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Úvodní část
Ve školním roce 2017/2018 jsme naplňovali ve všech ročnících vlastní ŠVP.
Slavnostního zahájení školního roku v sále místního kulturního zařízení se
zúčastnil starosta obce pan Stanislav Hýbner. Přivítal prvňáčky i jejich rodiče a
popřál jim mnoho školních i rodičovských úspěchů. Mnoho úspěchů popřál i
pedagogickým pracovníkům. Rovněž zhodnotil rekonstrukci základní školy jako
úspěšnou.
Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnila rovněž předsedkyně
Školské rady paní Mgr. Dana Martinková.
Uvedení hosté předali prvňáčkům slavnostní šerpy, žáci školní družiny
věnovali svým novým spolužákům malé osobní dárky a ředitel školy obdaroval
malé žáčky drobnými sladkostmi.
V průběhu prázdnin došlo k rozsáhlé rekonstrukci základní školy z vlastních
prostředků obce v celkové výši 3 280 626 Kč. Jednalo se zejména o
elektromontážní práce, rozvody vody, umístění sádrokartonů, opravu solárního
systému, komplexní výmalbu a rekonstrukci počítačové sítě. Rekonstrukce
výrazně zlepšila pracovní podmínky ve škole.

A. Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66
Ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák
Zástupce ředitele školy: Mgr. Iva Navrátilová
E-mail : zs.oskava@seznam.cz
Webové stránky: www.zsoskava.cz, telefon: 583 233 560
IČO: 70985197
Předseda Školské rady: p. Mgr. Dana Martinková, členové -Mgr. Jana
Gajdošová, p. Lenka Janků
Zřizovatel školy: Obec Oskava
Základní školu v Oskavě v tomto školním roce navštěvovali žáci 1. – 9.
postupného ročníku.
První stupeň tvořil 1.– 5. ročník, druhý 6. – 9 ročník. V průběhu školního
roku kolísal počet žáků na naší škole mezi 108 až 106 žáky. Na konci školního
roku byl závěrečný počet 106 žáků. První stupeň tvořilo 58 žáků a druhý 48
žáků. Každý ročník tvořila pouze jedna třída. Do školy dojížděli žáci
z následujících obcí: Bedřichova, Třemešku, Mostkova, Libiny, a Břevence.
Celkový počet dojíždějících žáků byl 48, což tvořilo 45,3 % celkového počtu
dětí.
Od 1. ledna 2003 je součástí ZŠ Oskava i odloučené pracoviště mateřské
školy v Oskavě. Jedno oddělení mateřské školy navštěvovalo v průměru 26 dětí.
Součástí školy byla i školní jídelna a školní družina. Obě zařízení jsou
umístěna mimo hlavní budovu školy asi deset minut chůze. Školní jídelna plní
funkci stravovacího zařízení i pro občany obce Oskava a přilehlých obcí. Počet
stravujících se dětí v ZŠ i MŠ byl v průměru 103 připravovaných hlavních jídel.
V MŠ bylo nahlášeno 26 dětí a v ZŠ 77 dětí. Školní jídelna připravovala
přesnídávky i svačiny pro děti mateřské školy.
Počet žáků navštěvujících celodenně i půldenně školní družinu se pohyboval
mezi 43 - 45 žáky. Školní družinu navštěvovali i žáci z okolních obcí. Využívali
tohoto zařízení zejména v zimních měsících před zahájením vyučování. Jednalo
se zejména o žáky druhého stupně základní školy. Celodenně navštěvovali
družinu žáci 1. až 4. postupného ročníku. Žáci využívali služeb dvou oddělení.
Každodenně je nutno mít v provozu jedno oddělení od půl sedmé ráno vzhledem
k dojíždění rodičů za prací do měst a k nedostatečnému počtu autobusových
spojů.
Školní hřiště i tělocvična jsou od školy vzdáleny asi jeden kilometr, což
působí časové problémy při cestě na hodiny tělesné výchovy a zpět. Proto
musíme hodiny tělesné výchovy spojovat ve dvouhodinové celky.

Základní škole byla na základě žádosti zastupitelstvem obce Oskava udělena
výjimka z počtu žáků ve smyslu paragrafu 23, odstavce 3, zákona 561/2004 Sb.

