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A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

 
Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Troubky 
Sídlo:    Dědina 36/10, 751 02 Troubky  
Právní forma:   příspěvková organizace    
IČO:    619 85 406 
IZO:    600 146 499 
Vedení školy:   ředitel:   Mgr. Petr Vrána 
    zástupce ředitele: Mgr. Šárka Dvořáková 
    vedoucí učitelka MŠ  Mgr. Vladimíra Hanzlíková 
Email:    reditel@skolatroubky.cz 
Tel.:    581 221 131 

ID datové schránky:  siedxrd 

Internetové stránky:  www.skolatroubky.cz 
    www.mstroubky.cz 

Zřizovatel 
Název zřizovatele:  Obec Troubky 
Adresa zřizovatele:  Dědina 29, č. p. 286, 751 02 Troubky  
Tel.:    581 299 211 

    
Údaje o součástech školy 

Součást školy Kapacita Počet tříd/ 
oddělení 

Počet dětí/žáků 

Mateřská škola 75 3 67 
Základní škola 227 111 207 
Školní družina 120 3 87 
Školní jídelna-výdejna MŠ 84 x 75 
Školní jídelna ZŠ 300 x 239 
1započítána i speciální třída, jejíž činnost povolil pro školní rok 2017/2018 KÚ Olomouckého kraje           

 
 

Počty tříd a žáků 

* souhlas s pokračováním činnosti speciální třídy vydává pro každý školní rok Krajský úřad Olomouckého kraje 
 

 
Školská rada  
Byla založena ke dni 1. 1. 2006, má celkem 9 členů. Poslední volby členů školské rady proběhly 17. 3. 2015.              
Na prvním zasedání rady v novém složení byla zvolena předsedkyní Mgr. Eva Vojtková, místopředsedkyní 
Romana Soušková.  
 

Členové školské rady (ŠR): 
- za rodiče – Vladimíra Gregovská, Ing. Ilona Vojtášková, Romana Soušková 
- za zřizovatele - Mgr. Radek Brázda, Ing. Radim Létal, Dominik Dočkal 
- za zaměstnance školy – Mgr. Eva Vojtková, Mgr. Zdeňka Odložilíková, Mgr. Marta Kosíková  

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Počet tříd celkem 
Počet tříd I. stupně 
Počet tříd II. stupně 
Speciální třída* 
Počet žáků k 30. 9. 
Počet žáků I. stupně 
Počet žáků II. stupně 
Počet žáků II.S třídy 

9 
5 
4 
- 

151 
83 
68 
- 

10 
5 
4 
1 

146 
81 
65 
- 

10 
5 
4 
1 

140 
79 
61 
5 

10 
5 
4 
1 

145 
90 
51 
4 

10 
5 
4 
1 

145 
90 
51 
4 

10 
5 
4 
1 

158 
101 
53 
4 

11 
6 
4 
1 

171 
115 
52 
4 

11 
6 
4 
1 

187 
119 
64 
4 

11 
6 
4 
1 

189 
123 
66 
4 

11 
6 
4 
1 

207 
130 
72 
5 

mailto:reditel@skolatroubky.cz
http://www.skolatroubky.cz/


Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 

 4 

Materiálně-technické podmínky školy  
 
Základní škola  
Výuka ve školním roce 2017/2018 probíhala v hlavní budově školy v devíti kmenových třídách (třídy byly umístěny 
i v odborných učebnách -  přírodopisné, multimediální a jazykové), jedné třídě školní družiny, počítačové učebně 
a speciální třídě. Výuka tělesné výchovy probíhala ve sportovní hale TJ Sokol Troubky, na fotbalovém hřišti FK 
Troubky a v zimním období v areálu TJ Sokol Troubky Na Liďáku.  
V areálu základní školy bylo umístěno 3. oddělení mateřské školy pro nejmladší děti. Žáci navštěvovali celkem 3 
oddělení školní družiny. K výuce i odpočinku využívali prostor školního hřiště a zahrady, kde jsou umístěny herní 
prvky pro děti z mateřské školy a prvního stupně základní školy (školní družiny). Hernu (malou tělocvičnu) 
využívali žáci přihlášení do kroužku Aerobiku a děti z mateřské školy k představením a besídkám pro rodiče. 
 
V areálu základní školy došlo během školního roku a hlavních prázdnin k několika úpravám a změnám: 

 z tříd mateřské školy byly během hlavních prázdnin vytvořeny dvě budoucí první třídy a herna pro jedno 

oddělení školní družiny, 

 došlo k opravám nábytku ve třídách a pořízení nového nábytku – školní lavice a židle pro I. stupeň, 

nábytek do tříd, tabule, učitelské stoly a židle,  

 proběhla výmalba vybraných tříd, kabinetů a chodeb školy, 

 v prostorách školní dílny (keramiky) bylo vybudováno WC pro žáky a sprchový kout, 

 na školní zahradě bylo v rámci aktivit „Dne Země“ a hodin pracovních činností vybudováno zahradní 

jezírko, 

 byla dokončena rekonstrukce školní jídelny – 

v měsíci srpnu 2018 byla školní jídelna nově 

napojena na veřejnou kanalizaci, v rámci této 

akce došlo k předláždění příjezdové cesty, 

 v rámci projektu Venkovní výuka v Základní škole 

a Mateřské škole Troubky byl pořízen venkovní 

nábytek pro výuku základní školy i mateřské školy 

(finanční podpora z grantového programu innogy 

Gas Storage).  

 v rámci projektu Inovace 4 byla pořízena nová 

interaktivní tabule – umístěna v 1. patře               

v 5. třídě.  

  

 
Mateřská škola  
 

Mateřská škola ve Sportovní ulici je tvořena 2 třídami (každá má kapacitu 25 dětí), výdejnou stravy a školní 
zahradou. V areálu mateřské školy mají děti k dispozici dětské hřiště s dřevěnými herními prvky, v těsné blízkosti 
je další dětské hřiště Ostrov, asfaltové hřiště a především sportovní hala, kde děti pravidelně cvičí. V době letních 
prázdnin 2018 proběhla ve druhé třídě v prvním patře mateřské školy výměna osvětlení a rozvodů elektřiny, 
došlo k výmalbě všech prostor této třídy.  Třetí třída mateřské školy byla umístěna v areálu základní školy a měla 
rovněž kapacitu 25 dětí. K dispozici zde děti mají třídu, hernu a malou tělocvičnu. V areálu školy je prostorná 
školní zahrada s herními prvky pro nejmenší děti (pískoviště, domeček, dřevěný vláček aj.). Tato třída v červenci 
2018 ukončila provoz, v novém školním roce bude provoz zajištěn ve dvou třídách MŠ ve Sportovní ulici.  
V průběhu prázdnin došlo k drobným opravám vnitřních omítek a výmalbě v přízemí budovy mateřské školy               
v ulici Sportovní. Zřizovatel zabezpečil i opravy a nátěr venkovních herních prvků v zahradě MŠ a drobné opravy 
nábytku ve třídách, také pomohl se stěhováním části nábytku a hraček z areálu základní školy.  
 
 

 
 

Nová 1.A třída v bývalé MŠ  
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Školní jídelna 

Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno ve školním roce 2017/2018 celkem 350  strávníků (67 dětí z MŠ, 
172 žáků školy, 40 zaměstnanců a 71 cizích strávníků). Průměrný měsíční počet uvařených obědů činil 4453.  

  
Školní rok Počet 

strávníků 
Strávníci 

MŠ 
Strávníci 

ZŠ 
Zaměstnanci 

školy 
Cizí 

strávníci 
Měsíční počet 

obědů 

2012/2013 267 75 106 33 53 3621 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

297 
313 
344 
336 
350 

75 
74 
68 
68 
67 

124 
138 
173 
163 
172 

34 
34 
35 
35 
40 

64 
67 
80 
70 
71 

3944 
4135 
4505 
4529 
4453 

 
V průběhu hlavních prázdnin 2018 došlo k dokončení stavebních úprav prostor školní jídelny, které byly započaty 
v roce 2017. Školní jídelna byla nově napojena na veřejnou kanalizaci a došlo k předláždění příjezdové cesty ke 
školní jídelně. Prostory školní jídelny byly vymalovány.  
Také ve školním roce 2017/2018 byla škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“, díky němuž jsou dvakrát 
měsíčně obohacovány svačiny žáků prvního stupně o čerstvé ovoce a zeleninu. Obdobným projektem, do kterého 
byla škola zapojena, je „Mléko do škol“. 
 
 
 

B. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 

 

 
NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
ČÍSLO JEDNACÍ 

 
ROČNÍK/TŘÍDA ZŠ 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro život 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola pro život – příloha 
upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 
Školní vzdělávací program Žijeme společně pro základní vzdělávání – příloha 
upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a žáků s těžkým 
mentálním postižením a souběžným postižením více vadami 

 
ZŠMŠ-TR/203/2016 
ZŠMŠ-TR/199/2012 
 
ZŠMŠ-TR/182/2011 

 
1. - 9. ročník 

II. S třída 
 
 

II. S třída 

 

 

Přehled volitelných předmětů: 
 
Ekoseminář    6. ročník, 7. ročník, 8. ročník  
Konverzace v anglickém jazyce  6. ročník, 7. ročník, 8. ročník 
   

 
Přehled zájmových útvarů: 
 
Angličtina s úsměvem  (4., 5. ročník)  úterý, 12.45 – 13.30 
Turistika   (3. – 9. ročník)  sobota, 1x měsíčně 
Aerobik    (1., 2. ročník)  pátek, 14.15 – 15.15 
   (3., 4. ročník)  pátek, 15.30 – 16.30 
   (5. – 9. ročník)  pátek, 14.00 – 15.00   
Sportovní hry   (3. - 5. ročník)  středa, 13.00 – 14.30 
Sportovní hry   (6. - 9. ročník)  úterý, 14.00 – 15.30 
Tvořivá dílna  (3. – 5. ročník)  čtvrtek, 13.00 – 14.30 
Matematika   (9. ročník)  úterý, 13.30 – 14.15 
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Přehled nepovinných předmětů: 
 
Speciálně pedagogická péče  
Náboženství  (1. – 3. ročník)  čtvrtek, 14.00 – 15.00 
   (4. – 5. ročník)  čtvrtek, 16.00 – 17.00 
   (6. – 9. ročník)  čtvrtek, 15.30 – 16.30 
 
 

C. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
Počty, úvazky 

Zaměstnanci školy Počet Pracovní 
úvazek 

Pedagogičtí pracovníci – učitelé 
Pedagogičtí pracovníci – učitelé MŠ 
Pedagogičtí pracovníci – vychovatelé ŠD 
Pedagogičtí pracovníci – asistenti pedagoga 
Správní zaměstnanci 
- ekonomka 
- vedoucí školní jídelny 
- provozní pracovnice ZŠ, MŠ 
- školnice, školník ZŠ, MŠ 
- kuchařky školní jídelny 
- provozní pracovnice ŠJ  
- výdej stravy 
- školní asistent 

15 
6 
3 
4 
 

1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 

14,46 
6,00 
2,07 
3,00 

 
1,00 
0,95 
1,67 
2,80 
3,00 
0,32 
0,75 
0,50 

Celkem zaměstnanců 44 36,52 

 
 
Pedagogičtí pracovníci školy, úvazky, kvalifikace 

 
Pracovní zařazení 

 
vyučované předměty 

 
úvazek 

 
kvalifikace 

vedení školy 
ředitel školy 
zástupkyně ředitele školy 

 
TV+Z+PČ 
ČJL+NJ 

 
1,00 
1,00 

 
VŠ 
VŠ 

I. stupeň ZŠ 
učitelka 
učitelka 
učitelka 
učitelka 
učitelka 
učitelka 

 
1. st. ZŠ (1. třída) 
1. st. ZŠ (2. třída) 
1. st. ZŠ (3. třída)+ HV 
1. st. ZŠ (4.A třída)+AJ 
1. st. ZŠ (4.B třída)+TV 
1. st. ZŠ (5. třída)+AJ 

 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

 
VŠ 
VŠ 
VŠ 
VŠ 
VŠ 
VŠ 

II. stupeň ZŠ 
učitelka 
učitelka 
učitelka 
učitelka, metodička prevence 
učitelka 
učitelka, výchovná poradkyně 

 
AJ+NJ+KAJ 
M+F+VV 
CH+PŘÍ+PŘ+INF+ES 
ČJL+OV+RV+VV+INF 
M+Z+VLA+PRV+VV+PČ 
D+PČ 

 
1,00 
1,00 
1,00 
0,96 
1,00 
0,50 

 
VŠ 
VŠ 
VŠ 
VŠ 
VŠ 
VŠ 

II.S třída 
učitelka 

 
speciální pedagog+DRV 

 
1,00 

 
VŠ 
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vychovatelky ŠD 
vychovatelka 
vychovatelka 
vychovatelka 

