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1)  Základní údaje o škole 

 

Základní škola Šumperk, Sluneční 38 se zaměřuje na všestranný rozvoj osobnosti žáka (vzdělání, 

sport, kultura – dramatická výchova, výtvarné činnosti, hudební aktivity) pod heslem „Děláme věci 

společně“. 

Základní škola Šumperk, Sluneční 38 je škola se statutem sportovních tříd v 1. - 9. ročníku se 

zaměřením na fotbal, atletiku, sportovní gymnastiku a další sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné 

výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům všesportovní základ, který rozvíjí jejich 

pohybové dovednosti). 

V rámci sportovního zaměření je škola  členem Asociace školních sportovních klubů 

s Centrem sportu, v němž byl ve školním roce 2018/2019 evidováno 213 žáků. 

 Ve školním roce 2018/2019 se dařilo postupně plnit jednotlivé úkoly stanovené ročním 

plánem školy. Především se jednalo o naplňování hlavního poslání školy – připravovat žáky k jejich 

aktivní občanské roli ve společnosti a vytvářet co nejoptimálnější klima školy; klima, v němž 

převládá vzájemná spolupráce, respekt i důvěra mezi učiteli a žáky. Byla dodržována Úmluva o 

právech dítěte v práci všech pracovníků školy. 

V oblasti výchovně-vzdělávací byl důsledně uplatňován pokyn ministra školství k prevenci 

zneužívání návykových látek. Ve všech ročnících probíhala výuka dle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Základní školy Šumperk, Sluneční 38. 

  Žákům osmých a devátých tříd byla poskytnuta osvěta při přípravě na volbu povolání 

(práce náborářů, návštěva Úřadu práce v Šumperku, návštěvy otevřených dveří SŠ, aktualizovaná 

nástěnka výchovného poradce atd.). Všichni žáci devátých tříd byli přijati na střední školy či do 

učebních oborů.  

Značný počet žáků se v průběhu školního roku zapojil do soutěží a olympiád nejrůznějšího 

zaměření. Mnozí z nich si vedli velmi úspěšně (viz.  přehled v kapitole Údaje o mimoškolních 

aktivitách). Nadále pokračovaly akce a vzdělávání v rámci propagace zdravého životního stylu – 

zimní a letní pobyty v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze, osvěta v oblasti zdravého životního stylu. 

 

 Dalším pozitivem v oblasti výchovně-vzdělávací práce bylo nesporně rozšíření nabídky 

volitelných předmětů, kvalitní individuální péče o integrované žáky, návštěvy odborníků z PPP, 

v rámci inkluzívního vzdělávání spolupráce s různými neziskovými organizacemi.. Všem žákům 

druhého stupně byla v rámci výuky umožněna práce s počítačem buďto formou povinného, nebo 

volitelného předmětu.  

 V oblasti mimoškolní činnosti je značným úspěchem další rozšíření nabídky a činnosti 

zájmových kroužků (na škole jich pracovalo v průběhu školního roku 15), podrobný přehled 

mimoškolních aktivit viz. dále. 

 V materiálně – technické oblasti pokračovalo vybavení dalších tříd I. i II. stupně novými 

moderními lavicemi. Škola disponuje učebnou na výuku cizích jazyků, učebnami s  

nainstalovanými moderními interaktivními tabulemi,  novými učebními pomůckami včetně 

výukových programů na PC. Díky kvalitní spolupráci se zřizovatelem školy došlo k vybudování 

nového parkoviště, spojovací cesty ulic Sluneční a Školní a osazení ulice Školní novým chodníkem. 

Jak žáci školy, tak i šumperská veřejnost využívali celoročně moderní venkovní sportovní areál. 

Lze konstatovat, že se roční plán práce na školní rok 2018/2019 podařilo vcelku splnit. 

Stěžejním úkolem na příští školní rok je další realizace výuky podle školního vzdělávacího 

programu,  pokračovat v realizaci projektu OP VVV, nadále přetrvává snaha o zvýšení procenta 

aprobované výuky, práce všech žáků s počítačem včetně internetu, modernizace informačních a 

komunikačních technologií  a další opravy a úpravy v oblasti materiálně – technické. 
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Identifikační údaje o škole 
 

Název školy:   Základní škola Šumperk, Sluneční 38 

Adresa:   Sluneční 38, 787 01 Šumperk 

Zřizovatel:   Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1 

IČO:    00852864 

IZO:    102844950 

Číslo účtu:   5855270287/0100 

Typ školy:   základní škola s právní subjektivitou 

Zaměření:   rozšířená výuka tělesné výchovy (RvTv) 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy 

Šumperk, Sluneční 38 (č.j. ZS-Sl 183/2013) 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy 

Šumperk, Sluneční 38 – rozšířená výuka Tv (č.j. ZS-Sl 183/2013) 

Vedoucí pracovníci: 

Ředitel:   PaedDr. Hynek Pálka kontakt 583 550 302 

Zástupce ředitele:  Mgr. Luděk Sopper,  kontakt 583 550 303 

Výchovný poradce:  Mgr. Jiří Skříček,  kontakt 583 550 314 

Metodik prevence:  Mgr. Pavel Klein, kontakt 583 550 320 

Metodik EVVO:  Mgr. Michal Zelený, kontakt 583 550 316 

Metodik ICT:   Mgr. Ladislav Kočí kontakt 583 550 319 

Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Luděk Sopper, kontakt 583 550 303 

Vedoucí vych. ŠD a ŠK: Marcela Hubáčková,  kontakt 583 550 310 

Vedoucí školní jídelny: Jarmila Osladilová,  kontakt 583 550 306 

Školník – správce budov Jaroslav Beil  kontakt 775 032 070 

 

Kontakty: 

Telefon – kancelář:  583 550 301,  583 250 402 mobilní telefon:  604 233 926 

Telefon – ředitelna:  583 550 302 

Telefon – školní družina 583 550 307 mobilní telefon:  739 430 870  

Telefon – jídelna:  583 550 306 mobilní telefon:  739 430 844 

E-mail:              skola@slunecniskola.cz 

www:    www.slunecniskola.cz 

 

Školská rada 

Při Základní škole Šumperk, Sluneční 38, pracovala ve školním roce 2018/2019 šestičlenná školská 

rada v tomto složení: 

Miluše Andrésová (předseda) 

Mgr. Jana Žandová 

Ing. Ondřej Polák 

Radek Gronych 

Mgr. Ladislav Kočí 

Květoslav Vykydal 
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Funkční období členů rady stanovuje zákon na tři roky. Kontaktovat jednotlivé členy rady lze 

prostřednictvím předsedy M. Andrésové (583 25 04 02). Školská rada dává zřizovateli (Město 

Šumperk), pedagogickým pracovníkům i zákonným zástupcům (rodičům) možnost podílet se na 

správě a rozvoji školy v rozsahu kompetencí, které stanoví  § 168 školského zákona. 

Školská rada: 

a/ se vyjadřuje k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování, 

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c/ schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, 

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách, 

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

f/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

g/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve 

školství a dalším orgánům státní správy 

 

Stručná charakteristika školy: 

 

- sportovní třídy v 1. – 9. ročníku se zaměřením na fotbal, atletiku, sportovní gymnastiku a další 

  sporty (v rámci rozšířené výuky tělesné výchovy poskytuje škola sportovně zaměřeným žákům   

    všesportovní základ, který rozvíjí jejich pohybové dovednosti) 

- zimní lyžařský kurz a letní soustředění pro žáky ST v 6.-9.ročníku 

- členství školy v Asociaci školních sportovních klubů 

- lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. tříd 

- zimní a letní pobyty v přírodě pro žáky 1. -5. říd 

- plavecké výcvikové kurzy pro žáky 2., 3.tříd 

- výuka anglického jazyka od 1. ročníku formou povinného předmětu 

- práce s počítačem pro žáky 5. a 6. tříd v rámci povinného předmětu Informační a komunikační 

  technologie 

- práce s počítačem pro žáky 7. tříd v rámci povinného předmětu Člověk a svět práce 

- práce s počítačem pro žáky 8. a 9. tříd v rámci volitelného předmětu Informatika 

- každoroční celoškolní projektové vyučování na aktuální téma  

- činnost široké škály zájmových kroužků (pěvecký, divadelní, keramika, šikulky, stolní tenis, 

   gymnastický, matematický, mažoretky, hra na kytaru atd.) 

- aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akcí DVPP (další vzdělávání pedagogických  

   pracovníků), účast na odborných seminářích 

- škola nabízí veřejnosti pronájem prostor tělocvičen a moderního venkovního sportovního areálu 

 

Součásti školy: 

 počítačová učebna s bezdrátovým připojením k internetu 

 deset multimediálních učeben s interaktivní tabulí  

 školní knihovna 

 školní družina (odpočinková činnost pro žáky 1. -5. tříd) 

 školní klub (odpočinková činnost pro žáky 6. - 9. tříd) 

 školní jídelna (svačinky a obědy – i pro cizí strávníky) 

 dvě tělocvičny, posilovna, horolezecká stěna, zrcadlový sál 

rozsáhlý moderní venkovní sportovní areál – atletická dráha, tři hřiště, tenisový kurt, 

basketbalové koše 

moderní venkovní učebna v areálu školy 
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Organizace základní školy ve školním roce 2018/2019 

 

 
Počet tříd   Počet žáků   Počet učitelů   

1. – 5. 6. - 9. Celkem 1. - 5. 6. - 9. celkem 1. - 5. 6. - 9. Celkem 

10 8 18 235 179 414 12 17 29 

 

 

 
  

Školní 

 družina 

   Školní 

Klub 

počet dětí počet odd. počet vych. počet dětí počet skup. počet hl. 

vych. 

ostatní 

vych. 