B. Přehled učebních plánů se schvalovacími
doložkami ministerstva

Ve školním roce

2017/2018 se naše škola řídila následujícím učebním

plánem.
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. postupný ročník – Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání, od 1. 9. 2016

C. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci,
praxi a způsobilosti
Ve funkci ředitele školy působil ve školním roce 2017/ 2018 Mgr. Stanislav
Lysák (Č – D), ve funkci zástupce ředitele školy pracovala paní učitelka Mgr.
Iva Navrátilová. Paní učitelka Mgr. Jana Zezulová (M - Z) působila jako
výchovný poradce.
Ke dni 31. 7. 2018 vypršelo Mgr. Lysákovi funkční období a na základě
výběrového řízení byla od 1. 8. 2018 jmenována do funkce ředitelky školy Mgr.
Jaromíra Lónová. Ke dni 31. 7. 2018 ukončila působení na základní škole Mgr.
Iva Navrátilová. Na základě úspěšného výběrového řízení se stala ředitelkou na
Základní škole v Libině.
Od 1. ledna 2003 vykonává funkci vedoucí odloučeného pracoviště mateřské
školy paní Bc. Lenka Punčochářová. Funkci vedoucí odloučeného pracoviště
školní jídelny nadále vykonávala paní Iva Lysáková. Funkci vedoucí
odloučeného školního pracoviště školní družiny vykonávala nadále paní Jarmila
Žampachová.
V první třídě vyučovala p. uč. Mgr. Věra Kyselá (1. st. ZŠ).
Ve druhé třídě vyučovala p. uč. Mgr. Zdeňka Benešová (1. st. ZŠ).
Ve třetí třídě vyučovala Mgr. Zuzana Doubravová (1. st. ZŠ)
Ve čtvrté třídě byla třídní učitelkou p. uč. Mgr. Jana Gajdošová (1. st. ZŠ).
Paní Mgr. Jana Valentová (Čj, Rj) působila jako třídní učitelka v páté třídě.
V šesté třídě byla třídní učitelkou paní Mgr. Andrea Antonová (Č, Vv).
V sedmé třídě působila jako třídní učitelka Mgr. Iva Navrátilová (M, Tchv)
Třídní učitelkou v osmé třídě byla Mgr Jana Zezulová (M, Z).
V deváté vycházející třídě působila jako třídní učitelka Ing. Jana Vitešníková.
Na škole dále ještě působila p. uč. Mgr.Věra Lysáková ( Nj,Rj,Hv)
Aprobovanost na prvním stupni dosáhla necelých 80 %. Na druhém stupni
dosáhla necelých 60%, což je způsobeno nízkým počtem pedagogických
pracovníků a rovněž velikostí školy.
Ve dvou odděleních školní družiny pracovaly jako vychovatelky p. Jarmila
Žampachová a p. Romana Mikesková.
Paní vychovatelka Mikesková působila ve funkci asistenta pedagoga v páté
třídě.

D. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí
Ve školním roce 2017/2018 mohli žáci na naší škole pracovat v následujících
zájmových kroužcích. Paní učitelka Benešová vedla kroužek Náprava SVPU a
kroužek Pedagogické intervence. Paní učitelka Lysáková vedla kroužek Anglického
jazyka v první a druhé třídě a paní učitelka Doubravová kroužek Pedagogické
intervence a kroužek Animáček.
Paní Kateřina Wezdenková vedla Zdravotnický kroužek.
Na kroužek Animáček poskytla dotaci Obec Oskava.
Všech 12 vycházejících žáků (1 žák ukončil školní docházku v 8. ročníku) bylo
po úspěšných zkouškách přijato na střední školy s maturitou či odborná učiliště.
11. dubna 2018 proběhl v budově ZŠ Oskava zápis do1.třídy školního roku
2018/2019. Připravily jej paní učitelky Kyselá, Benešová a Gajdošová. Za
vedení školy byli přítomni zástupkyně ředitele školy paní Navrátilová a ředitel
školy pan Lysák.
K zápisu bylo pozváno 7 dětí se svými rodiči. Zápisu se zúčastnilo 7
předškoláků. Rodiče jednoho žáka zažádali o odklad školní docházky. Na
základě doložených podkladů bylo žádosti vyhověno. Ve školním roce
2017/2018 by mělo do prvního ročníku nastoupit 6 žáků.
Při letošním zápisu do prvního ročníku děti plnily úkoly, ve kterých se
projevily jejich znalosti, dovednosti, řečové schopnosti, ale i společenské
návyky a celková sociální zralost. Děti například poznávaly zvířata, tvary,
písmenka, povolání, zavazovaly tkaničku, malovaly maminku, zpívaly a
recitovaly.
V červnu 2018 bylo na základě jednání zřizovatele, VOP MŠ a ředitele školy
provedeno rozhodnutí o zařazení dětí do mateřské školy pro příští školní rok.

E. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. stupeň

Prospěch
třída
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

samé
výborné
4
6
1
3
2
27,60%

prospěchově slabší
0
1
0
1
3
8,60%

neprospěli
0
0
0
0
0
0%

2. stupeň

Prospěch
třída
6.
7.
8.
9.
Celkem

vyznamenání/samé prospěchově slabší
výborné
5/1
4
5/0
1
1/1
6
2/0
5
27,10 / 15,4%
33,33%

neprospěli
0
0
0
0
0%

Na závěr školního roku udělili vyučující 60 výchovných opatření, z toho
24 knižních odměn, 27 pochval, 5 třídních důtek, 3 důtky ředitele školy a 1
snížená známka z chování na 2. klasifikační stupeň.

Knižními odměnami byli oceněni následující žáci:
I.

třída: Eliška Hodulíková – za aktivitu ve vyučování a vzorné plnění
povinností
Jan Los – za aktivitu ve vyučování a výborný prospěch

II. třída: Rozálie Hudáková – za velmi pěkné prezentace přečtených knih
v mimočítankové četbě
Adéla Večeřová – za velmi pěkné prezentace přečtených knih
v mimočítankové četbě
Karla Měrková – za velmi pěkné prezentace přečtených knih
v mimočítankové četbě
Sára Urminská – za snahu k získávání čtenářských dovedností
Tadeáš Knapp – za píli a příkladnou domácí přípravu

III. třída: Michaela Navrátilová – za aktivní přístup k výuce a pomoc
kamarádce
Martina Kubelková – za snahu a obrovský pokrok v řečových
a čtenářských dovednostech

IV. třída: Jan Blaško - za výborné znalosti v hodinách přírodovědy
a vlastivědy
Natálie Fialová – za zlepšení prospěchu a kamarádské chování
Adéla Růžičková – za výrazné zlepšení prospěchu
Jeremiáš Dominik Jahn - za výrazné zlepšení prospěchu

V. třída: Petr Doubrava – za výborný prospěch během dosavadní školní
docházky
Bára Bradová - za aktivitu ve vyučování a výborný prospěch

VI. třída: Sára Valentová – za výborný prospěch a příkladné plnění
školních povinností
Nela Petrová - za výborný prospěch a příkladné plnění školních
povinností
Nikola Nováková – za výborný prospěch a příkladné plnění
školních povinností
Alice Struhárová – za výborný prospěch a příkladné plnění
školních povinností

VII. třída: Dušan Repáň – za příkladnou práci v třídní samosprávě
a výborný prospěch
Adelinde Jahnová – za výborný prospěch a nulovou absenci

VIII. třída: Lucie Maitnerová – za výborný prospěch a přípravu na vyučování

IX. třída: Eliška Šenková – za výborný prospěch a aktivitu ve vyučování
Martina Paciorková – za výborný prospěch a aktivitu ve vyučování

Na konci školního roku odměnil ředitel sladkostmi následující žáky:
Adelinde Jahnová – VII. třída – za 100% školní docházku (0 zameškaných
hodin)
Rostislav Synek – VIII. třída – za největší zlepšení prospěchu ve srovnání
s pololetím (- 0,32)
Teodor Ficek – VI. třída – za největší zlepšení prospěchu ve srovnání
s pololetím (- 0,46)
Vít Kuráč – VII. třída – za největší zlepšení prospěchu ve srovnání
s pololetím (- 0,20)
Petr Doubrava – V. třída – za jeden z nejlepších výsledků při Národním
testování společnosti Scio v Olomouckém kraji

