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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Název školy:                                          Základní škola Vápenná, okres Jeseník, 
           příspěvková organizace 
 
Sídlo:                                                        Vápenná 262, 790 64 
 
Právní forma:                                        Příspěvková organizace 
 
 
Identifikátor zařízení:                         600 150 631 
 
IČO:                                                           750 288 91 
IZO:                                                           102680671 
 
 
Zřizovatel:                                              Obec Vápenná 
                                                                   Vápenná 442, 790 64    
                                                                   IČO  003 035 26 
 
Ředitel školy:                                          Bořivoj Kubíček 
             Vápenná 393, 790 64 
 
 
Součásti školy:                                       Školní družina 
                                                                    IZO: 120500230   

 
Datum zápisu školy do rejstříku 
škol a školských zařízení:                   15. 03. 1996 
 
 
Celková kapacita školy                        : 270 žáků 
 
 
Kapacita školní družiny                       : 75 žáků   
 
 
 
Kontakt: 
 
Telefon                                                      : 584439085                            
 
E-mail školy                                             :  zs.vapenna@jes.cz 
 
Webové stránky                                      : www.zsvapenna.jesenicko.com 
 
Datová schránka:                                    : mdm6hw 
 
 

mailto:zs.vapenna@jes.cz
http://www.zsvapenna.jesenicko.com/
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 Další údaje 
 Ve školním roce 2013/2014 měla škola 130 žáků v devíti třídách a v devíti ročnících. Průměrná 
naplněnost je 14,4 žáků na třídu. Vzhledem k nízkému počtu zažádala škola zřizovatele o povolení 
výjimky z nejnižšího počtu žáků, která byla škole udělena. 
 Žáci mohou ve škole využívat patnáct učeben, z toho šest odborných. Součástí školy je školní 
družina, která má dvě oddělení a sídlí v oddělené budově, přibližně 400 metrů od školy. K budově 
školy přiléhá školní hřiště s asfaltovým povrchem, kde probíhá výuka tělesné výchovy. Hřiště slouží 
jako oddychová plocha pro pobyt žáků o velkých přestávkách. Škola může zdarma využívat také 
víceúčelové hřiště v obci, které je vzdáleno asi 700 metrů od školy. V zimním období se pohybové 
aktivity přesouvají do tělocvičny a posilovny. Tělocvična se nachází zhruba sto metrů od školy 
v budově obecního úřadu. 
 Během školního roku organizujeme lyžařské kurzy (1. stupeň a 2. stupeň), turistický kurz (8. 
ročník) a plavecký výcvik (první stupeň). Z důvodu nedostatku sněhu a nevhodných podmínek se letos 
lyžařské výcviky nekonaly. 
 Vybavení školy je na dobré úrovni. V tomto školním roce se nám podařilo vybavit jednu třídu 
novým nábytkem a zlepšit prostředí v další ze tříd renovací podlahy, stěn, kachliček a vestavěných 
skříní. Povedlo se nám zrekonstruovat nepoužívanou místnost WC v přízemí, kde vzniklo menší 
hudební studio.  
 V průběhu školního roku pořádáme mnohé sportovní, výtvarné, recitační, pěvecké a vědomostní 
soutěže. V rámci volnočasových aktivit jsme opět spolupracovali se Střediskem volného času Duha 
Jeseník a se ZUŠ Vidnava.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

          Rekonstrukcí starých a nepoužívaných záchodů vzniklo malé hudební studio 
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Údaje o školské radě 
 
   Tento školský orgán pracoval ve tříčlenném složení. Během školního roku se školská rada sešla 
celkem čtyřikrát, zápisy z jednání jsou k nahlédnutí ve škole. 
 
Datum zřízení:   3. 1. 2006 
 
Člen rady školy jmenovaný zřizovatelem:  Mgr. Naděžda Čmelová 
                                                                                 e-mail: cmelovana@gmail.com 
Člen rady školy z řad rodičů:   Roman Frančák 
 
Člen rady školy z řad učitelů:  Mgr. Zdena Číhalová 
 
Kontakt: Mgr. Zdeňka Číhalová, Vápenná 333 
                tel. 724127173, e-mail:  cihalova@zsvapenna.cz    
 
 
 
 
 
 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE 
ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

 
 Vzdělávání žáků: 
 
Všechny ročníky (1. -9.) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – I MALÁ ŠKOLA DOKÁŽE 
MNOHO. 
 
Volitelné předměty 2. stupně 
 
třída předmět vyučující 

 
6.  

 
Rukodělné práce 

 
Jan Hájek 

 
8.  

 
Psaní na stroji všemi deseti 

 
Mgr. Václav Schlemmer 

 
 9. 

