personální zabezpečení činnosti školy (str. 4),
d) údaje o přijím. řízení nebo o zápisu k povinné šk. docházce a následném přijetí do školy (str. 5),
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP (str. 5),
f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů (str. 5),
g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (str. 7),
h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (str. 7),
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI (str. 12),
j) základní údaje o hospodaření školy (str. 13),
k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů (str. 13),
l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení (str. 13),
m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů (str. 13),
n) údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání (str. 14).
a)

Základní údaje o škole
název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace
sídlo: Stupkova 953/16, 779 00 Olomouc
vedení školy: ředitel školy - statutární orgán od 1. 3. 1992
Václav POUL, M-F
zástupce ředitele pro 1. st. od 1. 8. 1996
Mgr. Josef ZDRÁHAL, Z-Tv
zástupce ředitele pro 2. st. od 1. 7. 2005 - zástupce statutárního orgánu
Mgr. Bc. Romana LALUHOVÁ, Čj-Rj-D
IČ:
47657189
DIČ: CZ47657189
IZO ZŠ: 047657189
ŠJ: 102892709
ŠD: 119900092

zřizovatel: Statutární město Olomouc
číslo účtu: 61038811 / 0100 KB Olomouc
kapacita ŠJ: 1.700 vyvařovaných jídel
kapacita ŠD:
200 žáků

Identifikátor zařízení: 600 140 148
školská rada: datum zřízení: 1. 9. 2014, počet členů: 6
předseda: Mgr. Pavel HOFÍREK
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Charakteristika školy:
Škola pavilónového typu je umístěna v lokalitě vícepodlažních panelových obytných budov.
Objekt školy se skládá z celkem 7 budov, z nichž 5 je spojeno krytým koridorem.
Základní škola s úplným počtem tříd (dále ZŠ) byla uvedena do provozu 1. 9. 1968.
ZŠ je dlouhodobě zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a dalších přírodovědných předmětů.
Od šk. r. 2012/13 na rozšířenou výuku matematiky a informatiky (dále RVMI) od 6. do 9. ročníku.
Od šk. r. 2004/05 na rozšířenou výukou hudební výchovy (dále RVHv) od 1. do 9. ročníku.
Vzhledem k zaměření školy jsme na základě naší žádosti a posouzení podmínek školy získali od r.
2013 certifikát o akreditaci testovacího střediska ECDL (European Computer Driving Licence) a
testovacích místností ECDL PCa a PCb. Žáci ze tříd RVMI od 6. do 9. r. po úspěšném zvládnutí
7 modulů z oblasti ICT získají mezinárodně uznávaný doklad digitální kvalifikace „ECDL
Certificate – Digital Competence“. Absolventi naší školy tak získají nejen znalosti a dovednosti
v širokém rozsahu aplikací běžně využívaných v oblasti ICT, ale i celoživotní doklad potvrzující
tyto znalosti a dovednosti.
Vybavení ZŠ včetně 3 učeben hudební výchovy, 3 počítačových učeben s osobními počítači (dále PC)
a 1 multimediální učebnou s interaktivní tabulí a 7 učeben vybavených interaktivními tabulemi
(z toho 2 kmenové) je vzhledem k zaměření školy na dobré úrovni.
Učebna PCa se 19 PC. Učebna PCb s 24 PC. Učebna PCc s 22 PC.
Učebny PCa, PCb, PCc včetně všech PC v kabinetech i učebnách jsou připojeny prostřednictvím
LAN k internetu, který je připojen pomocí optického vlákna přenosovou rychlostí min. 10 Mb/s.
I ve třídách běžného typu jsou využívány audiovizuální pomůcky i počítačové učebny v rámci
hodinové dotace volitelných a nepovinných předmětů. Využití učeben PC i multimediální
učebny je vysoké.
Učebny PCa, PCb a učebny vybavené interaktivními tabulemi jsou zaměřeny na výuku a
procvičování učiva všech předmětů. Tyto učebny využívají žáci 1. i 2. st. ZŠ. Žáci 1. a 2. r.
využívají hlavně učebnu vybavenou interaktivní tabulí v budově „KIU“.
Povinný cizí jazyk se vyučoval aprobovanými učiteli anglický jazyk a dále německý a ruský jazyk,
které jsou zařazeny do ŠVP školy od 7. r.
Pro žáky III.A a IV.A proběhla škola v přírodě, Janoušov (44 žáků 5 dní).
Pro žáky 6. r. proběhla škola v přírodě, Horní Lipová (54 žáků 5 dní).
Pro žáky 7. r. proběhl kurz VVLZ, Bílá (39 žáků 6 dní).
Pro žáky 8. r. proběhl cyklistický kurz, Nové Mlýny (31 žáků 5 dní).
Třídy RVMI a RVHv mají dobrou úroveň a žáci z těchto tříd se umísťují v soutěžích v matematice i
dalších předmětech na okresní a někteří i na krajské úrovni.
Třídy RVHv podporují u žáků hudební nadání, vystoupení sborů (vánoční a jarní koncert) je kladně
hodnoceno rodiči i hudební veřejností.
Na škole podporujeme zapojení do sportovních soutěží.
Talentovaní žáci ze všech tříd vystupují i na divadelních a muzikálových představeních, která
režijně, scénograficky a hudebně zajišťují nadšení učitelé školy.
b) Přehled oborů vzdělávání
V 1.-5. a 6.-9. r. se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16.
Ve třídách RVMI (VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A), RVHv (I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, VI.B, VII.B) se vyučovalo
dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16, který má proti ŠVP ZV určité odchylky v
týdenních hodinových dotacích.
Na ZŠ se nevyučovalo podle učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT.
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c) Personální zabezpečení činnosti školy
Na ZŠ vyučovalo celkem 31 učitelů, z toho 15 uč. 1. st. v 13 třídách a 16 uč. 2. st. v 9 třídách.
Ve ŠD pracovalo v 6 odděleních 6 vychovatelů.
Všichni učitelé i vychovatelé splňovali požadovanou kvalifikaci.
V ZŠ pracovalo 8 zaměstnanců správních. Ve ŠJ pracovalo 16 zaměstnanců.
Všichni zaměstnanci od 3. platové třídy výše splňovali požadovanou kvalifikaci.
Zaměstnanců celkem: 61, přepočt. 58,942
učitelé
Pedagogičtí prac. ved. ZŠ VP
1.st.
2.st.
vych. ŠD
CELKEM
fyzických osob
3
1
15
12
6
37
v pracovním poměru 3,000 1,000 15,000 11,091
5,425
35,516
Ostatní prac. ZŠ
sam. ref. ZŠ
fyzických osob
1
v pracovním poměru 1,000
Pracovnice ŠJ
vedoucí ŠJ
fyzických osob
1
v pracovním poměru 1,000