 
1. oddělení 
2. oddělení 
3. oddělení 

 
1,00 
0,42 
0,65 

 
VŠ 

VOŠ 
SŠ 

asistentky pedagoga 
asistent pedagoga 
asistent pedagoga 
asistent pedagoga 
asistent pedagoga 

 
II.S třída 
5. třída 
3. třída 
MŠ 

 
1,00 
0,75 
0,75 
0,50 

 
VOŠ 
SŠ 
SŠ 
SŠ 

mateřská škola 
učitelka MŠ 
učitelka MŠ 
vedoucí učitelka MŠ 
učitelka MŠ 
učitelka MŠ 
učitelka MŠ 

 
1. třída 
1. třída 
2. třída 
2. třída 
3. třída 
3. třída 

 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

 
SŠ 
SŠ 
VŠ 
SŠ 
VŠ 
SŠ 

 
Poznámky: 
Aprobovanost: 
I. stupeň 
100 % aprobovanost český jazyk a literatura, matematika, výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická 

výchova, tělesná výchova, přírodověda, vlastivěda, anglický jazyk, pracovní činnosti 
0 – 19,99 % aprobovanost  informatika 
 
II. stupeň 
100 % aprobovanost český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, 

přírodopis 
60 – 79,99 % aprobovanost německý jazyk 
40 – 59,99 % aprobovanost tělesná výchova 
0 – 19,99 % aprobovanost informatika, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti, občanská výchova, 

rodinná výchova 
 
Další údaje: 

Učitelé ve starobním důchodu k 30. 6. 2018:  0 

 
 
Provozní pracovníci školy, úvazky, kvalifikace 
 

 
Pracovní zařazení 

 
úvazek 

 
Pracovní zařazení 

 
úvazek 

ekonomka 
školnice 
školník 
provozní pracovnice ŠJ, ZŠ 
školnice MŠ+výdej stravy 
provozní pracovnice MŠ 
provozní pracovnice MŠ 
školní asistent 

1,00 
1,00 
1,00 
0,74 
0,80 
0,75 
0,50 
0,50 

vedoucí školní jídelny 
hlavní kuchařka 
kuchařka 
kuchařka 
výdej stravy 
výdej stravy 
výdej stravy 

0,95 
1,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
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Vzpomínka na pana ředitele 

Ve čtvrtek 7. června 2018 nás hluboce zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku nedožitých 75 let 
zemřel dlouholetý učitel, zástupce ředitele a ředitel troubecké školy pan Mgr. Jaroslav Klos.  
Strávil v krásné budově naší školy úctyhodných 35 let své učitelské kariéry. Rukama mu prošly 
generace troubeckých žáků, poznal řadu učitelek a učitelů, kteří postupně procházeli sborovnou 
školy. Od svého nástupu v roce 1970 se stal na dlouhou dobu nedílnou součástí kolektivu základní 
školy. Jako učitel se aktivně podílel na zvelebování areálu školy. Stál u zrodu spolupráce se 
slovenskou základní školou v Raslavicích. Postupně zastával ve škole různé funkce – od učitele I. 

a II. stupně se postupně stal zástupcem ředitele školy a od 1. 8. 1999, po tragickém úmrtí pana ředitele Slavomíra 
Doležala, se stal ředitelem školy, kterým byl až do doby odchodu do starobního důchodu v roce 2005.  
Svůj vztah k žákům, škole a svému povolání nejlépe vyjádřil v almanachu k 120. výročí školy v roce 2008, kdy už 
jako důchodce na zasloužilém odpočinku mj. napsal: 
„A zase mi před očima běží celý ten pestrý pás žáků, ty stovky lidí. A marně vzpomínám na něco nepříjemného. 
Určitě bylo množství průšvihů, malérů a nepříjemností. Ale já nic takového necítím, pocity mám jen úsměvné, 
milé, příjemné. Asi to bude tím, že jsem ty lidičky – měl rád.“ 
S milovanou školou zůstal v kontaktu až do posledních dnů života. Navštívil nás naposledy 17. května 2018, kdy 
jsme ve škole hostili žáky a učitele ze slovenských Raslavic v rámci výměnného pobytu žáků. Se zájmem zjišťoval, 
jak se daří jeho dávným přátelům a co je v Raslavicích nového.  Nikdo z nás tehdy netušil, že tato návštěva byla 
opravdu poslední… 
 
S úctou vzpomínají zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Troubky 

 

D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 
ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 
Termín zápisu:       17. 4. 2018  
Počet dětí:       32 
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky:   2 
 
Rozhodnutí ředitele školy 
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:   30 
(dle §165, odst. 2, písm. e, zákona č.561/2004 Sb.) 
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky:   2 
(dle §165, odst. 2, písm. c a v přímé souvislosti s §37, zákona č.561/2004 Sb.) 
 
Samotnému zápisu předcházely návštěvy dětí předškolního věku 
v základní škole, aby děti poznaly prostředí školy a zápis 
nevykonávaly ve zcela neznámém prostředí.  
Budoucí prvňáčci byli dobře připraveni na otázky a úkoly učitelek. 
Děti předvedly u zápisu znalosti barev, geometrických tvarů, 
početních představ do pěti, připravené písničky nebo básničky a 
mnohé další. Paní učitelky si všímaly výslovnosti, úchopu pastelek, 
detailnosti kreslené postavy, schopnosti soustředit se a 
samostatnosti.  Nešetřily chválou a dokázaly také poradit, jak se 
ještě lépe připravit na nelehký a zodpovědný úkol – stát se 
školákem.  
Rodiče dvou dětí, které se zúčastnily zápisu, podali žádost o odklad povinné školní docházky. Oběma žádostem 
bylo po dodání potřebných doporučení vyhověno. 
Zápisu se zúčastnili také budoucí školáci z nedalekého Henčlova a Výmyslova. Do první třídy tak ve školním roce 
2018/2019 nastoupilo celkem 30 žáků (15 chlapců a 15 dívek). 

Plakát k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019  
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E.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte po stránce psychické, tělesné a sociální, napomáhat 
mu v chápání okolního světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Předškolní vzdělávání  
doplňuje rodinnou výchovu dětí a pomáhá zajistit dítěti dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji, vzdělávání a 
přípravě pro úspěšný vstup do základní školy. Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu 
pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek, který je dělen na čtyři témata: Jaro, Léto, Podzim a Zima. Tato jsou 
rozpracována v třídních vzdělávacích programech zaměřených na získávání klíčových kompetencí důležitých pro 
osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Třídní programy jsou rozděleny  na jednotlivá podtémata, která jsou 
plněna v týdenních cyklech. Každé podtéma nabízí dítěti soubor praktických i intelektových činností zaměřených 
na všechny oblasti vzdělávání.  

V letošním roce navštěvovalo mateřskou školu celkem 67 dětí, které byly rozděleny do věkově homogenních tříd:  

1. třída 19 dětí (2 - 4 roky),  
2. třída 23 dětí (4 - 5 let),  
3. třída 25 dětí (5 - 7 let).  

Nejmladší děti se zpočátku adaptovaly na nové prostředí, postupně si budovaly kamarádské vztahy, učily se 
sebeobsluze a šetrnému zacházení s hračkami, osvojovaly si hygienické návyky, seznamovaly se s výtvarným 
materiálem i výtvarnými technikami. V průběhu roku se prodlužovala doba soustředění a pozornosti dětí při 
výuce jednotlivých témat.  

U dětí čtyř až pětiletých je hrubá motorika na dobré úrovni, jemná motorika vyžaduje soustavné procvičování 
ruky - častá manipulace s drobnými předměty a grafomotorická cvičení, nácvik správného uchopení psacího 
náčiní. Pozornost se za rok prodloužila, paměťové schopnosti jsou dobré u většiny dětí. Někteří vyžadují 
individuální přístup. Nadále byly posilovány kamarádské vztahy a ohleduplnost k ostatním. U velkého počtu dětí 
přetrvává narušení komunikačních schopností, rodičům byla doporučena konzultace s logopedem.  

U předškolních dětí byla práce zaměřena na přípravu pro vstup do základní školy. Děti byly rozvíjeny ve všech 
oblastech vzdělávání, prodlužovala se doba soustředění na činnost, schopnost dokončit započatou práci. Důraz 
byl kladen na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. Převládají problémy s narušenou komunikační schopností. 
Po konzultaci s logopedkou mateřskou školu navštěvovala každý týden speciální pedagožka, která pracovala 
s přihlášenými dětmi. U jednoho dítěte se rodiče rozhodli pro odklad školní docházky.  
 
 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl dne 3. 5. 2018 od 9.00 
do 16.00 hod. v budově mateřské školy v ulici Sportovní 29/2. Žádost 
o zařazení do zařízení předškolního vzdělávání podali zákonní 
zástupci 16 dětí. Všechny děti byly přijaty. Některé z dětí se však 
zapojí do předškolního vzdělávání až v průběhu školního roku 
2018/2019. Zápis k předškolnímu vzdělávání potvrdil skutečnost, že 
rodiče do mateřské školy umisťují stále častěji děti mladší tří let             
a učitelky třídy s nejmenšími dětmi tak čeká velmi těžký začátek 
školního roku, neboť se v mateřské škole bude adaptovat větší počet 
dětí mladších tří let.  
 

 

Plakát k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní  
rok 2018/2019  
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Přehled prospěchu za I. pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. 
2. 

23 
23 

23 
23 

0 
0 

0 
0 

3. 23 23 0 0 
4.A 18 14 4 0 
4.B 17 14 3 0 
5. 26 19 7 0 

I. stupeň 130 116 14 0 
6. 23 11 12 0 
7. 17 9 8 0 
8. 16 9 7 0 
9. 16 6 10 0 

II. stupeň 
Celkem 

72 
202 

35 
151 

37 
51 

0 
0 

 
 
Přehled prospěchu za II. pololetí 
 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěli  
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

1. 
2. 

23 
23 

23 
23 

0 
0 

0 
0 

3. 23 23 0 0 
4.A 18 13 5 0 
4.B 17 13 4 0 
5. 26 17 9 0 

I. stupeň 130 112 18 0 
6. 23 8 15 0 
7. 17 7 10 0 
8. 16 7 9 0 
9. 16 6 10 0 

II. stupeň 
Celkem 

72 
202 

28 
140 

44 
62 

0 
0 

 
 
Průměrný prospěch v jednotlivých předmětech 
 
I. stupeň – povinné předměty (průměrná známka) 
 

předmět ČJL AJ PRV M HV VV PČ TV VLA PŘÍ INF DRV 

rok 2010/2011 
rok 2011/2012 

1,61 
1,56 

1,64 
1,47 

1,26 
1,06 

1,56 
1,51 

1,02 
1,03 

1,10 
1,08 

1,10 
1,04 

1,00 
1,01 

1,73 
1,64 

1,32 
1,39 

1,06 
1,13 

1,13 
1,00 

rok 2012/2013 
rok 2013/2014 
rok 2014/2015 
rok 2015/2016 
rok 2016/2017 
rok 2017/2018 

1,43 
1,35 
1,39 
1,38 
1,25 
1,49 

1,55 
1,65 
1,54 
1,35 
1,32 
1,47 

1,07 
1,05 
1,10 
1,09 
1,01 
1,00 

1,33 
1,26 
1,27 
1,26 
1,32 
1,38 

1,01 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,02 
1,00 
1,00 
1,01 
1,01 
1,00 

1,01 
1,00 
1,00 
1,00 
1,01 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,59 
1,62 
1,90 
1,61 
1,51 
1,60 

1,1 
1,11 
1,30 
1,72 
1,58 
1,70 

1,48 
1,21 
1,05 
1,38 
1,05 
1,13 

1,00 
- 

1,00 
1,00 
1,00 
1,01 
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II. stupeň – povinné předměty (průměrná známka) 
 

předmět ČJL AJ NJ D OV RV Z M PŘ F CH HV VV PČ TV INF MV 

2010/2011 
2011/2012 

2,39 
2,13 

2,48 
2,28 

- 
- 

2,31 
2,31 

1,94 
1,70 

1,55 
1,39 

1,88 
1,90 

2,49 
2,31 

1,59 
1,61 

2,13 
2,16 

1,91 
1,6 

1,02 
1,2 

1,01 
1,01 

1,12 
1,09 

1,05 
1,08 

1,27 
1,25 

1,00 
1,00 

2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 
2017/2018 

2,06 
2,20 
2,07 
2,09 
1,98 
1,97 

2,29 
2,11 
1,95 
1,85 
1,88 
1,86 

- 
1,63 
2,03 
1,94 
2,08 
1,92 

1,74 
1,73 
1,41 
1,47 
1,54 
1,61 

1,53 
1,58 
1,55 
1,69 
1,67 
1,55 

1,54 
1,46 
1,31 
1,45 
1,42 
1,39 

1,89 
2,00 
1,98 
2,04 
1,94 
2,01 

2,40 
2,36 
2,19 
2,46 
2,26 
2,43 

1,47 
1,48 
1,52 
2,14 
2,22 
2,24 

2,20 
2,15 
2,04 
2,15 
2,27 
2,10 

1,58 
1,63 
1,65 
1,94 
2,62 
2,02 

1,09 
1,06 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,09 
1,08 
1,04 
1,04 
1,00 
1,06 