F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V tomto školním roce jsme pokračovali v realizaci dlouhodobého programu
Komplexního preventivního programu Šumperk pro ZŠ. Jde o program, jehož
cílem je v řadě přednášek či seminářů minimalizovat do budoucna výskyt
sociálně patologických jevů.
Pro letošní školní rok byla realizována následující témata:
5. ročník – Kouření – vznik závislosti a její důsledky – proč lidé kouří, jak lze
odmítnout cigaretu, vznik závislosti na nikotinu, tělesný vzhled, reakce okolí –
přednášející organizace - Poradna zdraví Šumperk
Práva a povinnosti nezletilých dětí – praktické ukázky chování v krizových
situacích – přednášející organizace – MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd.
sociálně-právní ochrany dětí a prevence
6. ročník – Klima v naší třídě – vysvětlení okolností podporujících pozitivní i
negativní vztahy ve třídě – přednášející organizace – PPP Šumperk
Kyberšikana - vymezení a objasnění pojmu kyberšikana , proč
oběti kyberšikany mlčí, vysvětlení zrádnosti identity osob na internetu,
seznámení s rizikovými faktory, které se objevují na sociálních sítích –
přednášející organizace – Poradna zdraví Šumperk

7. ročník- Poruchy příjmu potravy – předcházení poruchám příjmu potravy,
zásady správného stravování a pitného režimu – přednášející organizace –
Poradna zdraví Šumperk

8. ročník - Mám 15 let, co to pro mě znamená? - rozlišení pojmů dítě x
nezletilý x mladistvý, vysvětlení pojmu trestní odpovědnost, trestný čin,
přestupek, sankce, záškoláctví, šikana apod. – přednášející organizace – MěÚ
Šumperk, OSPOD

9. ročník – Rizikové sexuální chování – láska a sex, sexuální rizika, žáci se učí
rozpoznat rizikové sexuální chování, uvědomit si nebezpečí, která z tohoto
chování plynou a zaujmout správné stanovisko – přednášející organizace –
Poradna zdraví Šumperk

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Vyučující absolvovali v tomto školním roce velké množství akcí
prohlubujících jejich odborné metodické znalosti.
V průběhu školního roku absolvovali vyučující celou řadu seminářů dle
vlastního výběru. Šlo zejména o vzdělávací pracovní semináře z tzv. „Šablon“.
Vzdělávací semináře absolvovaly paní učitelky Benešová, Doubravová, Kyselá,
Gajdošová, Zezulová a Navrátilová.

H. Údaje o aktivitách školy a prezentaci na
veřejnosti
Ve školním roce 2017/2018 vedli vyučující následující zájmové kroužky:
Dyslexie, Pedagogická intervence - p. uč. Benešová, p. uč. Doubravová
Anglický jazyk
- p. uč. Lysáková
Animáček
- p. uč. Doubravová
Zdravotnický kroužek
- p. MUDr. Wezdenková
Sportovní oblast
Mladší i starší žáci se zúčastnili okrskových a okresních kol v přespolním běhu.
Smíšené družstvo starších žáků a žákyň se umístilo na silně obsazeném
florbalovém turnaji v Libině na 5. místě.
Společensko- kulturní oblast
Již delší dobu se systematicky věnujeme zkvalitnění čtenářské gramotnosti, ke
které využíváme spolupráce s místní knihovnou. Zde je třeba zejména
vyzdvihnout práci p. učitelky Benešové a vedoucí místní knihovny p. Janků.
Kromě čtenářských lekcí jsme zorganizovali již desátý ročník Noci
s Andersenem. 23. března 2018 se letošní akce zúčastnilo 25 vybraných žákůnejlepších čtenářů 1. stupně ZŠ. Tématem akce bylo Povídání o pejskovi a
kočičce. Známé postavičky pro malé čtenáře představovali žáci 2. stupně. Žáci
přespali v místní knihovně a plnili zábavné úkoly v prostorách obecního úřadu a
místní knihovny. Akce se zúčastnil opět starosta obce pan Ing. Stanislav Hýbner,
ředitel školy Stanislav Lysák, p. uč. Věra Lysáková a třídní učitelky 1. stupně.
S dětmi si zasoutěžil i pan starosta a pan ředitel.
Ve středu 6. června 2018 se v místní knihovně sešli prvňáčci za početného
doprovodu rodičů, prarodičů, sourozenců i kamarádů, aby byli před jejich zraky
pasováni na čtenáře při Slavnosti slabikáře. Samotné slavnostní chvíli však
předcházelo pásmo písniček a čtenářských úkolů, ve kterém děti ukázaly své
dovednosti. Děti předčítaly krátká souvětí a přiřazovaly obrázky k pohádkám.
Po zvládnutí úkolů prvňáčci přečetli „Slib čtenáře“. Následně poklekly děti před
pana ředitele, který je mečem pasoval na čtenáře. Od vedoucí místní knihovny p.
Janků převzaly krásnou knížku. Dále na ně čekaly další dárky od pana starosty a
pana ředitele. Na konci programu si mohly obléknout tričko čtenáře, které jim