150 5 5 40 9 1 4 

 

 
Školní stravovna        - Počet strávníků      

PT – 4. 5. - 9. Dospělí celkem 

179 189 48+39 455 

 

 

 

 

Přehled o počtu vyučovacích hodin 

 

 1. - 5. 6. - 9. Celkem 

Týdenní počet hodin 

(platný učební plán) 
236 244 480 

Počet hodin vzniklých  

dělením předmětů 
11 0 11 

Celkový počet vyuč. hodin 247 244 491 
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2)  Přehled oborů vzdělání 
 
Základní škola Šumperk, Sluneční 38, poskytovala ve školním roce 2018/2019: 

 

• ve třídách 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A základní vzdělání podle Školního 

vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38, č.j. ZS-Sl 183/2013, 

• ve sportovních třídách 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B základní vzdělání podle 

Školního vzdělávacího programu Základní školy Šumperk, Sluneční 38 – rozšířená výuka 

Tv, č.j. ZS-Sl 183/2013, 
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3)  Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Charakteristika pedagogického sboru 

 

 Pedagogický sbor se skládal v roce 2018/2019 ze 41 členů, z toho 27 žen a 14 mužů, většina 

pedagogů je středního věku. 

 Všichni pedagogové mají potřebné vysokoškolské vzdělání. Ve škole pracoval výchovný 

poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik EVVO, metodik ICT, koordinátor 

tvorby ŠVP, kvalifikovaní trenéři fotbalu, sportovní gymnastiky a atletiky, sedm asistentů 

pedagoga.  

 Všichni učitelé prošli školením práce s počítačem Z1, velká část pedagogů získala další 

stupně P1, P2 atd. Většina učitelů se aktivně zúčastňovala seminářů a školení v rámci DVPP, 

polovina pedagogického sboru absolvovala základní kurz první pomoci. 

 Žákům s SPUCH se v rámci nepovinného předmětu individuálně věnovala odborná 

pedagožka.  Při výuce žáků se zdravotním postižením pomáhalo učitelkám šest asistentů, sedmý 

asistent pracoval s žáky sociálně znevýhodněnými. Ve škole pracovaly čtyři vychovatelky školní 

družiny, jeden vychovatel ŠD, jedna vychovatelka školního klubu; všichni mají potřebné 

pedagogické vzdělání. 

 

Ředitel školy:   PaedDr. Hynek Pálka 

Zástupce ředitele:  Mgr. Luděk Sopper 

Výchovný poradce:  Mgr. Jiří Skříček 

Metodik prevence:  Mgr. Pavel Klein 

Metodik EVVO:  Mgr. Michal Zelený  

Metodik ICT:  Mgr. Ladislav Kočí             

Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Luděk Sopper 

 

Třídní učitelky a učitelé:  

Přípravná třída   Bc. Jitka Kučerová  

I. A Mgr. Bronislava Pummová VI.A Mgr. Lenka Hejlová 

I. B Mgr. Hana Závodná  VI.B Mgr. Jiří Skříček 

II. A Mgr. Pavla Skopalová VII.A Mgr. Květoslav Linhart   

II. B Mgr. Ivana Medřická  VII.B Mgr. Patrik Turek   

III. A Mgr. Lenka Vařílek  VIII.A Mgr. Ladislav Kočí  

III. B Mgr. Jiří Nétek  VIII.B Mgr. Michal Zelený 

IV. A Mgr. Andrea Pavelková IX.A Miluše Andrésová 

IV. B Mgr. Eva Kmošková  IX.B  Mgr. Tomáš Pospíšil      

V. A Mgr. Eva Šalková                   

V. B Mgr. Jana Cekrová                              

 

Další členové pedagogického sboru: 

Učitelky, učitelé: Mgr. Lenka Hejlová 

Mgr. Libuše Gorská 

Mgr. Pavel Klein 

Mgr. Monika Klomfarová 

Mgr. Zuzana Ospálková  

   Mgr. Jindra Pavelková 

   Mgr. Robert Poisl 

   Mgr. Kateřina Sochorová 

   Mgr. Jaroslav Stuchlý 
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Vychovatelky:  Marcela Hubáčková (vedoucí vychovatelka) 

   Mgr. Dana Kirkosová 

   Dagmar Langerová 

   Miroslava Valentová 

   Hana Reichlová, DiS. 

   Jiří Hruda, DiS.  

         

Asistenti pedagoga: Stanislava Dvořáková 

   Hana Reichlová, DiS. 

   Přemysl Rygar 

Marta Rygarová 

Alena Srovnalová 

Bc. Kateřina Kubíková 

Hana Tylšarová 

 

Externí pracovníci: Mgr. Markéta Hlavsová 

Mgr. Petr Halama 

Mgr. Jana Pražáková 

    

Pracovnice administrativy: 

Účetní:  Ing. Viktor Janíček 

Sekretářka:  Mgr. Renáta Komendová 

 

Pracovnice školní jídelny: 

Vedoucí ŠJ: Jarmila Osladilová 

Kuchařky: Iveta Bartošová, Jana Šmídová, Irena Vejchodová  

Zdeňka Vondrušková. 

 

Provozní pracovníci: 

Školník: Jaroslav Beil 

Údržbář: Antonín Kulhánek 

Uklízečky: Marie Horáková, Markéta Jabůrková, Radoslava Navrátilová, Irena Vejchodová, 

Renata Miklíková. 
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4) Údaje o přijímacím řízení  
 

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla tato přijímací řízení: 
 

- zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020:  zapsáno 75 dětí  

      přijato k základnímu vzdělávání 51 dětí 

      odklad 24 dětí 

 

Přijímací řízení na jiné školy 

-přijímací zkoušky žáků 5. tříd na víceleté gymnázium – hlásily se 2 žákyně 

            -  přijaty 0 žákyně   

 

-přijímací zkoušky na střední školy a učiliště: 

Střední škola Hlásilo se Přijato 
Přijato 

dodatečně 
Přijato celkem 

Gymnázium 

Šumperk 

2(2d) 2(2d)  2(2d) 

SOŠ Šumperk 5(2d) 5(2d)  5(2d) 

OA Šumperk 2 2  2 

VOŠ a SPŠ 

Šumperk 

11 11  11 

SOŠ želez.tech. 

a služeb 

Šumperk 

11(4d) 11(4d)  11(4d) 

SPŠ Mohelnice 1(1d) 1(1d)  1(1d) 

SOŠ Olomouc 2(1d) 2(1d)  2(1d) 

SOŠ Prostějov 1 1  1 

SOŠ Zábřeh 2(2d) 2(2d)  2(2d) 

 

Celkem 36 vycházejících žáků z devátých ročníků, z toho 12 dívek a jeden chlapec z 8. ročníku  

nastoupil na SŠ železniční, tech. a služeb v Šumperku; jedna žákyně 8. roč. nenastoupila na žádnou 

střední školu ani odborné učiliště. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

10 



5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

 

Přehled testování 2018/2019 
 

 

 

 

Ročník 
 

Termín Druh testu 
Testované 

oblasti 
Realizace 

4. – 9. ročník říjen 2018 Vstupní prověrky JČ ANO 

9. ročník listopad 2018 SCIO - STZŠ JČ, M, A, OSP ANO 

8. ročník březen 2019 SCIO - STZŠ 
Dovednosti pro 

život 
ANO 

5. ročník květen 2018 ČŠI  NE 

9. ročník květen 2018  ČŠI  NE 

4. – 8. ročník červen 2019 
Výstupní 

prověrky 
JČ ANO 
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VÝSLEDKY  VSTUPNÍCH  PROVĚREK  2018 - 2019 
 

 

 

V S T U P N Í     P R O V Ě R K Y 

2017 - 2018// 2018 – 2019 

Roč. 2017 – 2018  2018 – 2019  Průměr Průměr 

  VP        V  VP        V   VP       V 

IV. 2,10     1,60 2,38     1,72 +0,28 +0,12 

V. 2,57     2,06 2,10     1,73 -0,47 -0,33 

VI. 3,35     2,14 3,10     2,49 -0,25 +0,35 

VII. 2,84     2,35 3,00     2,85 +0,16 +0,50 

VIII. 3,49     2,87 3,09     2,75 -0,40 -0,12 

IX. 2,69     2,50 3,27     2,69 +0,58 +0,19 
 

 

Velmi dobrá úroveň:   

 

Dobrá  úroveň:    

     

    

Průměrná úroveň: VII.A, VII.B  

    

Slabá úroveň:  IV.A, V.A, V.B, VI.A, VIII.A, VIII.B, IX.A 

    

Velmi slabá úroveň: IV.B, VI.B, IX.B     

    

    

Oblasti s největším počtem chyb: 
 

DIKTÁT 

IV.:třída i-y v kořeni slova, diakritika, spodoba znělosti 

 

V. třída: i-y v kořeni slova,  

nečlenění textu do odstavců  

 

VI.:třídy i-y ve sledovaných jevech (shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jmen, 

kořen slova), skupiny bě-bje, předpony s, z 

 

VII.třídy: i-y ve shodě přísudku s podmětem, kořenu slova, koncovkách podst a příd. jmen 

                       Předpony s,z, zdvojené – nn -, interpunkce v jednoduchých případech, 

  

VIII.třídy: psaní velkých písmen ve vlastních jménech 

  (příslušníci národů a obyvatelé měst, záměna obecného jména za vlastní), 

  jednoduchá interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí, 

 

IX.třída: interpunkce v souvětí i větě jednoduché (často píší čárky navíc) 

psaní velkých písmen ve vlastních jménech  ( často záměna obecného jména za  

vlastní) 

i-y v koncovkách podstatných jmen (drahokamy) 
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JAZYKOVÝ  ROZBOR 

celkově:  - práce s jazykem - tvoření slov, tvoření rozvitých vět jednoduchých, změna vět- 

    ných členů na věty a naopak, spojování vět v souvětí, tvoření souvětí podle zada- 

    ných vzorců 

  - tvoření slovesných tvarů (zvláště podmiň. způsobu, záměna sloves D a N) 

  - stavba slova (především správné rozlišení přípony a koncovky) 

   

 

ZÁVĚRY:- zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedostatků 

                          (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) 

  - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku 

    jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku 

    formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) 

 

Pozn.: Výsledky vstupních prověrek byly předány jednotlivým vyučujícím, kteří provedli s žáky  

 jejich rozbor a opravu. Vstupní prověrky byly předmětem jednání předmětové komise ČJ  

 v I. čtvrtletí školního roku 2018/2019. 