1,00 
1,00 
1,00 
1,02 
1,00 
1,00 

1,04 
1,02 
1,03 
1,09 
1,08 
1,02 

1,22 
1,47 
1,35 
1,27 
1,00 
1,24 

- 
- 
- 
- 
- 

 

 

 
Volitelné předměty (průměrná známka) 
 

předmět ČJP NJ PPR ZPR MV INF KAJ ZR DV PD NS ES 

rok 2010/2011 
rok 2011/2012 

1,85 
1,19 

1,51 
1,46 

1,17 
1,43 

1,69 
1,89 

1,00 
1,00 

1,11 
1,27 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

rok 2012/2013 
rok 2013/2014 
rok 2014/2015 
rok 2015/2016 
rok 2016/2017 
rok 2017/2018 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1,52 
- 
- 
- 
- 
- 

1,08 
- 
- 
- 
- 
- 

1,5 
- 
- 
- 
- 
- 

1,20 
1,25 

- 
- 
- 
- 

1,19 
- 
- 
- 
- 
- 

1,73 
- 
- 
- 

1,06 
1,39 

1,69 
- 
- 
- 
- 
- 

1,13 
- 
- 
- 
- 
- 

1,00 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1,00 
1,00 
1,01 
1,00 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

1,00 
Zkratky předmětů: ČJL – Český jazyk a literatura, AJ – Anglický jazyk, PRV – Prvouka, M - Matematika, HV – Hudební výchova, VV – Výtvarná výchova,  
PČ – Pracovní činnosti, TV – Tělesná výchova, VLA – Vlastivěda, PŘÍ – Přírodověda, INF – Informatika, DRV – Dramatická výchova, D – Dějepis, OV – Občanská 
výchova, RV – Rodinná výchova, Z – Zeměpis, PŘ - Přírodopis, F – Fyzika, CH – Chemie, MV – Mediální výchova, ČJP – Praktikum z českého jazyka, NJ – Německý 
jazyk, PPR – Přírodopisné praktikum, ZPR – Zeměpisné praktikum, KAJ – Konverzace v anglickém jazyce, ZR – Základy rýsování, DV – Dramatická výchova, PD – 
Pracovní dovednosti, NS – Netradiční sporty, ES - Ekoseminář 

 
Průměrný prospěch ZŠ 
 

 1. stupeň 2. stupeň ZŠ 

rok 2010/2011 
rok 2011/2012 

1,29 
1,23 

1,64 
1,66 

1,47 
1,44 

rok 2012/2013 
rok 2013/2014 
rok 2014/2015 
rok 2015/2016 
rok 2016/2017 
rok 2017/2018 

1,18 
1,16 
1,17 
1,17 
1,18 
1,22 

1,60 
1,63 
1,56 
1,65 
1,65 
1,64 

1,40 
1,40 
1,37 
1,41 
1,41 
1,43 

 

Statistika chování  
 

Třída Počet 
žáků 

Výchovná opatření Pochvaly 

1. 
2. 

23 
23 

--- 
--- 

12 x PTU 
12 x PTU 

3. 23 --- --- 
4.A 18 --- 16 x PTU 
4.B 17 2 x NTU 14 x PTU 
5. 26 4 x NTU, 1 x DTU, 1 x 2. st. 12 x PTU 
6. 23 1 x NTU, 1 x DŘŠ 10 x PTU 
7. 17 1 x DTU 6 x PTU 
8. 16 3 x NTU 3 x PTU 
9. 16 5 x NTU, 1 x DTU 1 x PŘŠ 

II.S 4 1 x 2. st. 1 x PTU 

Celkem 207 15 x NTU, 3 x DTU, 1 x DŘŠ, 2 x 2.st. 86 x PTU, 1 x PŘŠ 
Vysvětlivky: 

PTU pochvala třídního učitele NTU napomenutí třídního učitele DTU důtka třídního učitele 
PŘŠ pochvala ředitele školy DŘŠ důtka ředitele školy  2. st. snížená známka z chování 
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Statistika absence 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
II.S TŘÍDA   
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo II.S třídu celkem pět žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. 
Vzdělávání probíhalo formou skupinové i individuální integrace.  
Žáci s PAS a mentálním postižením se vzdělávali převážně metodou strukturovaného učení  s použitím prvků 
alternativní komunikace. Ostatní žáci se vzdělávali kombinací individuálního vzdělávání v II.S třídě a skupinové 
výuky v 6. ročníku. 
Prostorově třída využívala  dvě místnosti, které jsou rozděleny na učební zóny. Dále pak hernu školní družiny, 
malou tělocvičnu, školní zahradu a keramickou dílnu.  
Nemalý podíl na úspěšném začlenění dětí do společnosti mají vedle naukových předmětů i praktické činnosti. 
Žáci navštívili ve školním roce 2017/2018 Kroměříž, kde byl pro ně připravený zajímavý velikonoční program 
s tvořivou dílnou. Mnoho se toho dozvěděli o pašijovém týdnu, nazdobili si kraslici a upekli jidáše. Zhlédli 
společně překrásnou výstavu kamelií v Květné zahradě. Několikrát se také vydali do keramické dílny tvořit dárek 
pro maminky – zápich do květináče či ozdobné cedulky na dveře. Den Země již tradičně oslavili společně s celou 
školou a zapojili se do plnění úkolů na soutěžní stezce zakončené opékáním špekáčků. Také letos hodně cestovali. 
Třeba do  nedalekého Tovačova na prohlídku zámecké zahrady a zhlédnout ukázku dravců. V rámci věcného učení 
se vydali do Přerova navštívit místní restauraci, samostatně si nakoupit vybrané dobroty a upevnit si základy 
stolování. Navštívili Městské divadlo Zlín a se zaujetím sledovali krásné hudební představení „Tučňáci na arše“. 
Zdokonalovali se často v domácích pracích! Zvládli uvařit celé obědové menu. Své výtvarné práce vystavovali na 
„Dýňové slavnosti“ ve školní jídelně a „Velikonoční výstavě“ v Kulturním domě v Troubkách. V pracovních 
činnostech si vyzkoušeli alternativní výtvarné techniky, modelovali z keramické hlíny a připravovali různé pokrmy 
– pečení perníků a moučníků, připravovali studenou i teplou kuchyni. Na školním výletě navštívili Archeoskanzen 
v Chotěbuzi a prohlédli si výstavu vozů Tatra v Kopřivnici.  Jako odměna za celoroční pilnou přípravu do školy pak 
byla návštěva ZOO Lešná Zlín. Spolupracovali s rodinami žáků, aby společně v co největší míře zajistili jejich 
integraci do společnosti. 

 
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ, INTEGROVANÍ ŽÁCI 
 
Činnost výchovného poradce je zaměřena na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožené 
rizikem školní neúspěšnosti, péči o zdravotně postižené žáky, péči o žáky talentované, podporu profesní 
orientace žáků a poradenství k volbě povolání. 
 
Práce s integrovanými žáky 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali s 34 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 4 žáci byli skupinově 
integrováni ve speciální třídě (II.S třída). Na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti rodičů 
bylo 22 žákům povoleno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Dvě vyučující z 1. stupně a tři 
vyučující z 2. stupně se těmto dětem věnovaly mimo vyučování v rámci nepovinného předmětu Speciálně 
pedagogické péče a Pedagogické intervence.  

 
Třída 

 
Počet 
žáků 

 
Absence 
celkem 

Absence  
- průměr 
na žáka 

Neomluvená 
absence 

Neomluvená 
absence  
- průměr 
na žáka 

1. 
2. 

23 
23 

1566 
1888 

68,01 
82,09 

0 
0 

0 
0 

3. 23 1044 45,39 0 0 
4.A 18 1300 72,22 0 0 
4.B 17 1064 62,59 0 0 
5. 26 2302 88,54 0 0 
6. 23 1651 71,78 0 0 
7. 17 1407 82,76 0 0 
8. 16 1948 121,75 0 0 
9. 16 1998 124,86 0 0 

II.S 5 1255 250,60 2 0,16 

Celkem 207 17423 84,17 2 0,01 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají platné doporučení PPP (Pedagogicko-psychologická 
poradna) nebo SPC (Speciálně pedagogické centrum), jsou zohledňováni v souladu se ŠZ § 16.  

 
V oblasti výchovy se výchovný poradce zabýval péčí o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování                   
a se znaky sociální nepřizpůsobivosti, péčí o žáky v náročných životních situacích. Problémy byly řešeny 
individuálně s žáky, s rodiči a s psychologem. Jedná se hlavně o nevhodné chování a jednání některých žáků          
ke spolužákům a vyučujícím. 
  
Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Jitky Lehké byly využívány jak rodiči vycházejících žáků, tak rodiči 
žáků s výukovými nebo výchovnými problémy. V případě potřeby byla domluvena pomoc PPP a SPC.  
 
Konzultační hodiny paní psycholožky PPP Mgr. M. Sedláčkové na naší škole byly využity nejen pedagogickými 
pracovníky, ale i rodiči, jejichž děti mají výukové či výchovné problémy. 
 
Návštěva II.S třídy – Speciálně pedagogické centrum při SŠ a ZŠ DC 90 – Mgr. Eva Horká (15. 05. 2018) – vyšetření 
žáků a konzultace s vyučujícími a rodiči ohledně vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
Podpora profesní orientace žáků a poradenství k volbě povolání, některé akce pořádané pro vycházející žáky 
a jejich rodiče: 

Září   Třídní schůzka rodičů žáků 9. třídy – informace o volbě povolání 

Říjen  Setkání výchovných poradců – PPP Přerov 

  Beseda žáků 9. třídy k volbě povolání na Úřadu práce v Přerově 

Listopad   Burza práce – Přerov 

Burza škol - prezentační výstava středních škol přerovského regionu, jejich studijních 

a učebních oborů pro školní rok 2018/2019 

  Testování žáků 9. třídy SCIO - Stonožka 

  Aktiv VP k přijímacímu řízení na SPŠ v Přerově 

  Třídní schůzka rodičů žáků 9. třídy, přítomní zástupci SŠ Přerov, Olomouc 

Prosinec  Prezentace SŠ polytechnické Olomouc 

  Pracovní setkání VP v Olomouci 

Únor   Pracovní setkání VP v Přerově 

Duben  Přijímací řízení na střední školy 

Květen  PPPZ Modul A – 8. třída 

  Zjištění profesního zájmu žáků 8. třídy 

Červen  Řezbářské dny – SŠ řezbářská Tovačov – zájemci 7. a 8. třídy 

 
V průběhu školního roku dále průběžně probíhaly: 

 informační návštěvy zástupců středních škol, 
 rozhovory s žáky, rodiči a paní Mgr. Sedláčkovou o problémech, o volbě povolání, 
 aktualizace přehledu žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 přípravy žáků na přijímací řízení, 
 aktualizace nástěnky k volbě povolání v 9. třídě. 

Přijetí žáků na střední školy ve školním roce 2017/2018 

Třída Počet 
Umělecké Gymnázia SOŠ - maturitní SOU, OU nematuritní 

hoši dívky celkem hoši dívky celkem hoši dívky celkem hoši dívky celkem 

9. 16 0 0 0 1 1 2 7 4 11 3 0 3 

        12,5 %   68,75 %   18,75 % 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 
Školní družina plní výchovně-vzdělávací funkci před a po vyučování. Náplní práce jsou činnosti, které vedou 
k rozvíjení osobnosti žáků, umožňují jejich realizaci a také kompenzují případné školní neúspěchy. Hlavní činností 
však stále zůstává hra a rekreační činnosti. 
 
Ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo školní družinu 87 dětí (38 dívek, 49 chlapců).  
Na začátku  září byla otevřena tři oddělení. V prvním oddělení pracovaly děti z 1. ročníku, ve druhém oddělení 
děti z 2. a 3. ročníku a ve třetím oddělení děti z 3., 4. a 5. ročníku.   
Po celý školní rok se pracovalo podle „Školního vzdělávacího programu pro školní družinu“. Všechna  oddělení 
měla zpracované celoroční výchovně-vzdělávací plány zaměřené na získávání klíčových kompetencí pod svým 
názvem. „ S kamarády za zábavou a poznáním“ – 1. oddělení „Čtyři roční období v družině nás zabaví“ – 2. 
oddělení  a „Každý den je svátek“ – 3. oddělení. Děti se zabavily v různých zájmových, odpočinkových a 
rekreačních činnostech. 
Využívali jsme dvě moderně vybavené herny, učebnu 3. třídy, počítačovou učebnu a hlavně školní zahradu s 
herními prvky a relaxační zónou. 
Opět jsme úzce spolupracovali se školní družinou z Tovačova a společně pořádali sportovní akce a soutěže. 
 