školník
1
1,000

uklízečky ZŠ
6
5,426

sam. ref. ŠJ
1
1,000

ved. kuch. ŠJ
1
1,000

CELKEM
8
7,426
kuch. ŠJ CELKEM
13
16
13,000
16,000

Všechny osobní údaje zaměstnanců jsou ve spisové dokumentaci ředitele ZŠ.
Vedení školy
Václav POUL
ř
Mgr.
Josef ZDRÁHAL
zř
Mgr.
Romana LALUHOVÁ zř
Výchovný poradce
Mgr.
Hana KODYMOVÁ
Čj-Ov
Vyučující na 1. st.
Mgr.
Vladimíra ČUNDERLOVÁ
Mgr.
Gita DROZDOVÁ
Mgr.
Rita FALTÝNKOVÁ
Mgr.
Jana FILÍPKOVÁ
Mgr.
Blanka HOMOLOVÁ
Mgr.
Nikola HORVÁTHOVÁ
RNDr. Miroslava KAŠTILOVÁ
Mgr.
Tamara KORYTAROVÁ
Mgr.
Miloslava MRÁZKOVÁ.
Mgr.
Jana PACÁKOVÁ
Mgr.
Anna PRIKRTOVÁ
Mgr.
Jana PROCHÁZKOVÁ
Mgr.
Dana PŘECECHTĚLOVÁ
Mgr.
Martina PŘÍHODOVÁ
Mgr.
Hana ÜRGEOVÁ
Vyučující na 2. st.
Mgr.
Ivana BROŽOVÁ
Mgr.
Ivana DVOŘÁKOVÁ
Mgr.
Jitka KONOPKOVÁ
Mgr.
Anna KOVÁŘOVÁ
Mgr.
Hana KRÄUTEROVÁ
PaedDr. Jiří KVAPIL
Mgr.
Vlasta MALEŇÁKOVÁ
Mgr.
Lenka MIKULCOVÁ
Mgr.
Miroslava POLÁCHOVÁ
Mgr.
Kateřina SPURNÁ
Mgr.
Jiří SURALA
Mgr.
Veronika VACKOVÁ
Vychovatelé ŠD
Mgr.
Jitka ČUDOVÁ
Bc.
Adéla FALTYSOVÁ
Nikol HAVLÍKOVÁ
Lucie JEŽORSKÁ
Mgr.
Lenka PRACHAŘOVÁ
Jitka VÁCLAVÍKOVÁ
Věra ZRNÍKOVÁ
Správní zaměstnanci ZŠ
Hana SEMJONOVÁ
sam. ref.
Radomír GÁBA
Eliška ALEXOVÁ
Jana BARTÍKOVÁ
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Ilona GESCHWINDEROVÁ
Václava LÓNOVÁ
Lenka ZBOŘILOVÁ
Pracovníci ŠJ
Soňa SPÁČILOVÁ
ved. ŠJ
Eliška BABIŠOVÁ
Pavla ČOUPKOVÁ
Marta KRUMPHOLZOVÁ
Lenka PITAUEROVÁ
Marcela SEITLEROVÁ
Andrea SMOLKOVÁ ved. kuch.
Helena VÁVROVÁ
Jitka ZAORALOVÁ
mateřská dovolená
Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ
Monika HÁJKOVÁ