předala třídní učitelka paní Mgr. Kyselá. Pro děti i pro hosty bylo připraveno
bohaté občerstvení.
I v tomto školním roce jsme uspořádali 9. 2. 2018 tradiční Masopustní
průvod.
Před Vánocemi 3. 12. 2017 jsme ve spolupráci s obcí Oskava zorganizovali
vystoupení školního sboru při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu.
Koncert byl doplněn vánočním prodejním jarmarkem a pohoštěním pro rodiče i
děti. Akce byla jako každoročně velmi úspěšná a bohatě navštívená.
5. prosince nás navštívil Mikuláš, andělé a čerti. Všichni žáci byli odměněni
nadílkou.
13. 10. se žáci 1. ročníku a děti z MŠ zúčastnili výlovu rybníku v Šumvaldě.
V říjnu jsme rovněž zorganizovali pro žáky 1. stupně Čtení s babičkou a
Vyrábění s paní Magdou.
3. listopadu 2017 žáci 1. – 4. ročníku navštívili Pevnost poznání v Olomouci.
V prosinci 2017 proběhly následující akce – pro 1. stupeň návštěva
Vlastivědného muzea v Šumperku, kde si děti mohly samy vyrobit vánoční
ozdoby. 2. stupeň navštívil Vlastivědné muzeum v Olomouci, kde se žáci
aktivně zapojovali do tématu Obchodní cesty. Vyhledávali odpovědi na zadané
úkoly, cestovali po mapě, nakupovali a prodávali zboží. V druhé části si pod
vedením pracovnic muzea vyráběli vánoční ozdoby.
22. prosince 2017 jsme ve spolupráci s místním p. farářem zorganizovali již
tradiční Zpívání v kostele. Po ukončení tohoto programu následovaly třídní
vánoční besídky.
23. ledna proběhlo pokračování akce Čtení s babičkou.
7. února jsme zorganizovali Den pro zdraví, kde žáci připravovali a
ochutnávali zdravé pokrmy. Do této akce se zapojuje i školní jídelna.
V rámci akcí Kultura mládeži žáci 2. stupně navštívili divadelní představení
Robin Hood v Moravském divadle v Olomouci.
Ve spolupráci s mateřskou školou se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili v dubnu
koncertu a divadelního představení v mateřské škole.
17. 4. 2018 se žáci 4., 5. a 6. ročníku zúčastnili vlastivědné a přírodovědné
exkurze do Archeoskanzenu Modrá. Součástí byla návštěva Velehradu.
25. 5. 2018 se žáci 1. stupně zúčastnili akce nazvané Den s lesníky s náplní
lesní pedagogiky. Akce proběhla nad Libinou, děti na místo setkání s lesníky
došly pěšky a poznávaly místní okolí a přírodu.
7. června zhlédli žáci 1. stupně spolupráci záchranných složek v rámci
integrovaného záchranného systému. Tato akce je pravidelně pořádána v Libině.
28. května se žáci 7. ročníku zúčastnili Historicko-literárně-zeměpisné exkurze
do Uničova. S historií i současností Uničova děti seznámila vedoucí Městského
informačního centra paní Dagmar Entrová. V rámci domluvené návštěvy se žáci
seznámili s Vodní brankou, Šatlavou, navštívili koncertní síň a vyběhli schody
nahoru na radniční věž, kde měli možnost zhlédnout okolí Uničova.