Po celý školní rok byl v činnosti oblíbený  EKO kroužek, který u nás již tradičně vede pan učitel ze Střediska volného 
času Šipka v Kroměříži. Název programu „Bez medu to nejde“ napovídá, že se děti mnohé dověděly o životě 
včelstva, využití rostlin a významu přírody vůbec. V rámci kroužku se účastnily nejrůznějších her, soutěží, pokusů 
a kvízů. 
 
Akce ŠD byly pravidelně prezentovány v Troubeckém zpravodaji a na školním webu. Činnost školní družiny byla 
finančně podpořena Sdružením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, z. s. Poděkování za poskytnutí 
prostor areálu „Na Konírně“ pro činnost školní družiny patří členům Mysliveckého sdružení Mezivodí Troubky. 
 

F.  ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 
Ve školním roce 2017/2018 si Preventivní program školy (PPŠ) kladl následující cíle: 
Dlouhodobé cíle 

1. zajistit odborné a průběžné vzdělávání školního metodika prevence (ŠMP), výchovného poradce a 
ostatních pedagogických pracovníků  

2. spolupracovat a zapojovat se do projektů – akcí realizovaných jinými odbornými subjekty 

3. realizovat nabídku mimoškolních volnočasových aktivit v návaznosti na programy a výuku školy  

4. udržovat dobré vztahy mezi rodinou a školou  

5. realizovat pravidelné schůzky s rodiči, kde budou dostatečně informováni a obeznámeni s riziky, jakým 
jsou jejich děti vystaveny, a jak jim předcházet 

6. zapojovat rodiče do aktivit školy 

 
Krátkodobé cíle 

 rozšířit počet preventivních programů 

 konání třídnických hodin – práce s třídním kolektivem, prevence šikany 

 zlepšení úrovně evaluace PPŠ 

 zlepšení vzájemné spolupráce mezi vyučujícími a ŠMP 

 
Dlouhodobé cíle PPŠ byly během školního roku naplněny. Žáci byli vedeni k účelnému trávení volného času v 
rámci zájmových útvarů, účasti v rozmanitých akcích, soutěžích a projektech. Žákům byl rovněž nabídnut 
nepovinný předmět Speciálně pedagogická péče. 
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Rodiče byli pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových 
stránek školy. Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí. K řešení problémů 
mohli telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky nebo mohli využít konzultačních 
hodin metodičky prevence a výchovné poradkyně. Výchovné problémy byly řešeny pohovorem s rodiči, třídním 
učitelem, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a vedením školy. O pohovoru byl učiněn zápis. 
Ve 2. třídě je pravidelně prováděna depistáž, jejímž cílem je vyhledat žáky s možným rizikem poruch učení. 
Rodičům těchto žáků je dále doporučeno odborné vyšetření dítěte v PPP.  
Vybraní žáci ohrožení školním neúspěchem navštěvovali doučování (v rámci projektu Inovace 4). Jednalo se 
především o doučování v hlavních předmětech. Žáky vybíral ředitel školy ve spolupráci s pedagogy, a to na 
základě charakteru aktivit a možností příslušného projektu a na základě vyhodnocení rizikových faktorů 
neúspěchu u jednotlivých žáků.  
Rovněž krátkodobé cíle PPŠ se podařilo naplnit. Ve všech ročnících se konaly třídnické hodiny zaměřené na práci 
s třídním kolektivem a vztahy ve třídě dle potřeby. S ohledem na aktuální situaci byly u vybraných tříd zařazeny 
preventivní programy zaměřené na prevenci šikany a vztahy mezi žáky.   
 
Žáci se ve školním roce 2017/2018 zúčastnili následujících akcí: 

 besedy Zubní hygiena (1. stupeň), Vitamínový den (beseda o stravovacích návycích pro žáky 1. stupně), 
Povídáme si o toleranci (3. – 5. třída), Prevence šikany v ZŠ (5. a 6. třída), Situace na ulici (6. třída),   
Co vědět v 15 letech (9. třída)  

 divadelní představení – žáci 1. a 2. stupně, 
 výchovný koncert – žáci 1. a 2. stupně, 
 dopravní výchova – žáci 1. stupně, 
 škola v přírodě – žáci 1. stupně,  
 vodácký výcvikový kurz – žáci 7. - 9. třídy, 
 plavání – žáci 3. a 4. ročníku,  
 spolupráce se ZŠ Raslavice (Slovensko) – výměnný pobyt žáků (6. a 7. třída), 
 projektové dny – žáci 1. a 2. stupně, 
 akce školního Ekotýmu, 
 exkurze, 
 soutěže, školní olympiády, 
 turistické výpravy, 
 školní výlety jednotlivých tříd. 

 
Preventivní témata 
Sledovanými preventivními tématy byly zejména: 

 agrese, šikana, kyberšikana, rasismus, 
 kriminalita a delikvence, právní odpovědnost, 
 záškoláctví, 
 závislostní chování – užívání všech návykových látek, netolismus (virtuální drogy – počítačové hry, 

televize, sociální sítě…), gambling (patologické hráčství),  
 zdravý životní styl, 
 ekologie, 
 rizikové sexuální chování.  

 
Preventivním tématům byla věnována systematická pozornost především v prvouce, přírodovědě, vlastivědě, 
v rodinné výchově, občanské výchově, tělesné výchově a v přírodopisu, zmíněná problematika se však vyskytla i 
ve všech ostatních školních předmětech.   

 
Výskyt rizikového chování 
Během školního roku řešili třídní učitelé nejčastěji vztahové problémy ve třídách. Ze závažnějších projevů 
rizikového chování jsme zaznamenali výskyt krádeže. 
Všechny projevy rizikového chování byly řešeny ve spolupráci s vedením školy, rodiči, výchovnou poradkyní a 
školní metodičkou prevence. Vzhledem k tomu, že ke krádeži docházelo ze strany stejných žáků, a navíc 
opakovaně, byla situace řešena ve spolupráci s OSPOD. 
 
Závěr 
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V následujícím školním roce se dále budeme soustředit na práci s třídním kolektivem, na prevenci šikany, 
kyberšikany a zneužívání návykových látek. Při výběru preventivních programů na začátku nového školního roku 
budou zohledněny problémy, které byly řešeny během školního roku 2017/2018.  
 

G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
Ve školním roce 2017/2018 absolvovali pedagogičtí pracovníci školy následující vzdělávací 
akce v rámci DVPP 
 
21. 9. – 7. 12. 2017 Logopedický asistent – Primární logopedická prevence; Olomouc (2x)* 
6. 10. – 15. 12. 2017 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ; Olomouc (2x)* 
13. – 14. 10. 2017 Pregramotnost čísel v Hejného metodě; Brno (2x)* 
10. 11. 2017  Čtou? A mají co? O současné literatuře pro děti a mládež; Olomouc 
31. 10. 2017 Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 

2017; Olomouc 
3. – 4. 11. 2017 Čtenářská pregramotnost – role a význam jazykové výchovy u předškolních dětí; 

Olomouc (2x)* 
1. 12. 2017 Aktivizační metody do výuky (CLIL) ; Olomouc (2x)* 
23. 2. 2018  Čtenářské strategie a dílny čtení; Tovačov 
11. – 12. 4. 2018  Židé, dějiny a kultura; Brno 
26. – 27. 10. 2017 Nástavbový kurz Bazální stimulace; Olomouc 
29. 1. 2018  Ochrana osobních údajů (GDPR); Příkazy 
9. 2. 2018  Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky; Olomouc 
24. 3. 2018  Metodický seminář eTwinning pro pokročilé; Přerov 
9. 4. 2018  Seminář k výzvě MAS Střední Haná; Kojetín 
24. 4. 2018  Metodický seminář eTwinning pro začátečníky; Troubky 
24. 4. 2018  Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ; Olomouc* 
2. 7. – 5. 7. 2018  Učíce učíme se, aneb rozvoj matematické gramotnosti žáka a učitele; Pozlovice (4x)* 
16. 7. – 19. 7. 2018 Učíce učíme se, aneb rozvoj matematické gramotnosti žáka a učitele;  

Rokytnice nad Jizerou (1x)* 
 

*kurzy DVPP hrazené z projektu „Inovace 4 šablony výzva číslo 22“ 

 

H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
Mezi hlavní akce mateřské školy ve školním roce 2017/2018 patřila škola v přírodě předškoláků v rekreačním 
středisku Relaxa – Stará Ves (12. - 16. 6. 2018), vystoupení předškoláků na tradičním Setkání seniorů v KD 
Troubky, Olympiáda tří mateřských škol v Tovačově (Troubky, Tovačov, Věrovany), Dýňová slavnost v areálu MŠ 
v ulici Sportovní, třídní besídky, plavání a saunování, vystoupení na Vítání občánků a na závěr školního roku 
Pasování předškoláků s kulturním programem. 
 

Září  
 1. 9. 2017 zahájení školního roku – 

divadelní pohádka „Jak pejsek a kočička 

pekli dort“  

 Vystoupení dětí na Vítání občánků  

 Předplavecký výcvik pro předškolní děti – 

bazén Přerov (24. 9. - 2. 12. 2017) 

 Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti 

v Troubkách  

Říjen  

 Drakiády jednotlivých tříd  

 Pravidelné cvičení ve sportovní hale           

(od října)  
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 Dýňové slavnosti s lampiónovým 

průvodem  

 Divadelní představení „Šikulka“ 

Listopad  
 Divadelní představení pohádka „O štěstí“ 

 Vystoupení předškoláků na Setkání seniorů  

Prosinec  
 Rozsvícení vánočního stromečku a vánoční 

dílny v KD  

 Hudební představení „Dětským srdíčkům“  

 Vystoupení dětí s vánoční tématikou         

v klubu seniorů 

 Mikulášské besídky ve třídách mateřské 

školy s dílničkami pro děti a rodiče  

 Vánoční nadílka v jednotlivých třídách 

mateřské školy  

 Vánoční koledování  

Leden  

 Saunování předškoláků (Tovačov) 

 Divadelní představení „Ježek a sněhulák“   

Únor                                     
 Saunování předškoláků (Tovačov)  

 Karneval mateřské školy ve sportovní hale 

Březen  

 Velikonoční dílny a výstava v KD 

 Saunování předškoláků (Tovačov)   

 Návštěva předškoláků v 1. třídě základní 

školy 

 Návštěva sběrného dvora (Troubky)  

 
Duben  

 Rej čarodějnic s opékáním a hledáním 

pokladu  

 Velikonoční koledování  

 Divadelní představení „Zazvonil zvonec a je 

tu pohádka“ 

 Vystoupení na Vítání občánků 

Květen  

 Výlet 1. třídy do Hodonína – plavba na lodi 

 Výlet 2. a 3. třídy do KovoZOO v Uherském 

Hradišti a na Velehrad 

 Dopravní den s Městskou policií Přerov  

na hřišti Na Dolách 

 Výlet 2. třídy do Přerova  

(dětské centrum Jumboo)  

 

Červen  
 Vystoupení předškoláků na Vítání občánků 

 Dětský den – soutěže a hry pro děti  

 Koncert ZUŠ v zámku v Tovačově 

 Atletická olympiáda v MŠ Tovačov  

 Škola v přírodě 11. - 15. 6. 2018,  

rekreační středisko Relaxa – Stará Ves  

 Pasování předškoláků  

 Nocleh předškoláků v MŠ  

 
Dětem byly vedle společných aktivit nabízeny další činnosti:   

 Cvičení ve sportovní hale a sportovní přípravka (TJ Sokol Troubky, FK Troubky). 

 Mateřská škola je zapojena do mezinárodního programu Ekoškola. Zájemci z řad dětí, rodičů, 

zaměstnanců školy i veřejnosti  pracují v ekotýmu a pomáhají šířit osvětu v oblasti ochrany životního 

prostředí.  

 Společně absolvujeme s dětmi preventivní zubní vyšetření.  

 Při různých příležitostech zveme do mateřské školy pana fotografa na focení dětí (vždy podle zájmu 

rodičů).  

 Logopedický kroužek pro děti. 

Ve školním roce 2017/2018 v naší mateřské škole praktikovaly tři studentky Gymnázia Jana Blahoslava a Střední 
pedagogické školy Přerov.  
Činnost mateřské školy byla finančně podpořena Sdružením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky, z. s.  