 

 

Mgr.Luděk Sopper 

 zástupce ředitele   
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Test SCIO – IX. ročník -listopad 2018 
 

Počet škol:  617 

Počet žáků:  18 481 

Základní školy: 598 

Počet žáků:  17 841 

Víceletá gymnázia: 19 

Počet žáků:  640 

 

Výsledky žáků školy 

Předmět 

P
er

c
en

ti
l 

IX
.A

 

S
k

u
p

in
o
v
ý
 

p
er

ce
n

ti
l 

IX
.A

 

P
er

c
en

ti
l 

IX
.B

 

S
k

u
p

in
o
v
ý
 

p
er

ce
n

ti
l 

IX
.B

 

P
er

c
en

ti
l 

šk
o
ly

 

S
k

u
p

in
o
v
ý
 

p
er

ce
n

ti
l 

šk
o
ly

 

Český jazyk 55 56 36 37 43 44 

Matematika 52 53 61 61 57 58 

OSP 47 48 44 45 45 46 

 

Průměrný celkový percentil: 48,33 

Průměrný skupinový percentil: 49,33 

 

Nejlepšího výsledku dosáhla škola v testu z matematiky, nejslabšího výsledku z českého jazyka. 

  

Ve srovnání s výsledky všech zúčastněných škol jsou výsledky školy: 

- v českém jazyce podprůměrné, 70% zúčastněných škol dosáhlo lepšího výsledku než naše 

škola 

- v matematice nadprůměrné, škola dosáhla lepšího výsledku než 70% zúčastněných škol  

- v testu z OSP průměrné, škola dosáhla lepšího výsledku než 70% zúčastněných škol. 

 

Celkově lze tento výsledek testování považovat za dobrý. 

 

Porovnání výsledků tříd IX. A – IX. B 

Třída IX. A dosáhla lepšího výsledku v testech z ČJ a OSP. Třída IX. B  dosáhla lepšího výsledku 

v testu z M. Nejvýraznější rozdíl ve prospěch třídy IX. A je v testu z JČ; nejvýraznější rozdíl ve 

prospěch třídy IX. B je v testu z M. 

 

Využití studijního potenciálu 

 

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že ve škole je 

studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají 

úrovni jejich studijních předpokladů. 

 

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že ve škole je studijní 

potenciál žáků v matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká 

odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním velmi dobře zacházejí a žáci pracují 

nad svoje možnosti. 
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Pozn.:  Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů  

byly předány odpovědným vyučujícím, kteří provedou s žáky příslušných tříd rozbor testů.  

Rozbor výsledků testů včetně přijetí závěrů a opatření bude předmětem jednání příslušných  

předmětových komisí. 

 

 

 

Zpracoval:  Mgr. Luděk Sopper 
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Test SCIO – VIII. ročník -duben 2019 

 

DOVEDNOSTI  PRO  ŽIVOT 
 

Počet žáků: ………………. 1 155  (8. ročník) 

Počet žáků školy: ………… 30 (A=19, B=16) 

 

Cíl testování: Objektivní zhodnocení schopností žáků v oblastech práce s informacemi, řešení 

problémů, vztahy a komunikace, popis schopností žáků pomocí kategorií vytvořených na základě 

klíčových kompetencí formulovaných v RVP ZV a kategorií informační gramotnosti podle projektu 

Gepard.  

 

Kategorie žáků: Začátečník – Průzkumník – Objevitel – Profík - Specialista 

Popis kategorií: viz příloha 

 

Výsledky žáků školy 

Testovaná oblast Počet zúčastněných škol  Umístění školy  

Práce s informacemi   

Řešení problémů   

Vztahy a komunikace   

Celkový výsledek   

 

Výsledky školy ve srovnání s ostatními 8. ročníky zúčastněných škol se nedají z důvodu absence 

tabulky Rozložení úrovní testovaných žáků v 8. ročnících ZŠ porovnat.  
 

Výsledky žáků školy podle sledovaných oblastí  

Testovaná oblast 
Dosažená úroveň žáků  

začátečník průzkumník objevitel profík specialista 

Práce s 

informacemi 
1 3 11 7 8 

Vztahy a 

komunikace 
2 14 9 3 2 

Řešení problémů 2 8 16 4 0 

Celkový výsledek 5 25 35 14 10 

Celkový výsledek  

v procentech 
5,6 % 27,8% 38,9% 15,6% 11,1% 

 



Nejlepšího výsledku dosáhla škola v oblasti práce s informacemi, následuje oblast řešení problémů, 

nejslabšího výsledku dosáhli žáci v oblasti vztahy a komunikace. 

Nejčastěji dosažené úrovně žáků jsou kategorie objevitel (35x) a průzkumník (25x).  

V 10 případech dosáhla škola úrovně specialista (8.A = Tereza Hofschneiderová (2x), Adam 

Janíček, Lucie Kaňáková, Eliška Řeháková, Anna Straley ; 8.B = Ondřej Jiroš, Jakub Karásek (2x), 

Lukáš Karger). 

 

 

Výsledky žáků tříd podle sledovaných oblastí  

Testovaná 

oblast 

Dosažená úroveň žáků  

začátečník průzkumník objevitel profík specialista 

8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 8.A 8.B 

Práce s 

informacemi 
1 0 0 3 5 6 6 1 5 3 

Vztahy a 

komunikace 
0 2 7 7 6 3 3 0 1 1 

Řešení 

problémů 
0 2 6 2 10 6 1 3 0 0 

Celkový 

výsledek 
1 4 13 12 21 15 10 4 6 4 

Celkový 

výsledek v 

procentech 

2% 10,3% 25,5% 30,8% 41,2% 38,5% 19,6% 10,3% 11,8% 10,3% 

 
Porovnání výsledků tříd VIII.A –VIII.B 

Výsledky třídy VIII. A jsou o něco lepší než u třídy VIII.B; třída VIII. A dosáhla lepšího výsledku 

v kategoriích objevitel, profík i specialista; třída VIII.B má větší procentuální zastoupení 

v nejnižších kategoriích začáteční a průzkumník. 

 

Pozn.:  Žákům byly předány individuální zprávy s výsledky testování. Výsledky jednotlivých testů  

byly předány odpovědným vyučujícím.  

 

 

Celkové výsledky žáků školy podle částí testu se jeví jako mírně nadprůměrné, žáci dosáhli ve 

sledovaných oblastech nejvyššího procentuálního zastoupení v nejnižších kategoriích začátečník 

a průzkumník (34,3), v kategorii objevitel 39,9%, v nejvyšších kategoriích (profík, specialista) 

procentuálního zastoupení 26%. 

 

Zpracoval:  Mgr. Luděk Sopper  
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VÝSLEDKY  VÝSTUPNÍCH  PROVĚREK  2018 - 2019 

 

 

V Ý S T U P N Í     P R O V Ě R K Y 

                                                          2018 – 2019 
 

Roč. 2017 – 2018 2018 - 2019 Srovnání Srovnání 17-18/18-19 

  VP        V VP         V VP - V VP V 

 IV. 2,02     1,68 2,59     1,92 +0,67 +0,57 +0,24 

 V. 2,94     2,25 2,64     2,15 +0,49 -0,30      -0,10 

 VI. 3,30     2,87 2,71     2,31 +0,40 -0,59      -0,56 

 VII. 3,22     2,61 3,73     3,24 +0,49 +0,51     +0,63 

VIII. 3,01     2,92 2,70     2,82 -0,12 -0,31      -0,10 

 

 

Velmi dobrá úroveň:            

     

               

Dobrá úroveň:   8.A (-0,19); 8.B (-0,04)                

       

               

Průměrná úroveň  

 

 

Slabá úroveň:  5.B (+0,33); 6.A (+0,45); 6.B (+0,34); 7.A (+0,52); 7.B (+0,46)      

  

     

       

Velmi slabá úroveň: 4.A (+0,65); 4.B (+0,69); 5.A (+0,66)      

 

Oblasti s největším počtem chyb: DIKTÁT 

IV.třída: i-y v kořenu slova, koncovky podst. jmen) 

 

V.třída: i-y v kořeni slova, konc. podst. jmen, shoda Př 

s Po, skupiny bě - bje 

 

VI.třídy: i-y ve sledovaných jevech (shoda přísudku 

s podmětem, koncovky podst. a příd. jmen), 

skupiny mě-mně, interpunkce v souvětí 

(jednoduché případy) 

 

     VII.třídy: i-y ve sledovaných jevech (shoda Př s Po, 

koncovky podst. a příd. jmen), psaní velkých  

písmen ve vlastních jménech (i záměna  

obecného jména za vlastní),    

       interpunkce v souvětí (jednoduché případy) 
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VIII.třída: psaní velkých písmen ve vlast. jménech (častá 

záměna obecného jména za vlastní),  

   

JAZYKOVÝ  ROZBOR 

celkově: - tvoření slovesných tvarů (zejména podmiň. 

             způsob), slovesný rod, vid, třída, 

- stavba slova (často nerozlišování koncovky a 

   přípony),  

- určování slovních druhů, u rodu muž. absence  

   životnosti 

- skladba – práce s textem: změna VČ na Vv a 

  naopak, tvoření vět, užití slova v platnosti 

  různých VČ…  

 

ZÁVĚRY: - zaměřit se na soustavné procvičování jevů, v nichž se vyskytlo nejvíce nedos- 

    tatků (jazykové rozbory, pravopisná cvičení, diktáty, domácí cvičení atd.) 