V červnu 2018 měli žáci 5. ročníku možnost v rámci vlastivědné exkurze projít
Oskavu, Nemrlov a Mostkov a srovnat současnost s minulostí. Role průvodce se
ujal pan Radek Pořízek, který zasvěceně vyprávěl o minulosti těchto vesnic a
ukazoval dětem staré fotografie. Příjemnou procházku zakončily děti opékáním
špekáčků u Obecního úřadu v Oskavě.
5. února 2018 se naši žáci zúčastnili okresního kola Olympiády v českém
jazyce v Šumperku. Martina Paciorková se umístila na 14. – 15 místě, Tomáš
Matoušek na 19. – 20. místě z celkového počtu 45 soutěžících.
I letos jsme zorganizovali rekreační pobyt v přírodě s lyžováním. Zúčastnili se
ho žáci průřezově z více ročníků. Vedoucí této akce byla Mgr. Věra Kyselá,
která s dalšími vedoucími družstev připravila dětem bohatý a zajímavý program.
Bohužel tato akce byla silně narušena vysokou nemocností v období chřipkové
epidemie. Celá řada rodičů si proto musela pro onemocnělé děti přijet. Po
ukončení pobytu si mohli rodiče i žáci prohlédnout fotografie z kurzu.

Činnost mateřské školy
Mateřská škola vydává samostatnou výroční zprávu.

I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce provedla ČŠI inspekci ve dnech 13. 11. – 15. 11. 2017.
Protokol a zpráva je uložena v ředitelně školy.

J. Základní údaje o hospodaření školy
V roce 2017 hospodařila ZŠ a MŠ Oskava ze státního rozpočtu s celkovou
finanční částkou 7 604 326 Kč na platy a ONIVY. Z této částky 10 000 Kč
tvořila podpora EVVO pro mateřskou školu.
Celkové částky byly přesně vyčerpány a finančně vypořádány KÚOK za rok
2017.
Dotace z obecních zdrojů byly stanoveny pro rok 2017 ve výši 2 600 000 Kč.
Celkové výnosy z hlavní činnosti tvořily částku 11 248 219, 85Kč. Celkové
výdaje byly 11 237 243,93 Kč. Hospodářský výsledek činil 10 975,92 Kč.
Z dotací obce pro kulturu a sport obdržela ZŠ a MŠ Oskava celkem 52 820 Kč.
Na účet obce byla vrácena částka 3 600 Kč, která měla být použita na kroužky
florbalu. Kroužky nebyly realizovány. Zbývající částka byla na počátku roku
2018 vyúčtována.
Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena zastupitelstvem obce v květnu
2018.

Body K,L
Nebyly realizovány.

M. Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
V květnu 2017 byl schválen projekt „Šablony“ pod registračním číslem
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16022/0005601. Pro základní a mateřskou školou jsme
získali finanční podporu ve výši 698 231 Kč. Tento projekt jsme začali
realizovat 1. září 2017 a ukončen bude 31. 8. 2019.
V roce 2018 jsme využili projektu MŠMT 21088/2017-1. Jednalo se o
finanční příspěvek na plavání ve výši 21 700 Kč. Finance z tohoto projektu
sloužily na uhrazení dopravy na plavecký výcvik. Vyúčtování projektu bylo
uskutečněno 18. 7. 2018.

N. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Spolupráce s místní knihovnou
I v letošním školním roce pokračovala kvalitní spolupráce naší školy s místní
knihovnou. Zásluhu na tom má i nadále p. uč. Benešová a vedoucí místní
knihovny p. Lenka Janků. Do spolupráce se zapojily i další třídní učitelky
z prvního stupně. Díky úzké vzájemné spolupráci jsme mohli ve škole či
v místní knihovně uskutečnit celou řadu akcí. Bylo to několik tradičních
knihovnických lekcí, kde žáci hovoří o knížkách, či k nim kreslí obrázky.
V listopadu 2018 navštívili místní knihovnu žáci pátého ročníku. Paní
knihovnice Lenka Janků dětem připravila knihy ze současné dětské literatury.
Zasvěceně o nich vyprávěla, četla ukázky a odpovídala na dotazy. Poté si děti
prohlížely knihy podle svých zájmů.
V říjnu 2017 a v lednu 2018 proběhlo Čtení s babičkou, kde žákům čtou
babičky z vybraných knížek. Všechny akce jsou zaměřeny na zkvalitňování
čtenářské gramotnosti. Obrovský ohlas měla Noc s Andersenem a Slavnost
slabikáře. Organizace těchto setkání v místní knihovně dodává těmto akcím
příjemnou atmosféru a stylovost. Obě akce měly vysokou návštěvnost veřejnosti
včetně starosty obce.