 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
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Učitelé i žáci se aktivně podílejí na přípravě a realizaci vystoupení na veřejnosti. Při organizaci akcí škola 
spolupracuje se Sdružením přátel Základní školy a Mateřské školy Troubky (SPŠ), obecním úřadem a spolky, které 
působí v Troubkách.  
 

Výběr aktivit a vystoupení pro veřejnost ve školním roce 2017/2018 
 

04. 09. 2017 Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 
30. 09. 2017 Zahrádkářská výstava (KD Troubky) 
25. 10. 2017 Dýňová slavnost + Lampionový průvod (akce SPŠ) 
11. 11. 2017 Setkání seniorů (KD Troubky) 
01. 12. 2017 Rozsvěcování vánočního stromečku u OÚ Troubky, Vánoční dílny, Mikulášská nadílka 
12., 13. 01. 2018 Prezidentské volby (1. kolo) 
26., 27. 01. 2018 Prezidentské volby (2. kolo) 
27. 01. 2018 Školní ples (KD Troubky), akce SPŠ 
23. 03. 2018 Velikonoční výstava + dílny (KD Troubky) 
26. 05. 2018 Dětský den (Konírna, Troubky), akce SPŠ 
04. 06. 2018 Prezentace školy v rámci návštěvy komise soutěže Vesnice roku 

 
Exkurze, vzdělávací akce 
 

22. 09. 2017 Plavecký výcvik (3., 4. třída), bazén Přerov 
10. 10. 2017 Návštěva Úřadu práce Přerov (9. třída) 
12. 10. 2017 Burza práce a vzdělání (9. třída) 
19. 10. 2017 Divadlo Azyzah (divadelní představení v anglickém jazyce, 3. – 7. třída) 
19. 10. 2017 Návštěva Muzea Kroměřížska (žáci ŠD) 
08. 11. 2017 Exkurze do Technického muzea v Brně (II. stupeň) 
14. 11. 2017 Burza škol (Přerov, 9. třída) 
16. 11. 2017 Výlet žáků II.S třídy do Přerova – věcné učení 
30. 11. 2017 Muzeum Komenského Přerov – „Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem“ (6. třída) 
07. 12. 2017 Vánoční trhy a návštěva Muzea Kroměřížska (II.S třída) 
15. 12. 2017 Vitamínový den (I. stupeň) 
19. 12. 2017 Exkurze Tovačov – Rybářství (II.S třída) 
22. 02. 2018 Exkurze Veolia Přerov (členové Ekotýmu) 
01. 03. 2018 Exkurze areálu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje - Olomouc (4.B, 5. třída) 
09. 03. 2018 Vlajka pro Tibet 
12. 03. 2018 Exkurze do Osvětimi (v rámci projektového Týdne holocaustu 9. třídy) 
20. 03. 2018 IV. Literárně výtvarný salón „Cesta za svými sny…“ (3. – 9. třída) 
04. 04. 2018 Divadelní představení „Tučňáci na arše“, Městské divadlo Zlín (I. stupeň + II.S třída) 
13. 04. 2018 Divadelní přestavení „Robin Hood“, Moravské divadlo Olomouc (II. stupeň) 
19. 04. 2018 Habsburská Vídeň, vzdělávací program pro žáky 8. třídy 
09. 05. 2018 Habsburská Vídeň, vzdělávací program pro žáky 9. třídy 
17. 05. 2018 Výlet Přerov – Laguna (II.S třída) 
24. 05. 2018 Městská policie Přerov, beseda „Situace na ulici“ (6. třída) 
24. 05. 2018 Městská policie Přerov, beseda „Co vědět v 15 letech“ (9. třída) 
25. 05. 2018 „Můj první gól“, sportovní dopoledne FK Troubky (1., 2. třída) 
19. 06. 2018 Exkurze Tovačov – ukázky záchrany dravců (II.S třída) 
 

Turistický kroužek 

09. 09. 2017 Dolní Morava – stezka v oblacích – Stříbrnice (16 km) 
07. 10. 2017  Perná – Pálava - Dolní Věstonice (13 km) 
04. 11. 2017 Vřesovice – Kazatelny – Cimburk (15 km) 
30. 12. 2017 Předsilvestrovský výstup na Brdo a Bunč (12 km) 
27. 01. 2018 Rešovské vodopády (12 km) 
24. 03. 2018 údolí Chlébského potoka – Pernštejn (14 km) 
14. 04. 2018 Mezihoří – Cimburk – Moravská Třebová (15 km) 
12. 05. 2018 Šebetov – Boskovice (13 km) 
09. 06. 2018 Červenohorské sedlo – Ramzová (15 km) 
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Exkurze, vzdělávací akce - II. S třída 

02. 03. 2018  Exkurze knihovna Kroměříž 
23. 03. 2018  Návštěva Muzea Kroměřížska 
 

Výlety 
1., 2. třída  ZOO Olomouc – Svatý Kopeček (19. 06. 2018) 
3., 4.A třída  Tesák, Hostýn (25. 06. 2018) 
4.B, 5. třída  Lanové centrum Olomouc (15. 06. 2018) 
6., 7., II.S třída  Archeopark Chotěbuz, muzeum Tatra Kopřivnice (14. 06. 2018) 
8. třída   Praha  (22. 06. 2018) 
9. třída   Frenštát pod Radhoštěm (26. - 27. 06. 2018) 
II.S třída   ZOO Lešná (26. 06. 2018) 
Ekotým   Brno (20. 06. 2018) 
 

Třídní schůzky (vždy v úterý od 15.30) 
19. 09. 2017   21. 11. 2017   27. 03. 2018  15. 05. 2018  
 

Školy v přírodě, kurzy, výměnný pobyt 2017/2018 
 

14. 05. – 18. 05. 2018 Škola v přírodě 1. a 2. třídy, Domašov nad Bystřicí (45 žáků) 
28. 05. – 01. 06. 2018 Škola v přírodě 3. a 4.A třídy, Domašov nad Bystřicí (39 žáků) 
04. 06. – 08. 06. 2018 Škola v přírodě 4.B. a 5. třídy, Domašov nad Bystřicí (42 žáků) 
13. 05. -  18. 05. 2018 Výměnný pobyt žáků ZŠ Raslavice v Troubkách  (20 žáků 6., 7. třídy) 
03. 06. – 08. 06. 2018 Vodácký kurz na řece Vltavě, kemp Na Pískárně (32 žáků 7. – 9. třídy) 

Úspěchy školy  

ČEPS CUP, Přerov, 14. 11. 2017 
Reprezentovali vybraní žáci 3. – 5. třídy.  
 
1. místo  ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 
2. místo  ZŠ JAK Přerov – Předmostí 
3. místo  ZŠ Troubky 
4. místo ZŠ Přerov, Svisle 13 
5. místo  ZŠ Přerov, Malá Dlážka 4 
 

Hledáme mladého chemika ČR (13. 12. 2017), SPŠ Hranice 
3 žáci 9. třídy  
 

Okresní kolo Dějepisné olympiády, (16. 01. 2018), Přerov 
2 žáci 9. třídy 
 

Konverzační soutěž v německém jazyce (22. 01. 2018), Přerov 
2 žáci 7. třídy, 2 žáci 9. třídy 
 

Matematická olympiáda (24. 01. 2018), GJŠ Přerov 
1 žák 9. třídy 

 
Olympiáda v českém jazyce (06. 02. 2018), SVČ Atlas a Bios Přerov 
2 žákyně 9. třídy 
 

Okresní kolo olympiády v AJ (09. 02. 2018), SVČ Atlas a BIOS Přerov 
1 žák 7. třídy 
 

Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce (23. 02. 2018), SVČ Atlas a BIOS Přerov  
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1 žák 9. třídy 

 
Okresní kolo Recitační soutěže (02. 03. 2018) 
Školu reprezentovalo 8 žáků školy (2. – 9. třída). 
 

Školní liga v minivolejbalu Kojetín (7. 12., 7. 3., 2. 5.) 
Školu reprezentovali žáci 1. – 5. třídy. 
 

 
 
O pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj žáků I. stupně (27. 03. 2018) 

1. místo   ZŠ Troubky  
2. místo   ZŠ Tovačov  
3. místo   ZŠ Kojetín, náměstí Míru 
4. místo   ZŠ Klenovice  
5. místo   ZŠ Dub nad Moravou 
6. místo   ZŠ Horní Moštěnice 
 

O pohár starosty obce Troubky – florbalový turnaj žáků II. stupně, Troubky (28. 03. 2018) 
1. místo  ZŠ Dub nad Moravou 
2. místo  ZŠ Horní Moštěnice 
3. místo  ZŠ Troubky 
4. místo  ZŠ Tovačov 
5. místo  ZŠ Kojetín, náměstí Míru 

 
Krajské kolo Recitační soutěže Dětská scéna 2018 (11. 04. 2018), Olomouc 
Jedna žákyně 7. třídy, jedna žákyně 9. třídy. 
 
Okresní kolo Biologické olympiády kategorie D (12. 04. 2018), SVČ Atlas a BIOS Přerov 
Tři žákyně 7. třídy. 
 

Okresní kolo Matematické olympiády (17. 04. 2018) 
Pět žákyň 6. třídy. 
 

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C (23. 04. 2018), SVČ Atlas a BIOS Přerov 
Jedna žákyně 8. třídy, dvě žákyně 9. třídy. 
 

Malá chemická olympiáda (07. 06. 2018), Přerov 
Dvě žákyně 8. třídy, jedna žákyně 9. třídy. 

 
 
Školní soutěže 

 

Školní atletická olympiáda žáků I. stupně (15. 09. 2017) 
Disciplíny atletické olympiády (celkem 6): vytrvalostní běh, sprint na 50 m, hod míčkem, skok daleký z místa, 
hod na cíl a trojskok 
 

Olympiáda v českém jazyce (27., 28. 11. 2017) – 8. + 9. třída 
Jazyková část, slohová část. 
 

Biologická olympiáda (09. 02. 2018, 19. 02. 2018 – laboratorní cvičení) – II. stupeň ZŠ 
6 žáků 6. a 7. třídy, 7 žáků 8. a 9. třídy 
 

Školní kolo Recitační soutěže (20. 02. 2018)  
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Soutěž probíhala celkem ve 4 soutěžních kategoriích (dva nejlepší postoupili do okresního kola): 
I. kategorie (2. a 3. třída) – 6 soutěžících     
II. kategorie (4. a 5. třída) – 9 soutěžících 
III. kategorie (6. a 7. třída) – 6 soutěžících 
IV. kategorie (8. a 9. třída) – 3 soutěžící 
 

Celoroční čtenářská soutěž žáků I. stupně, Spaní ve škole - vyhodnocení soutěže (14. 06. 2018) 
Vyhodnoceno pět nejlepších čtenářů z každé třídy I. stupně. 
 

 
 
Sběr papíru  
17. 10.  – 20. 10. 2017 celkem 11.799,5 kg    

       

MÍSTO TŘÍDA ZŠ 
POČET 
ŽÁKŮ 

PRŮMĚR NA ŽÁKA (kg) CELKEM (kg) 

 
1. 4.B 17 110,5 1879,0  
2. 3. 23 72,2 1659,5  
3. 2. 23 48,4 1112,5  
4. 1. 23 47,3 1087,5  
5. 6. 23 45,2 1038,5  
6. 7. 17 51,4 874,0  
7. 8. 16 48,8 781,0  
8 5. 26 28,4 738,5  
9 4.A 18 35,3 635,5  

10 9. 16 37,1 594,0  
11 II.S 5 4,0 20,0  

   Celkem 10420,0  

MÍSTO TŘÍDA MŠ 
POČET 
ŽÁKŮ 

PRŮMĚR NA ŽÁKA (kg) CELKEM (kg) 

 
1. Sluníčka 23 29,5 679,5  
2. Berušky 25 19,8 494,5  
3. Broučci 19 10,8 205,5  

   Celkem 1 379,50  
 
09. 04. – 12. 04. 2018 celkem 14.802,5 kg    

MÍSTO TŘÍDA ZŠ 
POČET 
ŽÁKŮ 

PRŮMĚR NA ŽÁKA (kg) CELKEM (kg) 

 

1. 4.B 17 130,7 2222,0 

2. 8. 16 106,8 1708,0 

3. 7. 17 78,1 1327,5 

4. 3. 23 55,8 1284,0 

5. 9. 16 79,9 1278,5 
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6. 2. 23 53,0 1219,0 

7. 5. 26 44,7 1161,5 

8. 1. 23 49,8 1146,0 

9. 6. 23 47,2 1085,0 

10. 4.A 18 38,5 692,5 

11. II.S 5 2,0 10,0 

      Celkem  13 134,00 

MÍSTO TŘÍDA MŠ 
POČET 
ŽÁKŮ 

PRŮMĚR NA ŽÁKA (kg) CELKEM (kg) 

 

1. Sluníčka 23 39,6 910,5 

2. Berušky 25 20,0 500,0 

3. Broučci 19 13,6 258,0 

   Celkem 1 668,50 
           

 

Projektové dny (týdny) 
 
15. 09. 2017  Školní atletická olympiáda žáků 1. stupně 
25. 10. 2017  Dýňová slavnost (1. stupeň) 
30. 10. 2017  Projektový týden Mamuti (6. ročník) 
15. 12. 2017  Vitamínový den (I. stupeň) 
12. 03. – 16. 03. 2018 Týden holokaustu (projektový týden žáků 9. třídy) 
23. 03. 2018  Vítání jara (projektový den žáků I. stupně) 
20. 04. 2018  Den Země (1. – 9. třída) 
25. 06. 2018  Řecký den (projektový den 6. třídy) 
 

 
Hodnocení SCIO testů – STONOŽKA (9. ročník, 09. – 13. 11. 2018) 
 
Matematika 
V testu z matematiky dosáhli žáci naší školy celkového percentilu 37. Dosáhli tak podprůměrného výsledku – žáci 
všech základních škol dosáhli průměrného percentilu 52. Testování z matematiky se zúčastnilo celkem            
16.550 žáků. V testu z matematiky dosáhli tři nejlepší žáci 9. třídy těchto percentilů: 86, 72, 58. 
 