  - zvýšenou pozornost věnovat práci s jazykem, důraz na komunikativní stránku 

    jazyka v písemné i mluvené podobě (zejména v hodinách slohového výcviku 

    formou mluvních cvičení, kratších slohových prací na aktuální témata apod.) 

 

POZNÁMKA: Výsledky výstupních prověrek byly předány jednotlivým vyučujícím, kteří je 

s žáky rozebrali, odůvodnili chybná řešení a provedli opravu diktátů i 

jazykových rozborů.  Dále byly výsledky předány vedoucímu předmětové  

komise českého jazyka s tím, aby byly předmětem jednání předmětové 

komise.  

 

 

Zpracoval: Mgr. Luděk Sopper 
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Přehled  prospěchu a chování žáků v I. čtvrtletí   školního  roku 2018/2019 
 

 

I. stupeň 
 

Třída Vyzname-
nání 

pochvala 

NTU 

  důtka Stupeň z chování žáci 

ŘŠ TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

I.A 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.B 21 0 1 0 0 0 0 1 0 

II.A 20 0 1 0 0 0 0 0 0 

II.B 14 0 0 0 0 0 0 1 0 

III.A 0 0 3 0 0 0 0 6 0 

III.B 12 0 1 1 0 0 0 3 0 

IV.A 13 0 2 1 0 0 0 2 0 

IV.B 21 0 1 0 0 0 0 1 0 

V.A 10 0 3 0 0 1 0 2 0 

V.B 11 0 3 0 0 0 0 3 1 

Celkem 139 0 15 2 0 1 0 19 1 

% 54,72 0 5,91 0,79 0 0,34 0 7,48 0,34 

      

II.stupeň 

      

Třída Vyzname-
nání 

pochvala NTU důtka Stupeň z chování žáci 

RŠ TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

VI.A 7 0 0 0 0 0 0 2 0 

VI.B 6 0 0 0 0 0 0 10 0 

VII.A 4 0 2 0 1 0 0 8 5 

VII.B 0 0 9 3 1 0 0 8 7 

VIII.A 9 0 2 2 0 0 0 5 3 

VIII.B 3 0 1 0 0 0 0 5 2 

IX.A 5 0 2 2 2 0 0 2 5 

IX.B 3 0 1 0 1 0 0 2 1 

Celkem 37 0 17 7 5 0 0 42 23 

% 20,44 0 9,39 3,87 2,76 0 0 23,2 12,7 

I. + II. st. 176 0 32 9 5 1 0 61 24 

% 40,46 0 7,36 2,07 1,15 0,23 0 14,02 5,52 
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Přehled  prospěchu a chování žáků ve II. čtvrtletí   školního  roku 2018/2019 
 

I. stupeň 
 

Třída Vyznamenání 
pochvala 

RŠ 
NTU 

  důtka 
Stupeň z 
chování 

žáci 

TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

I.A 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.B 22 0 1 0 1 0 0 0 0 

II.A 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.B 22 0 2 0 0 0 0 1 0 

III.A 15 0 6 1 0 0 0 8 0 

III.B 16 0 1 0 0 0 0 2 0 

IV.A 12 0 0 0 1 0 0 3 0 

IV.B 18 0 3 0 0 0 0 1 0 

V.A 15 0 0 0 0 0 0 1 0 

V.B 14 0 0 0 0 0 0 2 0 

Celkem 176 0 13 1 2 0 0 18 0 

% 69,02 0,00 5,10 0,39 0,78 0,00 0,00 7,06 0,00 
          

    II.stupeň     

          

Třída Vyznamenání 
pochvala 

RŠ 
NTU 

  důtka 
Stupeň z 
chování 

žáci 

TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

VI.A 13 0 3 0 0 0 0 1 0 

VI.B 13 0 11 2 0 0 0 3 0 

VII.A 6 0 2 2 0 0 0 10 0 

VII.B 2 0 1 3 2 2 0 6 4 

VIII.A 11 0 0 0 2 1 0 4 3 

VIII.B 4 0 0 0 0 0 0 7 0 

IX.A 6 0 0 0 0 4 1 4 5 

IX.B 5 0 2 0 0 0 0 2 0 

Celkem 60 0 19 7 4 7 1 37 12 

% 32,79 0,00 10,38 3,83 2,19 3,83 0,55 20,22 6,56 

I. + II. st. 236 0 32 8 6 7 1 55 12 

% 53,88 0,00 7,31 1,83 1,37 1,60 0,23 12,56 2,74 
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Přehled  prospěchu a chování žáků ve III. čtvrtletí   školního  roku 2018/2019 
 

I. stupeň 
 

Třída Vyznamenání 
pochvala 

RŠ 
NTU 

  důtka 
Stupeň z 
chování 

žáci 

TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

I.A 18 0 1 0 0 0 0 0 0 

I.B 20 0 0 0 1 0 0 0 0 

II.A 16 0 0 0 0 0 0 1 0 

II.B 17 0 0 2 0 0 0 1 0 

III.A 8 0 0 2 0 0 0 11 1 

III.B 15 1 2 0 1 0 0 3 0 

IV.A 11 0 0 0 0 0 0 1 1 

IV.B 18 0 0 0 0 0 0 1 1 

V.A 11 0 0 0 0 0 0 2 0 

V.B 10 0 0 0 0 0 0 3 0 

Celkem 144 1 3 4 2 0 0 23 3 

% 56,47 0,39 1,18 1,57 0,78 0,00 0,00 9,02 1,18 
          

    II.stupeň     

          

Třída Vyznamenání 
pochvala 

RŠ 
NTU 

  důtka 
Stupeň z 
chování 

žáci 

TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

VI.A 12 0 3 3 1 0 0 3 0 

VI.B 6 0 4 1 0 0 0 15 1 

VII.A 4 0 4 1 1 0 0 11 1 

VII.B 3 0 9 4 1 0 0 5 4 

VIII.A 8 0 1 0 0 0 0 2 0 

VIII.B 2 0 0 1 1 0 0 4 3 

IX.A 5 0 1 2 1 4 1 3 6 

IX.B 2 0 1 1 1 0 0 3 4 

Celkem 42 0 23 13 6 4 1 46 19 

% 22,95 0,00 12,57 7,10 3,28 2,19 0,55 25,14 10,38 

I. + II. st. 186 1 26 17 8 4 1 69 22 

% 42,47 0,23 5,94 3,88 1,83 0,91 0,23 15,75 5,02 
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Přehled  prospěchu a chování žáků ve IV. čtvrtletí   školního  roku 2018/2019 
 

I. stupeň 
 

Třída Vyznamenání 
pochvala 

RŠ 
NTU 

  důtka 
Stupeň z 
chování 

žáci 

TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

I.A 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.B 22 0 2 0 0 0 0 0 0 

II.A 23 0 2 0 0 0 0 0 0 

II.B 20 1 0 2 0 0 0 1 0 

III.A 13 2 0 0 0 0 0 9 0 

III.B 16 0 5 0 0 1 0 7 1 

IV.A 12 5 2 2 0 0 0 3 0 

IV.B 19 10 0 0 0 0 0 2 0 

V.A 14 7 0 0 0 0 0 2 0 

V.B 15 11 0 3 0 0 0 4 0 

Celkem 174 36 11 7 0 1 0 28 1 

% 68,24 14,12 4,31 2,75 0,00 0,39 0,00 10,98 0,39 
          

    II.stupeň     

          

Třída Vyznamenání 
pochvala 

RŠ 
NTU 

  důtka 
Stupeň z 
chování 

žáci 

TU ŘŠ druhý třetí dostateční nedostateční 

VI.A 11 0 0 0 1 1 0 4 0 

VI.B 9 3 8 4 0 1 0 8 0 

VII.A 7 2 3 1 0 1 0 8 1 

VII.B 2 3 3 4 1 2 1 7 2 

VIII.A 11 4 0 1 0 0 0 2 0 

VIII.B 4 2 2 3 5 0 0 6 0 

IX.A 6 0 0 0 1 1 3 4 3 

IX.B 5 0 1 2 0 1 0 6 0 

Celkem 55 14 17 15 8 7 4 45 6 

% 30,05 7,65 9,29 8,20 4,37 3,83 2,19 24,59 3,28 

I. + II. st. 229 50 28 22 8 8 4 73 7 

% 52,28 11,42 6,39 5,02 1,83 1,83 0,91 16,67 1,60 
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6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 

Ve školním roce 2018/19 se naše škola zúčastnila plnění Minimálního preventivního 

programu,zaměřeného na prevenci rizikového chování žáků. Plán tohoto programu byl splněn 

relativně dobře a bez jakýchkoliv větších problémů. 

Ve školním řádu byl jasně a srozumitelně stanoven postoj školy k jakýmkoliv přestupkům 

týkajících se užívání či distribuce návykových látek, jakékoliv formy šikany, rasismu či xenofobie. 

Informovanost pedagogů a komunikace mezi nimi ohledně tohoto tématu byla samozřejmostí a 

probíhala hladce. 

Většina problémů, které se v této oblasti vyskytly, nebyly nijak vážné přestupky a bylo 

možno je řešit třídním učitelem ve spolupráci s výchovným poradcem, metodikem prevence, 

školním psychologem a rodiči (zákonnými zástupci). 