Mgr.
Mgr.

skola@zs-stupkova.cz

Romana KUČEROVÁ
Soňa VÁGNEROVÁ
Zdeňka BARTOŇKOVÁ
Jarmila BÁRTKOVÁ
admin. prac.
Kristýna JELÍNKOVÁ
Anna PANČOCHÁŘOVÁ
Petra RIEDLOVÁ
Renata SLAVÍČKOVÁ
Alice ŠVEHLOVÁ
Ludmila VLČKOVÁ

Eva KOVÁŘOVÁ
Martina SEDLÁČKOVÁ

personální změny
Pedagogičtí zaměstnanci příchody
ukončení
Mgr. Nikola HORVÁTHOVÁ
30. 6. 2016
Mgr. Gita DROZDOVÁ
1. 8. 2015
Nikol HAVLÍKOVÁ
26. 8. 2015
Mgr. Lenka PRACHAŘOVÁ
26. 8. 2015
Lucie JEŽORSKÁ
1. 9. 2015
31. 12. 2015
Bc. Adéla FALTYSOVÁ
4. 1. 2016
30. 6. 2016
Správní zaměstnanci
příchody
ukončení
Eliška ALEXOVÁ
1. 8. 2015
15. 1. 2016
Romana KUČEROVÁ
25. 1. 2016
Alice ŠVEHLOVÁ
30. 9. 2015
Kristýna JELÍNKOVÁ
1. 10. 2015
31. 7. 2016
Helena VÁVROVÁ
12. 7. 2016
d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
K příjímacímu řízení do 6. r. RVMI se dostavilo 62 žáků 5. ročníku, přijato bylo 30 žáků.
K zápisu do 1. r. se dostavilo 102 dětí, ředitel ZŠ u 19 z nich rozhodl o odkladu šk. docházky o 1
rok.
e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou uvedeny v příloze č. 1.
Úroveň vzdělávání je včetně tohoto šk. roku, kdy se všichni žáci dostali na výběrové střední školy
nebo učiliště, na dobré úrovni (www.zs-stupkova.cz). Většina žáků 9. ročníku prokázala své
znalosti a schopnosti a úspěšně obstála při přijímacích řízeních na výběrové střední školy.
Značnou převahu v přijatých žácích mají SOŠ a gymnázia. Vysoké úrovně vzdělávání se dosahovalo
zvláště díky kvalitnímu pedagogickému sboru školy. Je smutnou skutečností, že zájem o učební
obory je stále na velice nízké úrovni.
f)