 
Český jazyk 
V testu z českého jazyka dosáhli žáci naší školy celkového percentilu 45. Dosáhli tak podprůměrného výsledku – 
žáci všech základních škol dosáhli průměrného percentilu 52. Testování z českého jazyka se zúčastnilo celkem 
16.629 žáků. V testu z českého jazyka dosáhli tři nejlepší žáci 9. třídy těchto percentilů: 94, 87, 82. 
 
 
Obecné studijní předpoklady (OSP) 
V testu z českého jazyka dosáhli žáci naší školy celkového percentilu 49. Dosáhli tak podprůměrného výsledku – 
žáci všech základních škol dosáhli průměrného percentilu 54. Testování obecných studijních předpokladů 
absolvovalo celkem 16.439 žáků. V testu OSP dosáhli tři nejlepší žáci 9. třídy těchto percentilů: 92, 82, 81. 
 
Anglický jazyk (AJ) 
Výsledky žáků dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: 
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úroveň B2 celkem 1 žák 
úrověň B1 celkem 3 žáci 
úrověň A2 celkem 3 žáci 
úrověň A1 celkem 7 žáků 
úrověň A0 celkem 2 žáci  Testování z anglického jazyka se zúčastnilo celkem 9.470 žáků. 
 
Německý jazyk – druhý cizí jazyk (NJ) 
Výsledky žáků dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: 
úrověň A2 celkem 4 žáci 
úrověň A1 celkem 9 žáků 
úrověň A0 celkem 3 žáci  Testování z německého jazyka se zúčastnilo celkem 3.059 žáků. 

 
Hodnocení SCIO testů (příprava na přijímací zkoušky 2017/2018) – 8. ročník (10. - 11. 05. 2018) 

 
Matematika 
V testu z matematiky dosáhli žáci naší školy celkového percentilu 41,8. Dosáhli tak podprůměrného výsledku – 
žáci všech základních škol dosáhli průměrného percentilu 47,6. V testu z matematiky dosáhli tři nejlepší žáci 8. 
třídy těchto percentilů: 82, 79, 69. 
 
 
Český jazyk 
V testu z českého jazyka dosáhli žáci naší školy celkového percentilu 46,4. Dosáhli tak podprůměrného výsledku 
– žáci všech základních škol dosáhli průměrného percentilu 48,4. V testu z českého jazyka dosáhli tři nejlepší žáci 
8. třídy těchto percentilů: 89, 89, 84. 
 
 
Obecné studijní předpoklady (OSP) 
V testu z OSP dosáhli žáci naší školy celkového percentilu 55,5. Dosáhli tak nadprůměrného výsledku – žáci všech 
základních škol dosáhli průměrného percentilu 49,9. V testu OSP dosáhli tři nejlepší žáci 8. třídy těchto percentilů: 
94, 92, 92. 
 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 
Školní program environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) je součástí koncepce naší školy a prolíná   
se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Cílem tohoto 
programu je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. 
Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat znalosti, dovednosti ve vztahu k životnímu prostředí. Tímto 
programem chce naše škola vést děti k pozitivnímu vztahu k okolí, pochopení vztahu člověka k přírodě                          
a uvědomění si důležitosti přírody, jíž je člověk součástí. Vlastním dobrým příkladem bychom chtěli působit                 
i na ostatní obyvatele naší obce. 
 

Cílem naší školy v oblasti ekologické výchovy je: 
 vysvětlit žákům základní zákonitosti přírody, podmínky existence života, fungování ekosystémů a celé 

biosféry a význam biodiverzity, 

 poskytnout žákům informace o podmínkách lidské existence, o fungování ekosystémů z hlediska 

lidských potřeb, o zdrojích jejich uspokojování, ale také o způsobech a možnostech využívání prostředí 

člověkem (šetrných i nebezpečných pro naše okolí, a tím i pro nás), 

 seznámit žáky s tím, co lze učinit a co je nezbytné učinit, aby se problémy vzniklé činností člověka 

odstranily nebo alespoň zmírnily a aby další neřešitelné nevznikaly, což jim můžeme vysvětlit na bázi 

globální, ale hlavně prakticky ukázat na úrovni lokální. 

Ekologická výchova se prolíná všemi vyučovacími předměty i mimoškolními aktivitami školy. Je nutné upevňovat 
u žáků kladný vztah k životnímu prostředí, seznamovat žáky s problémy v oblastech energie, vodního 
hospodářství, odpadů, prostředí školy a dopravy. Cílem environmentální výchovy je také dosáhnout toho, aby 
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žáci považovali školu za místo, které chtějí měnit, aby bylo příjemné a ekologičtější. V oblasti EVVO je velmi 
obtížné měřit dosažené hodnoty, protože se úspěšnost nebo neúspěšnost projevuje až v delším časovém období. 
 

Cíle pro rok 2017/2018 
 pokračovat v akcích, které již fungují, a operativně reagovat na další aktuální možnosti, 
 udržovat učebnu v přírodě na školní zahradě, pečovat o školní zahradu a arboretum a dále jej rozvíjet 

(ve šk. roce 2017/2018 bude arboretum doplněno o jírovec maďal a jedli kavkazskou, zahradní jezírko), 
 naučit všechny žáky ve škole, aby uvědoměle a aktivně separovali odpad (plasty, papír, tetrapaky, 

baterie) ve svých třídách a na chodbách do příslušných kontejnerů, 
 v rámci průřezového tématu ODPADY maximálně přispět k opětnému využití druhotných surovina, 

 a žákům školy tak ukázat možnosti každého z nás při budování naší společnosti formou udržitelného 
rozvoje, 

 toto téma zapracovat do probírané látky ve všech ročnících, buď průběžně nebo formou jednorázového 
projektu, 

 doplňovat ekoknihovničku v učebně přírodopisu. 
 

Projekt EKOŠKOLA  
Program Ekoškola je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních 
tématech a sami usilují o minimalizaci vzniku odpadů a správné třídění odpadů, úspory 
energie a vody, o zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.  
Ekoškola zapojuje nejen všechny žáky, učitele, vedení školy a provozní zaměstnance,               
ale jejich prostřednictvím i rodiče, prarodiče a ostatní občany obce. 
Mezinárodním koordinátorem projektu je nezisková organizace FEE (Foundation                         
for Environmental Education). Celosvětově dnes v Ekoškole pracuje 49 000 škol, 16 000 000 
žáků z 64 zemí. V České republice koordinuje program Ekoškola vzdělávací centrum TEREZA 

a pracuje v něm více než 400 škol. Přes 130 škol již získalo mezinárodní titul Ekoškola. 
 

V tomto školním roce se nám v rámci Ekoškoly podařilo úspěšně zorganizovat několik zajímavých akcí.  
 

Den stromů (20. 10. 2017) 

Naše škola v rámci oslav využila školní arboretum a žáci všech tříd 
prvního i druhého stupně plnili úkoly a seznamovali se se stromy, které 
jsou součástí školní zahrady. 

Protože naše arboretum stále není dokončené, v rámci oslav Dne stromů 
jsme 9. listopadu vysadili na školní zahradu další dva stromy. Žáci 1. a 9. 
třídy zasadili jírovec maďal a žáci 2. a 8. třídy zasadili jedli kavkazskou, a 
stali se tak patrony těchto stromů.  

 

Den Země (22. 04. 2018) 

Děti z prvního stupně oslavily v pátek 20. dubna Den Země 
turisticko-branným závodem. Na Konírně je čekal bohatý 
program. Některé hlídky se připravovaly na startu závodu, 
jiné vytvářely LAND ART – umění Země  - děti vytvářely 
mandaly z různých přírodnin. Na dalším stanovišti se 
opékaly špekáčky anebo hrály pohybové hry. Děti skákaly 
přes gumu nebo školku přes švihadlo. Samotný branný 
závod byl velice napínavý, neboť nás potrápila Morseova 
abeceda a luštění nám chvilku trvalo. S přehledem jsme 
plnili stanoviště jako je poznávání bylin, stromů, 
topografických značek, zdravověda, uzlování,  stavění 
ohniště nebo poznávání stop zvířat. Velice oblíbeným 
stanovištěm je každoročně střelba ze vzduchovky. Do 

Nová informační tabule školního arboreta  

Den Země – LAND ART 
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špalíčků se trefovali dokonce i prvňáčci. Celé dopoledne nás provázelo nádherné jarní počasí a my si dopoledne 
v přírodě užili. S velkým napětím jsme vyhlásili vítěze závodu, všem účastníkům předali dřevěné medaile a zelené 
dopoledne zakončili již tradičně naší hymnou Dne Země „Chválím tě Země má“.  

Také žáci 2. stupně si užili Den Země převážně na čerstvém vzduchu. „Šesťáci“ strávili první dvě hodiny ve škole, 
kdy si prostřednictvím krátkých videí připomněli, jak a proč třídit odpad, a zhlédli pár fyzikálních pokusů. Poté se 
vydali se svou paní učitelkou na návštěvu zemědělského družstva, kde absolvovali zajímavý program s prohlídkou 
jednotlivých provozů a malou soutěží na závěr. Po návratu do školy zakopali na školní zahradě předem 
připravenou časovou schránku s fotkami a předměty ze současnosti s tím, že si ji na srazu po 20 letech vykopou. 

Žáci sedmé třídy se po zhlédnutí zajímavého videa „Na sever od 
slunce“ pustili do úprav školního dvora před školní jídelnou. Kluci 
vytvořili nový záhon za kontejnery u školní jídelny. Zvládli dokonce 
sami nainstalovat izolační folii a zabudovat obrubníky.  

Také rozšířili růžičkový záhon s levandulemi před školní jídelnou. 
Holky přesadily kytky ze tříd a upravily iglú z vrbiček.  

Kluci „osmáci“ a „deváťáci“ se pustili do budování jezírka na školní 
zahradě. Zvládli vykopat jeho základy. Holky s několika dalšími 
spolužáky se pustili do úprav zeleninového záhonu, bylinkové 
spirály, arboreta a pocitového chodníku.  

Další činnosti Ekotýmu a žáků školy: 
 vybudování zahradního jezírka ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu, 
 organizace podzimního a jarního sběru papíru, 
 péče o zeleninový záhon,  
 přepadovka Ekotýmu, kdy starší žáci připravují pro mladší aktivity, při kterých se učí správně třídit 

odpad, 
 projekt Emise, kde měříme čistotu ovzduší a sledujeme meteorologické prvky. 