Úspěšná byla i tradiční spolupráce s organizacemi, které v rámci KPPŠ (komplexně 

primární program Šumperk) zorganizovaly různé přednášky týkající se: klima třídy, poruchy příjmu 

potravy, kouření, problémů s příchodem dospívání a rizikového sexuálního chování žáků. Tyto 

přednášky byly organizovány jako dvouhodinové bloky. Organizace, které uspořádaly přednášky 

jsou: 

1. Pedagogicko – psychologická poradna Šumperk 

2. MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociálně – právní ochrany a prevence 

3. Policie ČR 

4. Poradna zdraví 

5. Pontis 

            Dále naše škola spolupracovala i s dalšími organizacemi: Hasiči Šumperk, Úřad práce 

Šumperk. 

V rámci výchovy k volbě povolání žáci osmých tříd, jako již každoročně, navštívili Úřad 

práce v Šumperku, kde pro ně byla připravena přednáška a také samostatná práce, a bylo jim 

umožněno informovat se na jakoukoliv střední školu či budoucí povolání. 

Žákům všech ročníků, kterých se to týkalo, se přednášky moc líbily a těšili se na další. 

Prospěšné pro ně bylo, že se dověděli mnoho informací formou her i diskusí a na konci těchto 

dvouhodinovek jim byl dán prostor pro otázky a vyjádření se k tématu. 

S těmito organizacemi samozřejmě budeme spolupracovat i nadále, a tyto přednášky se 

budou organizovat i ve školním roce 2019/20, stejně jako v dalších letech. 

Témata týkající se zdravého životního stylu, života bez drog a sociálně patologických jevů 

byla zakomponována do tématických plánů a učebních osnov prvního i druhého stupně a jejich 

výuka byla úspěšně realizována. Žáci také pracovali na různých projektech týkajících se 

návykových látek především v rámci Výchovy k občanství ( popř. výchovy ke zdraví) 

Naše škola má také rozsáhlou školní videotéku, která se týká sociálně patologických jevů. 

Videokazety jsou už ale zastaralé a často nejdou přehrát. Bylo by třeba tyto výukové materiály 

obnovit. Žáci mohli v minulém školním roce, stejně jako budou moci v tom letošním, efektivně 

využívat svůj volný čas buď v rámci školní družiny či školního klubu, nebo v rámci mnoha 

zájmových kroužků, které jim naše škola nabídla. 

V letošním roce měli žáci možnost využívat služeb školního psychologa, který mimo jiné 

řídil školní parlament, se kterým aktivně pracoval. 

 

 

                                                         Pavel Klein 

                                             metodik prevence 
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7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

 

Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla dvě školení DVPP tzv. pro celou sborovnu. V rámci 

spolupráce s UP Olomouc proběhly dva semináře zaměřené na inkluzivní vzdělávání. Všichni 

pedagogičtí pracovníci si v průběhu školního roku 2018/2019 prohloubili znalosti, vědomosti a 

poznatky z oblasti inkluzivní výuky na základní škole. 

 

První přednáška DVPP proběhla dne 5. a  6. listopadu 2018. (neakreditováno MŠMT) 

 

- Téma: „Heterogenita skupiny a klima třídy“ (časová dotace  - 8 hodin) 

 

Druhá akce DVPP se uskutečnila dne 29. a 30 dubna  2019. (neakreditováno MŠMT)  

 

- Téma: „Žák s poruchami chování v běžné škole“ (časová dotace 9 hodin) 

  

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhlo celkem 10 akreditovaných kurzů DVPP.. 

 

Z rozpočtu školy bylo za DVPP ve školním roce 2018/2019 čerpáno celkem 14 501,-Kč. 

 

Získané poznatky ze seminářů si pedagogové školy navzájem předávají v průběhu školního roku 

v rámci metodických sdružení či vzájemných konzultací. 

. 

Plánované akce DVPP na rok 2019/2020 budou zapracovány do „Plánu práce DVPP“ ve školním 

roce 2019/2020. Témata DVPP budou směřovat k další práci s třídním kolektivem (např. zavedení 

pravidelných třídnických hodin během školního roku). 

 

  

PaedDr. Hynek Pálka 

ředitel školy 
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8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
ZÁJMOVÉ   KROUŽKY  ŠD 

Název 

kroužku 
Počet žáků Třída Hodin 

Vedoucí 

kroužku 

Míčové hry 12 I.-IV. 2 Hruda 

Chovatelský 19 I.-III. 4 Hruda 

Bushcraftový 12 I.-IV. 2,5 Hruda 

Mažoretky 21 PT-IV. 2 Hubáčková 

Šikulky 18 PT.-III. 2 Langerová 

Hra na kytaru 10 I.-V. 1,5 Reichlová 

Angličtina  17 PT.-IV 2 Valentová 

Celkem  109  16 5 

 

 

ZÁJMOVÉ   KROUŽKY  ŠK 

Název 

kroužku 
Počet žáků Třída Hodin 

Vedoucí 

kroužku 
Pohybová 

průprava 
12 PT.VI. 1 Pražáková 

Divadélko 

Slunečník 
12 II.-VII. 2 Šalková 

Pěvecký 24 PT-III. 1 Kučerová 

Keramika hrou 9 PT. – VII. 2 Kirkosová 

Keramika-kruh 13 PT. – IV. 2 Kirkosová 

Vaření 8 III.-V. 2 Kirkosová 

Stolní tenis 16 V.-IX. 1 Pospíšil 

Posilování 12 VIII.-IX. 1 Pospíšil 

Celkem 106  12 5 
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Úspěchy žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách 

ve školním roce 2018/2019 

 

 

Název soutěže Stupeň soutěže Umístění 

 

Příprava 

   

 

 

Moravský zvoneček 

 

okrskové kolo 

 

 

 

 

 

 

 

okresní kolo 

 

 

 

krajské kolo 

Tereza Straková – 1. místo 

Žaneta Barvířová – 1. místo 

Dorota Fabiánová – 1. místo 

Marie Fabiánová – 2. místo 

Nela Kamlerová – 2. místo 

Aneta Straková – 2. místo 

Natálie Svobodová – 2. místo 

 

Tereza Straková – 1. místo 

Žaneta Barvířová – 2. místo 

Dorota Fabiánová – 2. místo 

 

Tereza Straková – postup, pro 

nemoc se nezúčastnila 

 

 

 

 

Bc. Jitka Kučerová 

 

Pythagoriáda 

 

 

 

okresní kolo 

 

 

 

  

 

3. místo – Jakub Karásek 

 

  

 

 

Miluše Andrésová 

 

 

 

Divadelní kroužek – 

přehlídka vystoupení 

 

  

 

 Vystoupení pro  

 MŠ, ZŠ, rodiče, 

 Domov důchodců 

  

   

       

Divadelní hry:  

– Míša Kulička 

- Ať žijí duchové 

- Malý miliardář 

                  

 

 

 

Mgr. Eva Šalková 
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Sportovní výsledky Základní školy Šumperk, Sluneční 38 

 
Ve školním roce 2018/2019 se naše škola význačně prosadila na celostátní úrovni. Neuvěřitelným 

úspěchem je vítězství v celostátním turnaji škol ve fotbale, tedy v prestižním Mc Donald´s cupu, 

kterého se letos zúčastnilo přes 4 000 družstev. Neméně významným počinem je i skvělé 17. místo 

školního družstva  Odznaku všestrannosti olympijských vítězů z celkového počtu více jak 3 000 

družstev z celé ČR. O zmíněných akcích informují páni učitelé – vedoucí úspěšných školních týmů. 

Je však nutno připomenout, že kromě těchto dvou výjimečných výsledků reprezentovaly děti ze 

Sluneční školy školu i město Šumperk na mnoha dalších sportovních soutěžích (atletika, 

badminton, gymnastika, stolní tenis, přespolní běh…). Mnoho informací z těchto klání lze nalézt na 

www.stránkách školy i na školním facebooku. 

Z individuálních výsledků stojí zcela jistě za připomenutí výkon Kateřiny Malé ze 4.B, která 

vybojovala titul mistryně republiky v badmintonu. Na titul vícemistryně republiky ve sportovní 

gymnastice pak dosáhla Lenka Machytková rovněž ze třídy 4. B. 

Nebude jistě jednoduché obhájit dosažené mety! Pravdou však zůstává, že pro všechny dětské 

sportovce ze Sluneční školy jsou neustále zlepšovány podmínky k rozvoji jejich pohybových 

dovedností. A při poctivém tréninku a zápalu všech zainteresovaných přijdou bezpochyby i další 

úspěchy…  

 
Další skvělý výsledek Sluneční školy ns mistrovství České republiky školních družstev OVOV 

Již po několikáté proběhla v tomto roce soutěž Odznak všestrannosti olympijských Vítězů. Jako i 

v předchozích letech nechyběla ani naše Sluneční škola. Již v dubnu proběhlo okresní kolo soutěže 

v Mohelnici. Do okresního kola nastoupilo naše družstvo společně s celou řadou jednotlivců. Počasí 

bylo tento den ideální a stejně tak i výsledky našich žáků. Družstvo postoupilo z prvního místa do 

krajského kola v Hranicích na Moravě. K nim se připojili i tři jednotlivci (Berenika Diňová, Daniel 

Frolo, Daniela Kačírková). Na krajském kole, které se konalo v červnu, podalo naše družstvo 

vynikající výkon a i přes nepřízeň počasí dosáhlo zaslouženě na první místo v Olomouckém kraji. 

Tímto výkonem se kvalifikovalo na zářijové mistrovství republiky v Brně. V republikovém finále 

konaném po dobu tří dní si vyzkoušeli závodníci všech deset disciplín Odznaku všestrannosti. Tým 

ve složení Eliška Šérová, Štěpánka Kochwasserová, Bára Pražáková, Marie Škopová, Lukáš 

Jakubík, Maxmilián Spiller, Martin Vašák a Filip Langer se celou dobu snažil udělat vše pro 

maximální výkon. Nasazení bylo někdy tak velké, že si sportovci sáhli na úplné dno svých sil. 