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Primární prevence

Vycházíme z Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodického doporučení k
primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28).
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Jedná se o soubor opatření, kterými předcházíme výskytu rizikového chování, omezujeme další
rozvoj rizikového chování, zmírňujeme již existující formy tohoto chování a pomáháme řešit jeho
důsledky.
Pracovní náplň školního metodika prevence (ŠMP) byla stanovena v návaznosti na nové právní
předpisy ve školství, konkrétně v souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a škol. poradenských zařízeních a také na konkrétních
potřebách školy. Ve šk. roce 2015/16 spolupracoval pravidelně ŠMP s výchovným poradcem
(VP). Úzká spolupráce probíhá také s třídními učiteli a vedením školy.
V průběhu šk. roku se řešily problémy s kyberšikanou u žáků 4. ročníku. Spolupráce probíhala
mezi třídním učitelem, ŠMP a VP. Rodiče byli o situaci vyrozuměni na třídních schůzkách a
byla jim vysvětlena rizika související se sociálními sítěmi. Pro rodiče byla zorganizována
přednáška organizace E-bezpečí. Žáci navštívili Sdružení D, kde prošli programem nazvaným
"Hustej net".
Dalším problémem, který jsme řešili, bylo záškoláctví, i skryté. Na výchovné komise jsme si k
nejzávažnějším problémům přizvali i praconíky OSPOD.
V příštím šk. roce chceme zrealizovat přednášky a besedy týkající se šikany a kyberšikany i dalších
aktuálních témat.
Preventivní akce šk. roku 2015/16
1. stupeň
Besedy Městské policie Olomouc pro žáky 1. - 5. r.
Sdružení D - 4. r. - "Hustej net"
Semafor - 4. r. - bezpečné chování v dopravě
2. stupeň
Sdružení D - 6. r., IX.A - program Outsider
Adaptační kurz - 6. r., Karlov
Besedy – kurátor pro mládež, Magistrát města Olomouce
6. r. – Kdo to je a co dělá kurátor pro mládež, Mgr. Květoslav Richter
8. r. – Pravicový extremismus, Mgr. Roman Kupka
9. r. - Právní vědomí u dospívajících, Mgr. Tomáš Kocman
Vzdělávací akce
– 6., 7. r. - Organizace E-Bezpečí přednášela žákům o nebezpečí souvisejícím
s používáním ICT, zejména účast na sociálních sítích
- 6. r. - Jste to, co jíte - LF UP
- 8. r. - Prevence HIV - KHS
- 9. r. - Sexuální výchova pro pokročilé - medici LF UP.
Žáci se zúčastnili i webiáře o problematice HIV
Školení
Regionální konference primární prevence rizikového chování, která se konala v prostorách VOŠ
Caritas Olomouc, se zúčastnily Mgr. Veronika Vacková a Mgr. Hana Kodymová. Hosté: zástupce
MŠMT, ředitel PPP Ol., vedoucí metodik prevence PPP Ol., krajský koordinátor prevence ve
školství, Ol.
Setkání školních metodiků prevence
Místo: PPP Olomouc
Hosté: krajský koordinátor prevence, Sdružení D, Sdružení Ollove, KHS
Účast: Mgr. Veronika Vacková
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Právní náležitosti rizikového chování dětí a dospívajících
Místo: P-centrum Olomouc
Lektoroval: Mgr. Jaroslav Šejvl
Účast: Mgr. Veronika Vacková, Mgr. Hana Kodymová
S poznatky ze školení byla seznámena celá sborovna na poradě školy.
g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Do dalšího vzdělávání se zapojilo celkem 22 učitelů:
Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV (1); Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při
aktualizaci (1); Informační seminář pro ředitele škol a školských zařízení k novele školského
zákona, §16 (1); Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace (1); Žák s potřebou
podpůrných opatření v běžné ZŠ (1); Angličtina pro 2. stupeň ZŠ – V. (4); Exkurze do moderní
literatury pro děti a mládež (1); Právní náležitosti rizikového chování dětí a dospívajících (2);
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrného opatření (1); Algebra