 
Výběr aktivit školy v oblasti EVVO, akce školního Ekotýmu 2017/2018 
 

Termín Název akce Třída 

celoročně Plnění úkolů projektu Ekoškola – Ekoškola ve výuce, 
Recyklohraní, …  

 1.– 9., II.S třída 

celoročně 
celoročně 
celoročně 

Sběr pomerančové kůry, citronové kůry a bylin 
Sběr použitých baterií 
Sběr a recyklace tonerů a cartridgí 

1.– 9., II.S třída 
1.– 9., II.S třída 
1.– 9., II.S třída 

celoročně 
celoročně 
celoročně 
13. 10. 2017 
17. – 20. 10. 2017 
25. 10. 2017 
31. 10. 2017 
09. 11. 2017 
 
14. 12. 2017 
03. 01. 2018 
09. 02. 2018 
19. 02. 2018 
09. – 12. 04. 2018 
12. 04. 2018 
20. 04. 2018 
23. 04. 2018 

Sběr plastových vršků 
Sběr hliníkových obalů 
Ekologický kroužek v ŠD „Pojďme na to od lesa“ 
Sejeme louku, zakládáme trvalkový záhon 
Podzimní sběr papíru 
Dýňová slavnost 
Konference EVVO Sluňákov 
Den stromů – sázení stromů na školní zahradě 
(jedle, jírovec maďal), vyhlášení výsledků sběru papíru 
Přepadovka Ekotýmu 
Tonda obal na cestách 
Biologická olympiáda – školní kolo 
Biologická olympiáda – školní kolo (laboratorní cvičení) 
Jarní sběr papíru 
Biologická olympiáda (kategorie D) – okresní kolo 
Den Země 
Biologická olympiáda (kategorie C) – okresní kolo 

1.– 9., II.S třída 
1.– 9., II.S třída 
zájemci ze školní družiny 
7. třída 
1.– 9., II.S třída 
1.– 9., II.S třída 
 
1., 2., 8., 9. třída 
 
1. – 9. třída 
1. – 9. třída 
vybraní žáci II. stupně 
vybraní žáci II. stupně 
1.– 9., II.S třída 
vybrané žákyně 7. třídy 
1.– 9., II.S třída 
vybrané žákyně 8., 9. třídy 

Den Země – úprava pocitového chodníku 
 

      Časová schránka žáků 6. třídy před zakopáním 
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24. 04. 2018 
25. 04. 2018 
14. – 18. 05. 2018 

28. 05. – 01. 06. 
2018 

04. – 08. 06. 2018 
20. 06. 2018 

Seminář dobré praxe (ZŠ Hulín) 
Vyhlášení výsledků jarního sběru papíru 
Škola v přírodě (Domašov nad Bystřicí) 
Škola v přírodě (Domašov nad Bystřicí) 
 
Škola v přírodě (Domašov nad Bystřicí) 
Školní výlet Ekotýmu – spalovna SAKO Brno 

zástupci Ekotýmu 
zástupci Ekotýmu 
1., 2. třída 
3., 4.A třída 
 
4.B, 5. třída 
členové Ekotýmu 

I.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
 

Nerealizováno ve školním roce 2017/2018. 
 

 

J.      ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 
Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2017 
 

popis Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb 
 

1.576.237,05 
 

511.814,00 
Úroky z bankovních účtů 494,63   
Zúčtování fondů 118.440,00  
Výnosy z prodeje materiálu 

 
  

Jiné ostatní výnosy  9.782,40   
Dotace a příspěvky 16.784.054,75 

 

Výnosy celkem: 18.489.008,83 511.814,00  

 
popis Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Náklady 

Spotřeba materiálu 
 

1.698.258,88 
 

251.888,99 
Spotřeba energie 639.733,74 29.424,50 

Opravy a udržovací práce 255.367,05 1.931,19 

Cestovné 42.201,00   
Mzdové náklady vč. ZP a SP 14.234.739,52 203.155,22 
Ostatní výdaje 1.564.731,71 3.893,66 

Náklady celkem:  18.435.031,90 490.293,56 

popis Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Výsledek hospodaření 53.976,93 21.520,44 

 
 
Rozvaha k 31. 12. 2017 

 
AKTIVA 
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
Dlouhodobý hmotný majetek 
Oprávky k dlouhodobému majetku 

285.599,22 
7.538.528,67 

-4.760.183,42 
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Drobný dlouhodobý majetek 
Zásoby 
Pohledávky 
Dohadné účty aktivní 
Finanční majetek 

7.522.876,95 
                 96.433,75 

  67.245,22 
576.786,00 

2.805.548,98 

Úhrn aktiv 6.324.359,20 
PASIVA 
Fond dlouhodobého majetku 
Finanční a peněžní fondy 
Výsledek hospodaření  
Dlouhodobé zálohy 
Krátkodobé závazky 
Přechodné účty pasivní 

2.778.345,25 

1.002.640,23 

75.497,37 

576.786,00 

1.797.613,92 

93.476,43 

Úhrn pasiv 6.324.359,20 

 
Komentář: 
Ve školním roce 2017/2018 probíhala v areálu školy běžná činnost a údržba. Z provozního rozpočtu škola 
zakoupila sestavu skříní, lavic a židlí do tříd a kabinetů v hodnotě 107.338,- Kč. V rámci obměny výpočetní 
techniky byl pořízen stolní počítač a dva notebooky – v celkové hodnotě 40.815,80 Kč, pro mateřskou školu škola 
zakoupila nový televizor, vysavač a fotoaparát  - cena 16.727,- Kč. Z rezervního fondu byla hrazena nová 
kuchyňská linka ve sborovně za 39.809,- Kč.  
Z finančního daru ve výši 100.000,- z grantového programu innogy Gas Storage byl pořízen nábytek a tabule pro 
venkovní výuku v areálu školní zahrady i venkovní nábytek do zahrady v mateřské škole.  
S finanční spoluúčastí zřizovatele a Sdružení přátel školy proběhla škola v přírodě pro žáky l. stupně (Skautská 
základna Domašov nad Bystřicí) a dětí z mateřské školy (Chata Relaxa, Žďárský potok, Stará Ves u Rýmařova), 
dále společný vodácký kurz na řece Vltavě s partnerskou školou ze slovenských Raslavic.  
Z rozpočtu zřizovatele byly provedeny další drobné opravy v budově školy, rekonstrukce vnitřních prostor 
bývalého 3. oddělení MŠ na dvě 1. třídy. Ve školní jídelně oprava podlahy ve vývařovně i její vnitřní vymalování. 
V prostorách keramické dílny byly nově vybudovány toalety se sprchou, položena nová podlahová krytina 
v celkové výši 29.659,- Kč. Budova školní dílny a školní jídelna byly napojeny na novou kanalizační přípojku, došlo 
k předláždění školního dvora. 
 

K.   ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

 
V roce 2017 škola získala: 

 dotaci z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekt Inovace 4 ve výši 961.310,- Kč, ze které byly kromě 
školení pracovníků  pořízeny – interaktivní tabule, projektory, výukový software, tabule a  didaktické 
pomůcky pro žáky ve výši 250.926,05 Kč. 

 neinvestiční dotaci  z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2016/2017- modul ZŠ –  částka 4.285,- Kč 

 
 

L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

UČENÍ 
 
 

Nerealizováno ve školním roce 2017/2018. 
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M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

 

1. Projekt „Inovace 4 šablony výzva číslo 22“ 
 

Projekt Zahájení, ukončení Hodnota projektu 

Inovace 4 šablony výzva číslo 22 01. 04. 2017, 31. 03. 2019 961.310,00 Kč 

 

 
Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
V rámci tohoto projektu se škola zapojí do těchto aktivit a vzdělávání v rámci 
DVPP:  
Mateřská škola 

 Školní asistent – personální podpora MŠ  

(zřízena pozice školního asistenta pro školní rok 2017/2018). 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 

(Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost). 

 Specifika práce s dvouletými dětmi – DVPP v rozsahu 24 hodin. 

 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností dětí 

v MŠ – DVPP v rozsahu 60 hodin. 

Základní škola 
 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 

(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze). 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin  

(Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze). 

 Tandemová výuka na ZŠ. 

 CLIL ve výuce na ZŠ. 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ. 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. 

2. Projekt Ekoškola 
 
Ekoškola je mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s praktickými 
kroky. Myšlenka tohoto projektu vznikla v roce 1994 v Kodani. Dnes je do projektu zapojeno 
celkem 49 000 škol, 16 000 000 žáků z 64 zemí světa. Naše škola se přihlásila do projektu   
15. 3. 2011 a titul Ekoškola získala již potřetí. Ve školním roce 2016/2017 jsme titul podruhé 
obhájili a můžeme ho užívat až do roku 2021. Slavnostní předání 3. titulu proběhlo v Praze 
22. 6. 2017. Do činností v rámci projektu jsou zapojeni žáci, učitelé a jednotliví zaměstnanci 
školy i zástupci obce Troubky.  
 
Vybrané cíle školního Ekotýmu:  

 zavádění ekologicky šetrných čisticích prostředků,  

 monitorování spotřeby vody, elektrické energie a zemního plynu  

             a zavádění úsporných opatření,  

 třídění odpadu ve třídách,  

 snižování množství odpadu ve škole,  

 organizace sběru papíru ve škole, 

 pokračování ve zlepšování prostředí školy, školní zahrady. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw8OSNkNTWAhWIKVAKHbQrADQQjRwIBw&url=http://www.lipka.cz/ekoskola?idm%3D35&psig=AOvVaw0xsJdDUJlujIjxOqx2aqbW&ust=1507108844236170
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3. Ovoce a zelenina do škol 
 
Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. 
Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce   
a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti 
dětské obezitě. Dodavatelem čerstvého ovoce a zeleniny pro naši školu byla ve školním roce 
2016/2017 společnost MK Fruit s. r. o., Mendlovo náměstí 17/9, Brno. 
 

4. Mléko do škol 
 

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka              
a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně 
přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.  

 
 
 

  

N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY  

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje 

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov – Mgr. Marcela Sedláčková 
Speciálně pedagogické centrum při SŠ a ZŠ DC 90 – Mgr. Eva Horká 

 
 
ZŘIZOVATEL 
 

Obec Troubky vytváří velmi dobré podmínky pro předškolní i základní vzdělávání. Vedení školy 

pravidelně informuje představitele obce o dění ve škole na zasedáních zastupitelstva  a při 

operativních schůzkách s vedením obce. Každoročně zástupci obce zahajují školní rok v mateřské 

škole i základní škole. Obec se jako zřizovatel podílí na opravách budov (ve školním roce 

2017/2018 rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení nových tříd ZŠ - bývalá MŠ, rekonstrukce 

elektroinstalace a osvětlení v MŠ - horní třída, rekonstrukce napojení školní jídelny a školního dvora na veřejnou 

kanalizaci, instalace laviček u šatny základní školy a při vstupu do mateřské školy, spolupráce se školním 

Ekotýmem na vybudování zahradního jezírka aj.), financuje provoz školy a přispívá výraznou měrou na vybavení 

školy a spoluorganizuje akce pro žáky a veřejnost. Běžné pracovní záležitosti i mimořádné situace byly 

konstruktivně řešeny na operativních schůzkách vedení školy se starostou a místostarostou obce. Ve spolupráci 

s vedením obce pokračovaly úpravy v areálu školy.  

 
SDRUŽENÍ PŘÁTEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TROUBKY, z. s. (dále jen SPŠ) 
 
Tradičním a významným partnerem školy je SPŠ. Mezi hlavní cíle sdružení patří: 

 organizace soutěží a akcí pro děti a rodiče, 
 dobrovolnou činností svých členů, materiálními a finančními prostředky se podílet na zlepšování 

prostředí školy a vybavenosti školními pomůckami, 
 přispívat finančními prostředky na jízdné a startovné žáků při reprezentaci školy na soutěžích,  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjrlIzhj9TWAhWRblAKHQtdCF8QjRwIBw&url=http://www.zsbela.cz/zapojeni-skoly.php&psig=AOvVaw3h5yumU0wWslTewxefJnKj&ust=1507108732596791
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 seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami ze strany rodičů. 
 
Ve školním roce 2017/2018 pořádalo SPŠ pro žáky základní školy a mateřské školy tyto již tradiční akce: 

 Lampionový průvod (25. 10. 2016), 

 Mikulášská nadílka (2. 12. 2016), 

 Školní ples (27. 1. 2018), 

 Dětské šibřinky (24. 2. 2018), 

 Pálení čarodějnic (27. 4. 2018), 

 Dětský den – téma „Cesta do pravěku“ (26. 5. 2018).  

 
Z finančních výtěžků zmíněných akcí a příspěvků rodičů žáků školy SPŠ přispělo ve školním roce 2017/2018 
žákům celkovou částkou 109.980,-- Kč např. na: 

 dopravu na vodácký kurz na řece Vltavě, žáci 7. – 9. třídy, kemp Na Pískárně, 

 dopravu žáků mateřské školy na školu v přírodě, Stará Ves u Rýmařova, chata Orientka, 

 dopravu žáků 1. stupně na celkem 3 turnusy školy v přírodě v Domašově nad Bystřicí, 

 dopravu na plavecký výcvik do Přerova (žákům ZŠ i dětem z MŠ),  

 portfolia žáků 1. třídy,  

 výlety žáků 1. – 8. třídy, výlety dětí z mateřské školy, 

 výlet žáků 9. třídy (doprava + ubytování), 

 dopravu a vstupné pro žáky do divadla (I. a II. stupeň),  

 dopravu žáků při reprezentaci školy a na různé školní akce a soutěže, 

 věcné dary do mateřské školy, školní družiny, věcné dary pro předškoláky, 

 vstupné na některé školní akce, 

 činnost kroužku Aerobik. 