Konečným výsledkem bylo 17. místo ze 41 týmů v republikovém finále. Tento výsledek je 

nejlepším umístěním v historii naší školy v tomto závodě. Navíc Marie Škopová skončila ve své 

kategorii na vynikajícím sedmém místě. Já jsem rád, že jsem mohl strávit pár hezkých dnů s dětmi, 

které jsou výjimečné a které dělají věci naplno a s chutí! 
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22. ročník Mc Donald´s Cup – největší úspěch v historii školy – 1.místo v republikovém finále 

Naše cesta začala okrskovým kolem, které se konalo přímo na naší škole, ze kterého jsme 

postoupili z prvního místa. I přes výborný výkon našich mladých fotbalistů nám pomohl i fakt, že 

k nám dorazil pouze jeden soupeř. Postupová místa z tohoto kola byla 2, proto byl zápas uvolněný a 

kluci hráli hlavně pro radost. 

Dalším krokem, který museli chlapci zvládnout, bylo okresní kolo. To se konalo, na začátku 

května, na Tyršově stadionu v Šumperku, kam přicestovalo deset nejlepších týmů z našeho okresu. 

Kluci zvládli postoupit přes tabulku na prvním místě a postupně vyhrávali i ve vyřazovacích 

zápasech. Nakonec skončili na prvním postupovém místě a zajistili si tím účast v krajském kole. 

Na krajské kolo jsme museli cestovat mimo Šumperk a to do Olomouce, kde nás hostila 

škola Heyrovského spojená s prvoligovým klubem SK Sigma Olomouc. Hrálo se na tréninkovém 

hřišti vedle stadionu. Ve skupině nás čekaly 4 týmy z okresů Přerov, Prostějov, Olomouc a Jeseník. 

Od začátku jsme věděli, že souboj s olomouckou školou bude stěžejní, ale stejně důležité bude i to, 

abychom odehráli zápasy s ostatními soupeři s co nejvíce nastřílenými góly a naopak co nejméně 

gólů obdrženými. Dvě utkání se soupeři z Jeseníku a Prostějova jsme zvládli a čekal nás stěžejní 

zápas proti ZŠ Heyrovského. Zápas byl ve vysokém tempu a byl velmi vyrovnaný. I přes obrovskou 

snahu obou mužstev nakonec skončil remízou a kluci museli o první místo bojovat na dálku a to ve 

formě lepšího skóre. V posledním utkání jsme porazili školu z přerovského okresu vysokým 

rozdílem a tím pádem jsme si zajistili postup do celostátního finále z prvního místa. 

“Svátek fotbalu“ jak je tato soutěž nazvána pořadateli se konal v prvním červnovém týdnu. 

Vyrazili jsme v dopoledních hodinách, protože nás čekala registrace a zahájení turnaje, na kterém 

nesměl žádný z účastníků chybět. Finálový turnaj se konal přímo na stadionu SK Sigma Olomouc. 

Plocha byla rozdělena na 4 hřiště, tak aby splňovala parametry pro hru 6 na 6. Tedy 5+1, pět hráču 

v poli a jeden brankář. Kluci byli vylosováni do skupiny “C“, která se hned na první pohled zdála 

velmi přívětivá. V této skupině se sešly čtyři týmy ze škol, které na finálovém turnaji byly poprvé. 

Našimi soupeři byly školy z Havlíčkova Brodu, Dolních Břežan a ze Zlína. Naši mladí fotbalisté 

hned v prvních zápasech skupin potvrdili svoji herní formu a své soupeře porazili. Postup do 

čtvrtfinále tak byl jistý, čekal nás jen zápas o první místo ve skupině, který rozhodoval o tom, 

kterého soupeře dostaneme do čtvrtfinále. I poslední zápas dne, proti výborně hrajícím žákům 

z Dolních Břežan, kluci zvládli a zajistili si tak postup z prvního místa. Odpoledne nás čekal přesun 

na internát, kde jsme přespali.  

Druhý den jsme po snídani vyrazili zpět na stadion, kde nás čekali vyřazovací boje. Na 

vyřazovací zápasy byl ze Šumperka vypraven autobus spolužáků i s panem ředitelem. Vytvořili 

nádhernou fanouškovskou kulisu a podporovali kluky z tribuny hlasitým fanděním. Ve čtvrtfinále 

jsme narazili na soupeře z Plzně. V úvodním zápase druhého hracího dne pro naše rozjeté kluky 25. 

ZŠ Plzeň nebyla soupeřem a po hladkém vítězství nás čekalo semifinále. Po postupu do semifinále 

jsme začali všichni pomalu věřit v celkové vítězství. Už zbývali jen dva zápasy k celkovému 

vítězství. Naším soupeřem v semifinále se stala ZŠ Heyrovského z Olomouce, se kterou jsme se 

potkali již na krajském kole a na turnaj byla jako pořadatelská škola automaticky zařazena. Chlapci 

z obou škol se mezi sebou dokonce znají, a proto byl tento zápas velmi zajímavý. V podstatě se 

v něm již rozhodovalo o budoucím medailovém umístění. Na rozdíl od krajského kola, kde skončil 

zápas remízou, tento zápas vítěze měl a díky velké píli a nasazení jsme dokázali v tomto zápase  
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zvítězit a zajistit si tak finále. V posledním a nejdůležitějším zápase se proti nám postavili žáci ze 

ZŠ Marjánka Praha, kteří trénují v pražské Spartě. Do prvního poločasu naši fotbalisté vlétli jako 

hurikán a brzo jsme dali dva góly. Euforie na stadionu byla obrovská, kluci věřili ve výhru a to 

samé bylo cítit z tribun. Naši příznivci fandili a přidali se k nim i některé další týmy, proti kterým 

jsme již nastoupili, nebo zrovna zápas sledovaly. Soupeři se do poločasu podařilo dát branku a 

snížit tak na 2:1. Na začátku druhého dějství se lépe prezentovala škola z Prahy. Po delším tlaku se 

jim podařilo vyrovnat a tak oba soupeři stáli v podstatě na začátku a mohl rozhodnout jediný gól. 

Dvě minuty před koncem se dostal do úniku Daniel Smékal, překonal dva soupeře a prostřelil 

brankáře. Zbylé poslední dvě minuty pro všechny příznivce trvaly jako hodina. Kluci si však 

jednogólový náskok nenechali vzít a tím pádem celý turnaj vyhráli. 

Ihned po skončení zápasu začali oslavy tohoto úspěchu. Chlapci po náročných dvou dnech a 

pod náporem emocí měli plné oči slz a ani učitelé trenéři a rodiče se neubránili. Kluci si kromě 

obrovského poháru přivezli s sebou také spoustu dárků. Získali také jeden zážitek , na který se musí 

těšit každý fotbalový fanoušek a to zájezd do Itálie na slavné San Siro, kde navštíví zápas italského 

velkoklubu AC Milán. 

Tomáš Luběna, Radim Vlk, Patrik Lakomý, Lukáš Langammer, Daniel Smékal, Lukáš 

Lozyňský, Lukáš Liďák, Lukáš Vaněk, Fotis Ternocký, Petr Churavý, Tomáš Stříteský – 

vítězové Mc Donald´s Cupu – Olomouc 4. a 5. června 2019. 

        Patrik Turek, učitel TV 
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PŘEHLED  AKCÍ   

 
ŠKOLNÍ   ROK   2018/2019 

 

 

 

ZÁŘÍ 

- Minikopaná (okrkové kolo) – hoši 8.+9. roč.:Pospíšil 

- Exkurze Šternberk – Expozice času – 5.A,B: Cekrová, Šalková 

- Havraní pálka – základní kolo: Zelený 

- Atletický čtyřboj – II. stupeň: Zelený, Turek 

- Divadlo „František Nebojsa“ – Divadelní kroužek: Šalková 

- Přednáška – Barma – 8.A,B: Kočí, Pospíšil 
 

ŘÍJEN 

- vstupní prověrky z JČ 4. – 9. třídy: Sopper 

- Minikopaná (okresní kolo) – hoši 8.+9. roč: Turek 

- Třídní schůzky SPSŠ: H. Pálka, třídní učitelé 

- Beseda „Záchranná stanice zvířat“ – 5.A,B: Cekrová, Šalková 

- Adaptační kurz 6.B – Hynčice pod Sušinou: Skříček, Halama, J. Pavelková 

- Bruslení – přípravná třída, 1.A,B; 2.A: Kučerová, Pummová, Závodná, Skopalová 

- Soutěž ve stolním tenisu – II. stupeň: Pospíšil 

- Beseda s policistou – přípravná třída: Kučerová 

- Exkurze – Pražský hrad – 5.A,B: Cekrová, Šalková 

- Minikopaná (krajské kolo) – hoši 8.+9. roč: Turek 

- Orientační běh – II. stupeň: Pospíšil 

- Adaptační kurz 7.B – Hynčice pod Sušinou: Turek, Halama, Andrésová 

- Divadlo „Jak je důležité míti Filipa“ – II. stupeň: třídní učitelé 

- Bílá pastelka: Kirkosová 

- Pevnost poznání Olomouc – přípravná třída: Kučerová 

- Beseda – Ekvádor – 7.-9. tř.: Klomfarová 

- Oslava 100. výročí vzniku republiky – Výstup na Háj – celá škola: Pálka 

- Retro párty rodičák – večírek pro učitele a rodiče: Pálka 

- Florbal – okrskové kolo – hoši 8.+9.tř.: Zelený 

- Cvičný evakuační poplach – celá škola 
 

 