tiles – Mnohočleny jako stavebnice (1); IV. krajská konference PPRCH a vzdělávání pro
pedagogické pracovníky s podtématem: Bezpečné prostředí na školách (1); Školení jazykové
animace pro učitele německého jazyka (1); Zahraniční jazykový kurz pro učitele Aj – klíčová
aktivita č. 2 projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2080 (6).
h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
ZŠ podporuje sportovní činnost oddílu košíkové „KLUBKO“ pro dívky nižších ročníků ZŠ tím, že
skupiny dívek naší školy mají fakturované náklady na provoz školní tělocvičny snížené. ZŠ se
zaměřila na kroužky florbalu i pro mladší žáky školy. Jednou týdně je pro chlapce a dívky
organizovaná všestranná sportovní příprava „Mláďata“.
Školní hřiště umožňuje důsledně rozvíjet pohybové schopnosti žáků v atletice a míčových hrách.
Učitelé podporují schopnosti a nadání žáků v kroužcích s různým zaměřením, např.:
1. st.: Taneční, výtvarná výchova, florbal, vaření, hudebně-pohybový, anglická konverzace.
2. st.: Angličtina v praxi, matematika v kostce, biologie v praxi, dějepisný (práce s pamětníkem),
pečení a příprava dezertů (kroužek M. D. Rettigové), Divadelní, matematika převážně vážně a
origami, turistický, sportovní.
Tematické zaměření kroužků se každoročně mění dle zájmu dětí a rodičů.
Nepovinné předměty:
1. st.: Sborový zpěv I.ABCD, II.AB, III.AB, IV.A, V.AC; Anglický jazyk I.ABCD, II.AB; Sportovní
aktivity IV.AB, V.BC
2. st.: Sborový zpěv VI.B, VII.B
Vychovatelé ŠD rozvíjejí nadání dětí v rámci celoročního programu: Drakiáda, Halloween, Dýňování,
Vánoční dílny a besídky, Mikulášování, Pečení perníčků, Štrůdlování, Maškarní karneval, Jarní
dílny, Velikonoční zajíček, Rej čarodějnic, Talent, Návštěva psího útulku, Bobříkova cesta a
Dětský den. Malé děti jsou aktivní a uvedené akce jsou u nich i u jejich rodičů velice oblíbené.
Děti tříd RVHv navštěvují školní sbor a svou práci prezentují každoročně na úspěšných
vystoupeních pro rodiče a další hosty v předvánočním čase v kostele Husův Sbor a na „Jarním
koncertu“ v sále Reduta.
Vedení školy podporuje přednášky studentů LF UP v různých oblastech, které se týkají zdravého
životního stylu. Tyto přednášky jsou určeny převážně po žáky 2. st. školy.
Podporujeme program „Dental alarm“, kdy se žáci seznamují se zásadami správného a pravidelného
čistění zubů.
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Hlavní akce školy šk. r. 2015/16
Soutěže, olympiády
listopad
13. DO šk.
leden
7. BiO šk.
12. ČjO šk.
18. DO okr. (DDM)
18. AjO šk. 6. – 9. r.
19. MO okr. 5. a 9. r.
21. ZO šk.
27. AjO ústní část šk.
únor
4. BiO šk.
8. ČjO okr. (DDM)
10. AjO okr. (DDM)
11. ZO okr. (ZŠ Řezníčkova)
březen
4. ChO okr. (Šternberk), Lukáš GIBALA, IX.A, 8. místo
17. basketbal dívky 6. – 9. r. okr. (ZŠ Hrubého Šternberk), 1. místo a postup do kraj. kola
22. MO kraj
23. Pythagoriáda 5. r. okr.
31. ChO kraj (SGO)
31. basketbal dívky 6. – 9. r. kraj (SGO), 2. místo
duben
5. MO 6. – 8. r. okr. (SGO)
5. Pythagoriáda okr. (SGO)
13. BiO „C“ okr. (DDM)
15. soutěž „Zlatý list“ vybraní žáci 8. – 9. r. (DDM)
21. BiO „D“ okr. (DDM)
květen
4. vybíjená vybr. žáci 5. r. okr. (ZŠ Holečkova)
9. dopravní soutěž mladého cyklisty, dopravní hřiště (Semafor)
10. Pohár rozhlasu v atletice mladší žactvo (AK Olomouc)
11. Pohár rozhlasu v atletice starší žactvo (AK Olomouc)
25. Pythagoriáda 6. – 8. r. okr. (ZŠ Mozartova)
26. Atletický 4boj hoši, kraj. finále (Šumperk)
Besedy, semináře
září
29. VIII.AB„Pravicový extremismus“ (MMO)
říjen
6. VIII.AB „Pravicový extremismus“ (MMO)
8. VI.ABC „Práce sociálního kurátora“ (MMO)
listopad
5. 9. r. beseda (SŠ Sigmundova)
18. IX.A výběr povolání (Úřad práce)
19. IX.B výběr povolání (Úřad práce)
24. V.AB beseda s Městskou policií Olomouc (dále jen MPO)
8