Všem členům SPŠ děkujeme za dlouhodobou finanční podporu žáků Základní školy a Mateřské školy Troubky      
a skvělé organizační zajištění všech pořádaných akcí. 

 
MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY V REGIONU  
 
Škola dlouhodobě spolupracuje se Základní školou a Mateřskou školou v Tovačově. Spolupráce probíhá: 

a) mezi školními družinami – společné akce (drakiády, sportovní odpoledne aj.) a odpolední návštěvy žáků, 
b) mezi mateřskými školami – návštěvy, společné akce, sportovní olympiády, 
c) mezi základními školami – společné exkurze a zájezdy, na obou školách působí jako                                        

výchovná poradkyně Mgr. Jitka Lehká. 
Škola spolupracuje s okolními základními školami při organizaci florbalových turnajů „O pohár starosty obce 
Troubky“ – zúčastněné školy: ZŠ Tovačov, ZŠ Dub nad Moravou, ZŠ Horní Moštěnice, ZŠ Lobodice. 
Děti z mateřské školy se pravidelně účastní olympiády mateřských škol za účasti MŠ Tovačov a MŠ Věrovany. 

 
 
SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU RASLAVICE (SLOVENSKÁ REPUBLIKA) 
 
Dne 28. 10. 2013 byla obnovena spolupráce Základní školy a Mateřské školy Troubky se slovenskou Základní 
školou Raslavice. 

Cíle spolupráce: 
 zkvalitnění výchovně vzdělávacích výsledků,  
 tvorba mezinárodních projektů, 
 rozvoj vzájemných česko-slovenských vztahů. 

 

Formy spolupráce: 
 metodické dny pro pedagogické pracovníky škol, 
 pracovní setkání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol, 
 tvorba mezinárodních projektů podporovaných z fondů EU, 
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 vzájemná výměna pedagogických pracovníků ve vyučovacím procesu, 
 vědomostní, umělecké a sportovní soutěže žáků škol budovaných ne na vzájemném soupeření škol,  

ale na soupeření smíšených česko-slovenských družstev. 
 

Společná setkání ve školním roce 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018 jsme naplánovali celkem 3 společná setkání. 
 
1. Společné setkání pedagogických pracovníků ve Starém Smokovci, Grand Hotel Bellevue (26. – 28. 4. 2018) 
Setkání pedagogů partnerských škol (2 vyučující naší školy, cca 30 kolegů ze ZŠ Raslavice) umožnilo plánování 
dalších společných akcí, absolvovat přednášky a poznat krásy Vysokých Tater. 
 
2. Výměnný pobyt žáků v Troubkách (13. 5. – 18. 5. 2018) – žáci 6. a 7. tříd 
V neděli 13. 5. 2018 dorazilo do Troubek celkem 20 žáků ZŠ Raslavice. Doprovázel je pan ředitel Martin Klempay 
a paní učitelka Anna Vráblová. Návštěva byla zahájena společnou večeří žáků a učitelů, seznámením žáků a 
představením plánu výuky a společných akcí na celý týden. Následovalo ubytování žáků v rodinách, které se staly 
na celý týden novým domovem slovenských kamarádů. 

V následujícím týdnu zaplnilo dopoledne vyučování podle upraveného rozvrhu a každé odpoledne byl připravený 
společný program. V odpoledních hodinách žáci postupně absolvovali: 

 sportovní odpoledne (smíšené česko-slovenské týmy poměřily své síly v turnaji v ringu a  vyzkoušely si 
alternativu v obou zemích tak populárního biatlonu, který jsme si přejmenovali na běhatlon, v němž běh na 
lyžích nahradil běh a střelbu z malorážky střelba ze vzduchovky na dřevěné špalíky),  (= běh + střelba ze 
vzduchovky), 

 prohlídku přerovského muzea Komenského, kde v době naší návštěvy probíhala výstava k 100. výročí vzniku 
společného československého státu, následně žáci nahlédli do expozice historie školství a historických 
učeben, 

 prohlídku Květné zahrady a historického centra Kroměříže,  
 společné odpoledne se svými kamarády v rodinách, které většinou připravily velmi atraktivní program, 
 závěrečné páteční dlouhé loučení doprovázené fotografováním, objetími a také slzičkami. Stejně jako před 

několika lety. Nové kamarády našli nejen ti, kteří u sebe měli ubytované slovenské děti. 

 

 
3. Vodácký kurz na řece Vltavě, kemp Na Pískárně (3. - 8. 6. 2018)  
Žáci 7. – 9. třídy obou partnerských škol si zpestřili konec školního roku – strávili nádherný týden na Vltavě.  Cílem 
tohoto týdne nebylo jen zvládnout základy pádlování a ovládání dvoumístných kánoí, ale také prohloubit vztahy 
mezi žáky našich škol. Během vodáckého kurzu stihli mj.: 

 absolvovat 4 celodenní vodácké etapy (Vyšší Brod – Rožmberk, Rožmberk – kemp Na Pískárně, kemp Na 
Pískárně – Český Krumlov, Český Krumlov – Zlatá Koruna) a úspěšně zdolat všech deset „šlajsen“, 

 návštěvit historická jihočeská města Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, 

Muzeum Komenského Přerov, expozice historických učeben 
 

Společná fotografie, školní dvůr 
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 vyzkoušel stále populárnější paddleboarding,  
 společný táborák, 
 odpolední sportování, 
 navázat nová přátelství. 

 
Kurz úspěšně absolvovalo 32 žáků školy. 
 
 

O. ZÁVĚR  

 
Tato zpráva podává ucelený pohled na činnost všech součástí Základní školy a Mateřské školy Troubky ve školním 
roce 2017/2018.   
 

Hlavní cíle pro školní rok 2017/2018 
 zachovat složení pedagogického sboru bez velkých personálních změn,  
 podílet se na kulturních a společenských akcích v obci, 
 být úspěšní při srovnávacích inspekčních šetřeních ČŠI, obstát tak v konkurenci ostatních škol, 
 připravit žáky 9. třídy na přijímací řízení na SŠ, 
 připravovat žáky na školní, okrskové, okresní a případně i krajské soutěže, 
 pokračovat v revitalizaci školní zahrady a opravách ve škole, školní jídelně a mateřské škole, 
 aktualizovat školní vzdělávací programy (od 31. 08. 2018 nový ŠVP pro základní vzdělávání), 
 aktualizovat vzdělávací nabídku, zařazovat do výuky nové výukové metody (výuka matematiky metodou 

Hejného, tandemová výuka, CLIL) – podporovat pedagogické pracovníky v DVPP zaměřených                                     
na inovativní způsoby výuky, 

 žádat o finanční podporu z různých dotačních titulů, 
 pokračovat v projektu Ekoškola a podporovat činnost školního Ekotýmu, 
 pokračovat ve spolupráci se Základní školou Raslavice (Slovenská republika). 

 
Tyto cíle byly v průběhu roku splněny.  
 
Školní rok 2017/2018 proběhl za tradičně vynikající podpory zřizovatele školy. Celkový počet žáků školy měl  
i nadále stoupající tendenci (207 žáků). Problémy s počtem dětí začíná mít postupně mateřská škola, která ve 
školním roce 2017/2018 nedosáhla své kapacity 75 dětí a od školního roku 2018/2019 bude provoz mateřské 
školy přesunut pouze do areálu v ulici Sportovní. 
 
Kontrolní a hospitační činnost byla zaměřena komplexně na všechny vyučující. Většina hospitovaných hodin byla 
na velmi dobré úrovni. Vyučující se za podpory vedení školy účastnili řady školení a vzdělávacích akcí. 
 
Komunikace mezi školou a zákonnými zástupci byla zajištěna formou pravidelných třídních schůzek a konzultací, 
individuálními návštěvami rodičů ve škole a jednáním s třídními učiteli, výchovnou poradkyní, metodičkou 
prevence a vedením školy. Informace o dění ve škole pravidelně zveřejňujeme na svých webových stránkách           
a vývěskách u školy a obecního úřadu. Pravidelně publikujeme informace o dění ve škole v Troubeckém 
zpravodaji, o významnějších akcích informujeme prostřednictvím Přerovského deníku a Zpravodaje školství, 
případně dalších (časopis Bedrník). 
Během školního roku došlo celkem k 43 úrazům žáků. Většinou se jednalo o odřeniny a lehké úrazy, které                
se neprojevily absencí žáků ve škole. Ani jeden případ nebyl zapříčiněn nedbalostí či porušením pracovní kázně 
ze strany pedagogů školy. 
 
Za úspěchy školního roku 2017/2018 považuji: 
 

 skutečnost, že se žákům i pedagogům v letošním roce vyhýbaly vážné školní úrazy,   

 pokračování trendu rostoucího počtu žáků naší školy (rok 2010 – 145 žáků, červen 2017 – 194, červen 

2018 - 207  žáků, září 2018 – 222 žáků), žáci do Troubek dojíždějí z Henčlova a Výmyslova, Přerova, 

Tovačova, Lobodic, Újezdce a Lýsek, 

Vodácký kurz, etapa Český Krumlov – Zlatá Koruna 
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 splnění učebních plánů v jednotlivých ročnících,  

 vynikající spolupráci a podporu zřizovatele školy, spolupráci s jednotlivými spolky v obci,  

 pokračování ve spolupráci se SPŠ, 

 pokračování vzdělávání žáků speciální třídy v naší škole,  

 činnost školní družiny – akce ŠD – karneval, družinová svatba aj., pokračování spolupráce se ŠD 

v Tovačově, pokračování ekokroužku při ŠD a mnohé další,  

 pozitivní skutečnost, že žáci páté třídy zůstávají pro další školní rok pohromadě a nikdo neodchází             

na víceleté gymnázium, 

 pokračování snahy o zavedení moderních vyučovacích metod a pomůcek do výuky v naší škole  

(příprava na zavedení Hejného metody v matematice, tandemová výuka, CLIL),  

 velké zapojení žáků školy do činnosti kroužků, ale i činnosti troubeckých spolků: 

Sokola Troubky, FK Troubky, folklórních souborů Hanáček a Omladina, ochotnického divadelního 

souboru v Troubkách a dalších, 

 skutečnost, že stále více žáků naší školy navštěvuje základní uměleckou školu, 

 tradičně velké množství nasbíraného starého papíru v rámci podzimního a jarního sběru,  

 skutečnost, že se nám daří výuku doplňovat o zajímavé exkurze (ty letošní nás zavedly například                 

do Vídně, polské Osvětimi, spalovny v Brně, Technického muzea v Brně aj.),   

 přípravu a realizaci zajímavých projektových dnů, 

 pokračování organizace akcí pro žáky mimo vlastní vyučování – např. spaní ve škole pro nejlepší čtenáře 

mezi žáky I. stupně, i letos pokračoval oblíbený Literárně - výtvarný salón, přespání ve škole završilo            

i letošní činnost kroužku aerobiku, spaní předškoláků v MŠ,  

 pokračování ve spolupráci a organizace společných akcí se ZŠ Raslavice (výměnný pobyt žáků ZŠ 

Raslavice v Troubkách, vodácký kurz na řece Vltavě),  

 účast žáků ve školních soutěžích, následná reprezentace v okrskových, okresních a často také v krajských 

kolech soutěží,   

 pokračování činnosti školního Ekotýmu - titulu Ekoškola v držení na období 2017 - 2021, organizace 

sběru papíru, třídění odpadu, postupné proměny školní zahrady aj.,   

 úspěšné absolvování přijímacího řízení na střední školu (žáci 9. třídy),  

 realizace projektu „Inovace 4 šablony výzva číslo 22“ a „Venkovní výuka v Základní škole a Mateřské 

škole Troubky“, 

 pokračování oprav v budovách ZŠ i MŠ (dokončení rekonstrukce školní jídelny – napojení na kanalizaci, 

osvětlení a elektroinstalace v horní třídě MŠ Sportovní, vybudování WC a sprchového koutu u keramické 

dílny, rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení v budoucí 1.A a 1.B aj.). 

 
 
 
Tímto bych chtěl poděkovat všem pedagogickým i správním zaměstnancům školy                        
za kvalitní a zodpovědnou práci a všem partnerům Základní školy a Mateřské školy Troubky 
za spolupráci a podporu v úspěšném školním roce 2017/2018.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 

 34 

 
 
 
 

Tato 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2017 - 2018, 
 
 

kterou zpracoval Mgr. Petr Vrána, ředitel školy, 
 

byla schválena bez připomínek 
 
 

ŠKOLSKOU RADOU 
 
 

dne   11.  10. 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….            …………………………………………. 
          Romana Soušková                          Mgr. Petr Vrána 
místopředsedkyně školské rady                              ředitel školy 