Spolupráce s obcí
S obcí pravidelně spolupracujeme při organizaci slavnostního zahájení a
zakončení školního roku.
Ve spolupráci s obcí opětovně proběhl masopustní maškarní průvod. I těchto
akcí se zúčastnili zastupitelé obce.
V prosinci 2017 jsme ve spolupráci s obcí zorganizovali Rozsvěcování
vánočního stromu. Na této akci vystoupil školní sbor. Občané si mohli zakoupit
vánoční výrobky vyrobené žáky. Ve spolupráci s obcí bylo připraveno
občerstvení pro malé i velké. Akce byla velmi bohatě navštívena.
Dalšími akcemi, ve kterých spolupracujeme s obcí, byla již zmiňovaná Noc
s Andersenem a Slavnost slabikáře. Obec Oskava v roce 2017 finančně
podpořila zájmovou činnost žáků základní školy.

Spolupráce s DDM Vila Tereza Uničov
Český svaz ochránců přírody a DDM Vila Tereza v Uničově zorganizovaly
4. května 2018 46. ročník soutěže Zlatý list. Jedná se o přírodovědněekologickou soutěž. Smíšené družstvo mladších žáků a žákyň naší školy
obsadilo 4. místo a starší žáci a žákyně místo páté.
Spolupráce s organizací zabezpečující projekty
V květnu 2017 byl schválen projekt „Šablony“ pod registračním číslem
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16022/0005601. Pro základní a mateřskou školou jsme
získali finanční podporu ve výši 698 231 Kč. Tento projekt jsme začali
realizovat 1. září 2017 a ukončen bude 31. 8. 2019.
V mateřské škole budou finanční prostředky využity zejména na chůvu a
proškolování pedagogů. V ZŠ na kroužky pro žáky s výbornými výsledky a
zejména pro žáky s tzv. školním neúspěchem. Část finančních prostředků bude
využita na tzv. tandemovou výuku, vzájemnou spolupráci a kluby. Rovněž bude
prováděno proškolování pedagogických pracovníků.
Projekt nám zabezpečoval pan Jan Weigel jako OSVČ.
Spolupráce s některými neziskovými organizacemi
Dále jsme pokračovali v dlouhodobé finanční podpoře organizace CPK
Chrpa – hipoterapie – léčba tělesně postižených osob jízdou na koni. Letos naši
žáci přispěli částkou 1 040 Kč. Fondu SIDUS, který pomáhá dětem postiženým
zhoubnými nemocemi, jsme přispěli částkou 690 Kč. Naši žáci nadále sbírají
vršky od plastových lahví pro děti postižené poruchami pohybového ústrojí.
Spolupráce se spřátelenými školami
Spolupracujeme hlavně v oblasti sportovní se základními školami Libina,
Hrabišín, Nový Malín a Šumvald.
Spolupráce se školní jídelnou
V březnu 2018 vyhlásila vedoucí školní jídelny soutěž „Nejlepší strávník
2018“. Mezi vyhlášená kritéria pro soutěž byla zařazena např.
- pravidelná návštěva školní jídelny
- slušné chování ve školní jídelně

- konzumace kompletního menu (i polévka, ovoce, zeleninové saláty)
- dodržování zásad správného stolování
- dodržování zásad správné hygieny
V květnu 2018 byli vyhlášeni nejlepší strávníci. Pracovnice školní jídelny
rozhodly následovně. Vítězkou na 1. stupni se stala Eliška Dohnálková z 1.třídy
a mezi chlapci zvítězil Jan Blaško ze 4. třídy. Na 2. stupni zvítězila Nikola
Nováková z 6. třídy a mezi chlapci získal 1. místo Aleš Barbořák z 8. třídy.
Vítězové byli odměněni věcnými cenami.
Spolupráce s Úřadem práce Šumperk
18. října 2017 se žáci 9. ročníku zúčastnili akce „Volba povolání“ a 13.
prosince 2017 se žáci 8. ročníku seznámili s tématem „Příprava na volbu
povolání.“ Obě akce zabezpečila výchovná poradkyně paní Mgr. Jana Zezulová.

V Oskavě 31. 7. 2018

Mgr. Stanislav Lysák