Základní škola Olomouc, Stupkova 16
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc
rozšířená výuka matematiky, informatiky a hudební výchovy
testovací středisko ECDL
585 415 207, 581 111 201

www.zs-stupkova.cz

25. V.C, II.AB beseda s MPO
27. 1. r. „Dental alarm - dentální hygiena“ (LF UP)
30. 1. r. beseda s MPO
prosinec
8. V.AB beseda s MPO
9. III.AB, V.C beseda s MPO
11. IX.AB projekt „Příběhy bezpráví“ beseda s pamětníkem
21. 1. a 2. r. pořad „Holomóc“
březen
10. IX.AB „Sexuální výchova pro pokročilé“ (LF UP)
18. IX.AB přednáška a beseda „Ukládání CO2“
22. VI.A přednáška a beseda „Jste to, co jíte“ (LF UP)
23. VI.C přednáška a beseda „Jste to, co jíte“ (LF UP)
23. VIII.AB přednáška a beseda „Nástrahy moderní doby“
duben
1. VIII.AB „Prevence HIV“ (KHS Olomouc)
8. VI.B přednáška a beseda „Jste to, co jíte“ (LF UP)
červen
2. IX.AB webinář o HIV
6. VI.ABC „E-bezpečí“ (PdF UP)
7. VII.AB „E-bezpečí“ (PdF UP)
7. pro rodiče žáků „E-bezpečí“ (PdF UP)
22. IV.B „Hustej net“ (Sdružení D)
27. IV.A „Hustej net“ (Sdružení D)
Exkurze, akce
září
14. 6. r. „Škola v přírodě“ do 18. 9. (Horní Lipová)
25. „Noc vědců“ (PdF UP)
říjen
3. IV.A „Vítání občánků na radnici“
8. sběr papíru šk.
14. 9. r. „Profesní šetření UP“
16. VIII.A projekt „PTPV chemie“ (gymnázium Čajkovského)
listopad
3. VIII.B projekt „PTPV“ (SŠP Olomouc)
10. VII.A, IX.A exkurze (Vida science centrum Brno)
11. VI.A, VIII.A exkurze (Vida science centrum Brno)
13. VIII.B exkurze s ukázkou (Tyfloservis)
25. 8., 9. r. „Scholaris“ (SŠP)
30. sbory RVHv „Festival kulturních programů ZŠ“
prosinec
1. Prodej „Vánoční hvězdy“ podpora onkologicky nemocným
1. „Moje první hodinka“ – pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
2. VIII.B projekt „PTPV“ (SŠP Olomouc)
3. třídy 2. st. „Planeta Země“ (Metropol)
3. III.A RVHv „Vystoupení na setkání 75letých občanů“
4. „Mikulášské nadělování“ pro žáky 1. – 3. r.
7. III.A, IV.AB, V.AB „Vánoční dílny“
9

skola@zs-stupkova.cz

Základní škola Olomouc, Stupkova 16
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc
rozšířená výuka matematiky, informatiky a hudební výchovy
testovací středisko ECDL
585 415 207, 581 111 201
8.
8.
10.
15.
15.
17.
17.
18.
21.
22.
2.
14.
19.
20.
28.
8.
10.
22.
23.
3.
9.
9.
11.
14.
18.
23.
31.
6.
7.
8.
12.
22.
25.
27.
28.
29.
29.
3.
4.
4.
5.
6.
6.