LISTOPAD 

- Město čte knihu (J. Brdečka) – 9.A,B: Stuchlý, Pavelková, Pálka, Kočí 

- „Prvňáčci čtou knihu aneb Babi, čti“ – 1.A: Pummová 

- Testování SCIO – 9.A,B (vybraní zájemci o studium na SŠ): Kočí, Sopper 

- Adaptační kurz 6.A – Hynčice pod Sušinou: Hejlová, Halama, Klein 

- Adaptační kurz 7.A – Hynčice pod Sušinou: Linhart, Halama, Sochorová 

- Plavání 3.A,.B: Nétek, Vařílek 

- Civilní ochrana – 8.A,B: Kočí, Zelený 
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- Dějepisná olympiáda – školní kolo: Linhart 

- Florbal – okresní kolo – hoši 8.+9. tř.: Zelený 

- Hudební pořady pro celou školu: Poisl 

- Tvoření pro děti a rodiče – přípravná třída: Kučerová 

- Plavání 2.A,B: Skopalová, Medřická 

- Bruslení – přípravná třída, 1.A,B; 2.A: Kučerová, Pummová, Závodná, Skopalová 

- Den otevřených dveří (hodnocení prospěchu a chování žáků): učitelé 

- Vlastivědné muzeum Šumperk – Sportovní herna – 4.A: A. Pavelková 

- Halloween v ŠD a ŠK: vychovatelky ŠD a ŠK 

 

 

PROSINEC 

- Exkurze Olomouc Svíčkárna – 3.A, 1.A: Vařílek, Pummová 

- Mikroskopování – 6.A, 6.B: Zelený 

- Divadelní kroužek - představení „Míša Kulička“ – 1.,2., PT: Šalková 

- Exkurze „Vánoční Olomouc – Pevnost poznání“ – 5.A,B: Cekrová, Šalková, Kirkosová 

- Divadlo „Pes baskervilský“ 6. – 9. ročník: třídní učitelé 

- Exkurze Olomouc Svíčkárna – 4.A, B: Pavelková A., Kmošková 

- Badminton – okresní kolo pro II. stupeň: Pospíšil 

- Pořad „Finanční gramotnost“ pro 9.A,B: Andrésová, Kočí 

- Vánoční den otevřených dveří 

- „Česko zpívá koledy“ 

- Memoriál Václava Rudeckého – turnaj ve stolním tenisu: Pospíšil 

- Program „Robotika“ pro 8.A,B: Kočí 

- Exkurze Vlastivědné muzeum Šumperk – 8.B, 9.A: Linhart, Stuchlý 

- Divadelní kroužek - představení „Ať žijí duchové““ – 4.A,B+5.A: Šalková 

- Rapotínská pila – program – 8.B: Pálka 

- Exkurze Vlastivědné muzeum Šumperk – 5.B: Cekrová 

- Vánoční divadlo v kostele sv. Jana Křtitele– 1.A,B: Pummová, Závodná 

- Mikuláš ve školní družině a ve škole – 1.+2.tř.: vychovatelky ŠD a ŠK 

- Výstava ŠD „Vánoce ve škole“ 

- Vánoční výstava keramiky: Kirkosová 

- Vánoční besídky ve třídách – I. + II. stupeň: třídní učitelé 
 

 

LEDEN 

- Divadlo „Shelock Holmes“ – 5.A,B: Šalková, Cekrová 

- lyžařský kurz (Hynčice pod Sušinou) – 6.B, 7.B, 9.B: Zelený, Turek, Cekrová 

- lyžařský kurz (Hynčice pod Sušinou)  – 8.B., 9.A, 6.A, 7.A: Zelený, Turek, Skopalová 

- zimní pobyt v přírodě (Hynčice pod Sušinou) 3. – 5. tř.: Zelený, Turek, Cekrová 

- Dějepisná olympiáda – okresní kolo. Linhart 

- Divadlo „Chlapec, který spadl z nebe“: 2.B, 4.A,B, 5.A: třídní učitelé 

- Přednáška v rámci KPPŠ - Pontis – 6.B – „Klima ve třídě“: Klein 

- Matematická olympiáda – okresní kolo: Skříček 

- Moravský zvoneček – školní kolo: Poisl, Kučerová 

- výpis z vysvědčení 
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ÚNOR 

- Divadelní kroužek - představení „Ať žijí duchové“: Šalková 

- Olympiáda v NJ – okresní kolo: Linhart 

- Přednáška v rámci KPPŠ - Pontis – 6.A – „Klima ve třídě“: Klein 

- Školní družina - „Člověče, nezlob se“: vychovatelky ŠD 

- Výukový program „Ptáci“ – 7.B: Zelený 

- Robotický den na SPŠ Šumperk – 8.třídy: Kočí 

- Konverzační soutěž v AJ: Sochorová 

- zimní pobyt v přírodě (Kunčice) PT, 1.A,B.: Závodná, Pummová, Hruda 

- zimní pobyt v přírodě (Kunčice) 2.A,B.: Medřická, Skopalová, Reichlová, Hubáčková 

- Přehazovaná – okresní kolo: Turek 

- Zeměpisná olympiáda – okresní kolo: Pospíšil 

- Hasičárna – PT: Kučerová 

- Školní kolo recitační soutěže – I. stupeň: Pummová; 
 

BŘEZEN 

- Halová kopaná – okrskové kolo – chlapci 7.-9.roč.: Turek 

- Vodnická pohádka – PT, 1A, 4.A,B, 5.A 

- Divadelní představení - „Prachy? Prachy!“ - 8.+9. třídy: třídní učitelé 

- Halová kopaná – okresní kolo – chlapci 7.-9.roč.: Turek 

- Masopustní táborák ve školní družině: vychovatelky ŠD 

- Klokan – školní kolo: Skříček 

- Filmové představení „Plastic ocean“ - 8.+9. třídy: Pospíšil 

- Výukový program „Ptáci“ – 7.A: Zelený 

- Moravský zvoneček – okrskové kolo: Kučerová 

- Divadelní představení „O Honzovi a zakleté princezně“ pro 1. - 4. třídy: třídní učitelé 

- Tvoření s p. Talandovou – 1.A,B: Pummová, Závodná 

 

DUBEN 

- Adaptační kurz žákovského parlamentu: Sochorová 

- Moravský zvoneček – okresní kolo: Kučerová 

- Exkurze do Svíčkárny Olomouc – 1.A, 3.A: Pummová, Vařílek 

- Zápis do 1. tříd: Sopper, učitelé I. Stupně 

- Soutěž OVOV – II. stupeň – okresní kolo: Zelený 

- sběr papíru: Kirkosová 

- Matematická olympiáda – okresní kolo: Skříček 

- Mc Donalds Cup – 1.- 3.tř.: Nétek 

- Pythagoriáda – školní kolo: Skříček 

- Mc Donalds Cup – 4.- 5.tř.: Turek 

- Ekologický program na SZŠ „Ochrana planety“ - 9.B: Zelený 

- Orientační běh – II. stupeň: Pospíšil 

- Velikonoční výstup na Háj – školní družina: vychovatelky ŠD 

- Den Země – ŠD: vychovatelky ŠD 

- Návštěva Úřadu práce Šumperk – 8.B: Skříček 

- Slet čarodějnic – ŠD: Hubáčková  

- Pálení čarodějnic – ŠD: Hubáčková 

- Přednáška „Zuby“ - přípravná třída: Kučerová 

- Den otevřených dveří: učitelé 
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- Hudební pořad „Středověká hudba a nástroje“ pro 1. - 9. ročník: Poisl 

- Divadlo „Malý miliardář“ - Divadelní kroužek: Šalková 

- Den Země – 4.B: Kmošková 

 

KVĚTEN 

- Mc Donalds Cup okresní kolo – 1.- 3.tř.: Nétek 

- Pietní akt – Bratrušovský památník obětem II. světové války – 9.B: Linhart 

- Rafty – 5.A,B: Cekrová, Šalková 

- Exkurze – Nemocnice Šumperk a.s. - 1.B: Závodná 

- Školní výlet 3.A,B – Vida centrum Brno: Vařílek, Nétek 

- Mc Donalds Cup – okresní kolo 4.- 5.tř.: Turek 

- Pohár rozhlasu – okresní finále: Pospíšil, Zelený 

- Pohár rozhlasu – krajské finále: Pospíšil, Zelený 

- Soustředění žáků sportovních tříd – Račí údolí 

- Kulturní pořad „Pověsti české“ - 4.A,B: Kmošková, Pavelková A. 

- Školní výlety tříd I. A II. stupně: třídní učitelé 

- Den bezpečnosti – 5.B: Cekrová 

- Návštěva Úřadu práce Šumperk – 8.A: Sopper 

- Mc Donalds Cup – krajské kolo 4.- 5.tř.: Turek 

- Fotografování tříd: Pálka 

- Kurz anglického jazyka – 5.A,B: Sochorová, Zelený, Turek, Klein 

- Letní pobyt v přírodě – 1., 2. třídy + 3.A: Pummová, Závodná, Skopalová, Medřická, Vařílek 

- Koncet „VOXEL“ pro 8. a 9. třídy: třídní učitelé 

- Divadelní představení „Vojnarka“ - 8.+9. třída: třídní učitelé 

- Barevný týden ve škole: žákovský parlament 

- Květinová olympiáda – školní družina: vychovatelky ŠD 

- Havraní pálka 8.+9. třída: Zelený 

- Pythagoriáda – okresní kolo – 5., 6., 8. třída: Skříček 

- Minikopaná – okrskové kolo: Turek 

- Exkurze – Kostel v Postřelmově – 8.A: Poisl 

- Exkurze – Planetárium Praha – 9.A: Klomfarová 
- Soutěž OVOV – II. stupeň – krajské kolo: Zelený 

 

 