www.zs-stupkova.cz

skola@zs-stupkova.cz

1. a 2. r. rozsvěcení vánočního stromu
„Vánoční jarmark“
7. – 9. r. exkurze „Vánoční Vídeň“
VIII.B projekt „PTPV“ (SŠP Olomouc)
„Vánoční koncert“ sbory RVHv (Husův sbor)
I.BD „Vánoční program“ (kostel sv. Mořic)
VI.C „Vánoční dílny“ (Muzeum)
„Vánoční koncert ZUŠ“ sbory RVHv (Reduta)
3. – 5. r. film. představení (Cinestar)
1. – 9. r. „Vánoční besídky“
leden
IV.A dopravní hřiště (Semafor)
IV.B dopravní hřiště (Semafor)
9. r. vybr. žáci exkurze (SŠ Sigmundova)
VIII.B projekt „PTPV“ workshop (SŠP Olomouc)
1. a 2. r. film. představení (Globus)
únor
VVLZ 7. do 12. 2 (Bílá)
IX.AB film. představení „Klára 3847 ...“ (Metropol)
„Pepino Prcek“ karneval dětí ŠD s klaunem v tělocvičně
VIII.B projekt „PTPV“ (SŠP Olomouc)
březen
Přírodovědný kroužek, návštěva Vlastivědného muzea
1. st. vitamínový den v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ (kuchyňka)
IV.B „Velikonoční dílna“ (Žerotín)
VII.B, VIII.B výstava „For model“ (Flora)
IX.AB zájemci „Přijímací zkoušky nanečisto“
Přírodovědný kroužek (6 žáků) „Soví noc“ (Sluňákov, Dům přírody)
VII.B „Velikonoční zajíček“ (RCO)
Přírodovědný kroužek, návštěva Vlastivědného muzea
duben
VIII.A, IX.B návštěva v „Pevnosti poznání“ (Korunní pevnůstka)
Přírodovědný kroužek, návštěva Vlastivědného muzea
VIII.A projekt „PTPV chemie“ (gymnázium Čajkovského)
IV.A dopravní hřiště (Semafor)
„Modrý den“ oslava Dne Země
sběr papíru šk.
divadlo se zpěvy, herci žáci I.A, VIII.A „Jak Petr ke štěstí přišel“ (Dům armády)
divadlo se zpěvy, herci žáci I.A, VIII.A „Jak Petr ke štěstí přišel“ (Dům armády)
„Chemické pokusy pro žáky 1. st.“ v rámci oslav Dne Země
divadlo se zpěvy, herci žáci I.A, VIII.A „Jak Petr ke štěstí přišel“ (Dům armády)
květen
VI.BC, VII.A exkurze do dotříďovací linky (Chválkovice)
VI.A, VII.B exkurze do dotříďovací linky (Chválkovice)
„Masterchef“ 8. a 9. r. zahájení soutěže ve vaření (kuchyňka)
VI.ABC projekt IGA čtenářské gramotnosti
VIII.B exkurze do čističky odpadních vod (Nové sady)
VI.A, VII.A, VIII.A,IX.A „Oborový den matematiky“
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VII.B, VIII.B „Den Evropy“ (Horní náměstí)
informativní setkání s rodiči budoucích žáků 6. r. RVMI
VI.A, VII.A, VIII.A,IX.A „Oborový den matematiky“
„Masterchef“ 8. a 9. r. soutěž ve vaření (kuchyňka)
VII.A projekt IGA čtenářské gramotnosti
soustředění sborů tříd RVHv do 14. 5. (Radíkov)
IV.A dopravní hřiště (Semafor)
fotografování tříd
IV.B dopravní hřiště (Semafor)
RVMI talentové zkoušky
IX.AB expozice „Všechny podoby knihy“ (Vlastivědné muzeum)
IV.B dopravní hřiště (Semafor)
exkurze vybr. žáci tříd VII.A a VIII.A „Jáchymovské peklo“ do 22. 5. (Jáchymov)
„Masterchef“ 8. a 9. r. soutěž ve vaření (kuchyňka)
„Jarní koncert sborů“ (Reduta)
červen
„Památeční focení“ třídy 1. a 2. r. KIU
IX.A 20 žáků „Dětský den“ MŠ Jílová
6. – 9. r. film. představení „Kniha džunglí“ (Šantovka)
8. r. „Cyklistický kurz“ do 9. 6. (Nové Mlýny)
VI.A „Prohnilí Římané v Olomouci“ („Pevnosti poznání“, Korunní pevnůstka)
1. – 2. r. film. představení (Šantovka)
III.A, IV.A „Škola v přírodě“ do 17. 6. (Janoušov)
schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
1. r. „Pasování na čtenáře“
prezentace projektu „Z místa, kde žijeme“ do 17. 6. (Praha)
VI.B prohlídka expozic (Vlastivědné muzeum)
2. st. „Projektové dny“ do 24. 6
1. st. „Projektové dny“ do 27. 6
1. – 9. r., děti MŠ Jílová, rodiče dětí „Zahradní slavnost“ oslava „Dne dětí“ (nádvoří a hřiště)
projekt „Z místa, kde žijeme“ rozloučení s pamětníkem (Konfederace politických vězňů)
„Masterchef“ 8. a 9. r. soutěž ve vaření, vyhlášení výsledků (kuchyňka)
slavnostní rozloučení s žáky 9. r. (Radnice)
vydání vysvědčení a ukončení školního roku

Výchovné koncerty a divadlo
září
8. VI.AB „Outsider“ S Klub (Dramacentrum)
10. VI.C „Outsider“ S Klub (Dramacentrum)
15. IX.A „Outsider“ S Klub (Dramacentrum)
prosinec
1. 9. r. „Šakalí léta“ (MD)
leden
13. VI.AB, VII.A „Louskáček“ (MD)
26. VI.AB, VII.AB, VIII.A, IX.AB „Peter Black“ (Metropol)
duben
5. IV.B, V.B „Tři mušketýři“ (Metropol)
15. VII.A, VIII.A „Sluha dvou pánů“ (MD)
22. vybr. žáci „Queen“ (MD)
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Sportovní akce
září
24. Atletický 4boj hoši, dívky (AK Olomouc)
říjen
7. „Pohár primátora“ branný závod (Sv. Kopeček)
26. turnaj florbal 8. a 9. r. šk.
listopad
4. turnaj florbal 8. a 9. r. šk.
prosinec
21. 2. st. turnaj bowling (Šantovka)
leden
12. III.A bruslení (Zimní stadion)
28. III.AB, IV.AB, V.ABD turnaj bowling (Šantovka)
únor
10. III.AB, V.A bruslení (Zimní stadion)
březen
30. III.AB, V.AB bruslení (Zimní stadion)
květen
17. VII.A turnaj bowling (Šantovka)
červen
6. VII.A turnaj bowling (Šantovka)
22. III.A plavání (Aquapark Olomouc)
i)