ČERVEN 

- Přednáška v rámci KPPP „Kyberšikana“ 6.A,B: Klein 

- Přednáška v rámci KPPP „Poruchy příjmu potravy“ 7.A,B: Klein 

- Přednáška v rámci KPPP „Kouření, závislosti“ 5.A,B: Klein 

- Přednáška v rámci KPPP „Rizikové sexuální chování“ 9.A,B: Klein 

- Přednáška v rámci KPPP „Sociální sítě“ 4.A,B: Klein 

- McDonalds Cup – republikové finále: Turek 

- Exkurze – Vídeň – žáci II. stupně: Sochorová 

- Atletický čtyřboj I. stupeň: Nétek 

- Divadelní kroužek – „Malý miliardář“: Šalková 

- Výstupní prověrky z JČ 4. – 8. tř.: Sopper 

- Školní výlety: třídní učitelé 

- Minikopaná – okresní kolo – 6.-8. tř.: Turek 
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- Hasiči – program pro 2. a 5. třídy: Klein 

- „Temenická pouť“ – 7. ročník: Pálka 

- Dopravní hřiště Mohelnice – přípravná třída: Kučerová 

- Sportovní den na Sluneční škole: Pospíšil 

- Táborák ve školní družině: vychovatelky ŠD 

- Sběr papíru: Kirkosová 

- filmové představení pro žáky + slavnostní zakončení školního roku 

- předání vysvědčení za II. pololetí  
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9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou  

školní inspekcí  
 
 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla Českou školní inspekcí provedena na škole inspekční činnost.  
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10) Základní údaje o hospodaření školy   
 

 

Komentář k hospodaření ve školním roce 2018/2019 

 
 
Přehled dotací a příspěvků na rok 2018 
 

UZ 33 353 Dotace na přímé náklady 23 388 200 

UZ 33 070 Podpora výuky plavání  12 540 

UZ 33 063 Projekt OPVVV-NIV  520 538,62 

 Příspěvek zřizovatele 3 350 000 

 Účelový příspěvek-plavání 132 630 

 Účelový příspěvek-na správu hřiště 146 000 

 Neinvest. příspěvek-pořízení vybavení ŠD 100 000 

 

 

Údaje o hospodaření obou období jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis. Kč 

Činnost 

k 31.12.2018 k 30.6.2019  

výnosy  náklady  
hospodářský 

výsledek 
výnosy  náklady  

hospodářský 

výsledek 

hlavní  31 284 31 091     + 193 17 237 17 661 -424 

doplňková              864            701 + 163 501 339 +162 

Celkem 
   32 

 148 
 31 792  + 356 17 738 18 000 -262 

 

 

Hospodaření organizace za rok 2018 skončilo kladným hospodářským výsledkem.  

 

 

Za l. pololetí 2019 skončilo hospodaření záporným hospodářským výsledkem, který je zapříčiněn 

vynaloženými finančními prostředky na nákup učebních pomůcek pro školní rok 2019/2020 

v měsíci červnu a na nákup vybavení do tříd (nábytek, nástěnné mapy, obrázky aj.). 
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2. Doplňková činnosti organizace : 

Doplňková činnost je činností, při které škola využívá svých zaměstnanců a svěřeného majetku 

k dosahování zlepšeného hospodářského výsledku nad rámec svého hlavního poslání. Takto 

vytvořený zisk je použit k dalšímu rozvoji hlavní činnosti.  

Podrobný přehled uskutečňované doplňkové činnosti ve škole za uzavřené účetní období  2018 je 

uveden v následující tabulce. 

 

 

 

Přehled doplňkové činnost za rok 2018   

   v tis. Kč 

Činnost Výnosy Náklady HV 

Hostinská činnost šk.jídelny               489             453        +     36 

Realitní činnost – pronájmy, 

ubytovna               375             248         +  127 

Celkem za organizaci               864             701         +  163 
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11) Zapojení školy do projektů a rozvojových programů 

 
 

Ve školním roce 2018/2019 se škola zapojila do těchto projektů: 
 

I. Projekt: v rámci OP VVV „Výzva č. 02_16_022 a 02_16_023 – Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášeného MŠMT ČR. Škola 

pokračovala v realizaci tohoto projektu i ve školním roce 2018/2019. Dokončila ho 31. ledna 2019. 

 

Název projektu:   „Kvalita Sluneční školy“ 

 

Číslo projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003691 

 

Operační program:   Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017 

 

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019 

 

Poskytnutá finanční dotace: 

 

Celková dotace …………………………………………….… 1 028 188,00 Kč 

Podíl dotace z EU (85%)……………………………………….    873 959,79 Kč 

Podíl dotace ze SR (15=)…………………………………………    154 228,21 Kč  

 

Přehled realizovaných šablon v rámci projektu 

1) Aktivita II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

2) Aktivita II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

3) Aktivita II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

4) Aktivita II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her 

 

Čerpání dotace: 

Poskytnuté finanční prostředky jsou používány: 

a) na plat školního psychologa (pracovní úvazek 0,5  tj. 20 hodin týdně) 

b) na odměnu pedagogickým pracovníkům realizujícím šablonu Doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem 

c) na odměnu pedagogickému pracovníkovi realizujícímu šablony Čtenářský klub a Klub 

zábavné logiky a deskových her 
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II. Projekt: v rámci OP VVV „Výzva č. 02_16_022 a 02_16_023 – Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II“ vyhlášeného MŠMT ČR.  

 

Název projektu:   „Kvalita Sluneční školy II“ 

 

Číslo projektu:   CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010605 

 

Operační program:   Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2019 

 

Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2021 

 

Poskytnutá finanční dotace: 

 

Celková dotace …………………………………………….… 1 515 853,00 Kč 

Podíl dotace z EU (85%)………………………………………. 1 288 475,04 Kč 

Podíl dotace ze SR (15=)…………………………………………    227 377,96 Kč  

 

Přehled realizovaných šablon v rámci projektu 

1) Aktivita 2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

2) Aktivita 2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv (pro ZŠ) 

3) Aktivita 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

4) Aktivita 2.II/17 a) Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

5) Aktivita 2.II/17 b) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

6) Aktivita 2.II/17 d) Badatelský klub pro žáky ZŠ 

7) Aktivita 2.V/11 a) Čtenářský klub pro účastníky ŠD/ŠK 

8) Aktivita 2.V/11 b) Klub zábavné logiky a deskových her pro účastníky ŠD/ŠK 

9) Aktivita 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 

10) Aktivita 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 

11) Aktivita 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP 

 

Čerpání dotace: 

Poskytnuté finanční prostředky jsou používány: 

a) na plat školního psychologa (pracovní úvazek 0,5  tj. 20 hodin týdně) 

b) na odměnu pedagogickým pracovníkům realizujícím výše uvedené šablony 

c) na financování DVPP v rámci projektu 
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III. Projekt: Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj 

 

Název projektu:   „Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ 

 

Číslo projektu:   CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183 

 

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2018 

 

Ukončení realizace projektu: 30. 6. 2019 

 

Poskytnutá finanční dotace: 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 = 121 600,- Kč 

 

 

Čerpání dotace: 

Poskytnuté finanční prostředky jsou používány na plat metodika podpory IV na škole v rámci 

projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj. 

 

Metodik podpory IV vykonává tyto činnosti: 

1) Konzultuje s vyučujícími výchovné a vzdělávací problémy žáků zejména s potřebou 

podpory v 1. stupni.  

2) Podílí se na samotné výuce (tandemové vyučování nebo individuální či skupinové 

doučování). 

3) Provádí reedukační činnosti (zejména v oblasti SPUCH). 

4) Realizuje aktivity na podporu třídního či školního klimatu. 

5) Metodicky vede vyučující v oblasti speciálně pedagogické podpory. 

6) Podílí se na spolupráci školy s rodiči žáků. 
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12) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Základní škola úzce spolupracuje s rodiči svých žáků při zajišťování informování rodičů o 

prospěchu a chování jejich dětí formou třídních schůzek, konzultačních setkání a dnů otevřených 

dveří. Rodiče však mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, mají možnost 

být také přítomni ve vyučování. Při ZŠ pracuje jako právní subjekt SPSŠ, který pravidelně finančně 

podporuje školní i mimoškolní činnost dětí. 

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím elektronických 

žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních setkáních, při dnech otevřených dveří, 

případně telefonicky či osobně – dle přání zákonných zástupců. O činnosti školy jsou rodiče 

informováni prostřednictvím školního časopisu, webových stránek školy, školního facebooku a 

elektronické dokumentace školy. 

Škola se každoročně obrací na rodiče žáků různých ročníků s dotazníkovými šetřeními, jejichž 

výsledky slouží ke zkvalitňování spolupráce školy s rodičovskou veřejností. 

Od školního roku 2005/2006 na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167, 168 zřídil zřizovatel 

šestičlennou Školskou radu Základní školy Šumperk, Sluneční 38  složenou ze 2 zástupců 

zřizovatele, 2 pedagogických pracovníků a 2 zákonných zástupců žáků.  

V souvislosti se zapojením školy do Komplexního primárně preventivního programu pro ZŠ 

města Šumperka jsou důležitými partnery školy Policie ČR, Pedagogicko-psychologická poradna 

Šumperk, MěÚ Šumperk, ČSČK, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany prevence, 

OHS, Úřad práce, poradna pro ženy a dívky, Rachot (nízkoprahový klub pro děti a mládež). Účast 

v tomto programu měla velmi kladný ohlas u žáků.  

V rámci zapojení školy do projektu CPIV škola úzce spolupracuje (přednášky odborníků, 

učební pomůcky, metodická pomoc apod.) s Centrem pro podporu inkluzívního vzdělávání 

Olomouc a s centrem Pramínek (pomoc žákům s SVP).   

V rámci sportovního zaměření je škola  členem Asociace školních sportovních klubů 

s Centrem sportu. Škola úzce spolupracuje v rámci integrace dětí romského původu s romským 

občanským sdružením Klubko. 

  

 

Poznámka: 

Při Základní škole Šumperk, Sluneční 38 nepracuje odborová organizace. 
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