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Nebyla provedena.
Údaje o výsledcích kontrol jiných orgánů.
Dne 9. 10. 2015 byla Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
zahájena kontrola ve školní jídelně.
V bodu 10. protokolu o kontrole je uvedeno: „V době kontroly nebylo zjištěno porušení
povinností kontrolovaných dle bodu 7. Předmět kontroly tohoto protokolu.“
Protokol o kontrole č.j. KHSOC/24180/2015/OC/HDM je uložen ve spisové dokumentaci
ředitele školy.
Dne 14. 3. 2016 byla Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
zahájena kontrola ve školní jídelně.
V bodu 10. protokolu o kontrole je uvedeno: „Během kontroly nebylo zjištěno porušení
povinností kontrolovaných dle bodu 7. Předmět kontroly tohoto protokolu.“
Protokol o kontrole č.j. KHSOC/10155/2016/OC/HDM je uložen ve spisové dokumentaci
ředitele školy.
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Základní údaje o hospodaření školy r. 2015
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu
Neinvestiční dotace celkem:
20,527.472,00 Kč
Čerpáno:
20,527.472,00 Kč
Výsledek finančního vypořádání:
0,00 Kč

Finanční vypořádání příspěvku na provoz od zřizovatele
Hlavní činnost - příspěvek celkem:
5,308.000,00 Kč
náklady celkem:
5,187,771,13 Kč
Výsledek hospodaření:
120.228,87 Kč
Doplňková činnost - výnosy celkem:
náklady celkem:
Výsledek hospodaření:

1,807.298,94 Kč
1,569.162,94 Kč
238.136,00 Kč

Výsledek hospodaření CELKEM:

358.364,87 Kč

Výkaz zisku a ztráty (i analyticky) za finanční rok 2015 je v příloze č. 2.
k)

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V uplynulém šk. roce byla škola zapojena do projektů
1. Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.2080 (výzva č. 56)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
„Posílení vzdělávání na ZŠ Stupkova Olomouc“
prostředky z ESF
85% 420.432,10 Kč
prostředky národního spolufinancování ze st. rozpočtu 15%
74.193,90 Kč
celkem
100% 494.626,00 Kč
Období realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
2. Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.1462 (výzva č. 57)
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
„Rozvoj dovedností žáků na ZŠ Stupkova“
prostředky z ESF
85% 173.495,20 Kč
prostředky národního spolufinancování ze st. rozpočtu 15%
30.616,80 Kč
celkem
100% 204.112,00 Kč
Období realizace: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015
3. „Z místa, kde žijeme“ projekt společnosti Člověk v tísni. Mgr. et Bc Romana LALUHOVÁ se
zúčastnila s týmem žáků, kteří na projektu pracovali, ve dnech 3. a 4. března 2016 úvodního
setkání k projektu v Praze. Žáci vyhledali ve spolupráci s Konfederací politických vězňů
pamětníka, který byl vězněn v období komunismu. Žáci sepsali jeho životopis a prezentovali 16.
až 17. června 2016 v Praze.
Období realizace: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016

l)

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena.
m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola nebyla zapojena
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n) Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Udržitelnost projektu:
1. Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009
Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 (SSPROOL)
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ (PTPV)
Aktivity jsou zaměřena hlavně prakticky v dílnách a tento projekt je u chlapců oblíben.
Období realizace: 2. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Udržitelnost projektu:
2. Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0009
Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9 (GCAJKOL)
„Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ (PTPV chemie)
Období realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

V Olomouci 27. září 2016

ředitel školy
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Příloha č. 1
Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za šk. rok 2015/16.
Počet žáků celkem
z toho
prospělo
prospělo s vyznamenáním
neprospělo

1. pololetí

2. pololetí

489
95
393
1

489
115
373
1

vykonalo úspěšně opravnou
zkoušku

1

Počet žáků 9. tříd celkem
z toho:
přijatých na gymnázia
SOŠ
SOU

33
15
14
4

Počet žáků 5. tříd celkem
z toho:
přijatých na víceletá gymnázia

65
3

Počet žáků 7. tříd celkem
z toho:
přijatých na víceletá gymnázia

48
3

počet pochval TU
ŘŠ
důtek TU
ŘŠ
snížená známka z chování
omluvených hodin
neomluvených hodin

2
3

93
0
14
1
0
1
15904
42

126
4
16
3
2
1
23788
23

prospěch žáků
23,5% prospěli
76,3 % prospěli s
vyznamenáním
0,2 % neprospěli
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Příloha č. 2
Výkaz zisku a ztráty (i analyticky) za finanční rok 2015.
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Příloha č. 3
Školní časopis za šk. rok 2015/16.

17

skola@zs-stupkova.cz