 
Anglická konverzace 

 

 
Mgr. Václav Schlemmer 

 
 
 
 
 
 
 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
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ředitel školy Bořivoj Kubíček 
zástupce ředitele školy Mgr. Zdeňka Číhalová 
výchovný poradce Mgr. Petra Hlásná 
preventiva sociálně patologických jevů Mgr. Martin Nosek 
koordinátor ŠVP Mgr. Petra Böserová 

Mgr. Marta Nosková 
metodik environmentálního vzdělávání Mgr. Petra Hlásná 
požární technik Lubomír Holešínský 
BOZP Radek Srb 
zdravotník Libuše Šubová 
Třídní učitelé: 

1. třída Mgr. Petra Böserová 
2. třída Lucie Durmanová 
3. třída Mgr. Alena Šušková 
4. třída Děvana Rábková 
5. třída Mgr. Vladimíra Šteiglová 
6. třída Mgr. Martin Nosek 
7. třída Mgr. Marta Nosková 
8. třída Mgr. Petra Hlásná 
9. třída Jan Hájek 

 
 
Učitelé bez třídnictví: 
Mgr. Václav Schlemmer 
 
 
Vychovatelky: 
Školní družina Libuše Šubová 
 Žaneta Bromníková 
 
 
Asistentky pedagoga: 
Asistentka pedagoga pro žáky ze sociálně 
znevýhodněného prostředí 

 
Simona Šimčíková/Marie Bagárová 

Asistentka pedagoga  Veronika Šebestová 
Žaneta Bromníková 

 
 
Správní zaměstnanci: 
Školník (topič)  Lubomír Holešínský 
Uklízečky Elena Horáková 

Růžena Talašová 

 
 
 
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
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Kvalifikace % 
Učitelé 1. stupně 60 
Učitelé 2. stupně 86 
Vychovatelky 100 
Asistentky 100 
 
 

4. Údaje o zápisu ke školní docházce a následném přijetí 
 

dostavilo se k zápisu z toho odklad školní 
docházky 

počet zapsaných dětí 

12 0 12 
dostavilo se k zápisu 
v náhradním termínu 

z toho odklad školní 
docházky 

počet zapsaných dětí 

1 0 1 
 
 
Umístění vycházejících žáků 
 
Škola Umístění Počet přijatých žáků 
Masarykova střední škola zemědělská a VOŠ 
Opava 

zahradník 1 

Střední odborná škola ekonomiky a 
podnikání 

žurnalistika a média 1 

Střední škola polytechnická Olomouc truhlář 1 
Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník hotelnictví  1 
SOU a SOŠ strojní Šumperk truhlář 1 
SP a SZŠ v Krnově předškolní a 

mimoškolní pedagog 
1 

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh správní činnost 2 
Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh výchovná činnost 1 
Střední škola gastronomie a služeb Přerov kadeřník  1 
Střední škola železniční a stavební Šumperk strojírenství 1 
Střední odborná škola Litovel výrobce potravin 1 
SOŠ a SOU stavební Jeseník stavebnictví 1 
SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník gastronomie 3 
SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník kuchař-číšník 1 
SOŠ a SOU zemědělské Heřmanice opravář zemědělských 

strojů 
umělecký kovář 

1 
 

2 
OU a PŠ Lipová-lázně kuchařské práce 1 
Vycházejících žáků celkem: 21 
Z toho z 9. ročníku                 20 
            z 8. ročníku                     1 
  
 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 
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ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO 
STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 
 
 

1. POLOLETÍ 
  
                                                                                                     CELÁ ŠKOLA                  1.STUPEŇ              2. STUPEŇ   
CELKOVÝ PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

 
1,749 1,343 1,951 

STUPEŇ HODNOCENÍ 
PROSPĚCHU 

PROSPĚL 
S VYZNAMENÁNÍM 

61 49 12 

PROSPĚL 64 15 49 
NEPROSPĚL 5 1 4 
NEHODNOCEN 0 0 0 

 
ZAMEŠKANÉ HODINY 
                                                                                                 
ZAMEŠKANÉ HODINY  CELÁ ŠKOLA 1.STUPEŇ 2. STUPEŇ 
OMLUVENÝCH CELKEM/NA ŽÁKA 5797/44,592 1751/26,938 4046/62,246 
NEOMLUVENÝCH CELKEM/NA ŽÁKA 28/0215 10/0,153 18/0,246 
 
 
 
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
                                          
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ CELÁ ŠKOLA 1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 
POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY 19 4 15 
NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

24 2 22 

DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE 21 1 20 
DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY 5 1 4 
2. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 0 0 0 
3. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 0 0 0 
 
 
 

2. POLOLETÍ 
                                                                                          CELÁ ŠKOLA                  1.STUPEŇ              2. STUPEŇ   
CELKOVÝ PRŮMĚRNÝ 
PROSPĚCH 

 
1,775 1,38 1,971 

STUPEŇ HODNOCENÍ 
PROSPĚCHU 

PROSPĚL 
S VYZNAMENÁNÍM 

56 43 13 

PROSPĚL 73 20 53 
NEPROSPĚL 1 1 0 
NEHODNOCEN 0 0 0 

     
 
ZAMEŠKANÉ HODINY 
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ZAMEŠKANÉ HODINY   CELÁ ŠKOLA 1.STUPEŇ 2. STUPEŇ 
OMLUVENÝCH CELKEM/NA ŽÁKA 7037/54,131 2561/39,4 4476/68,861 
NEOMLUVENÝCH CELKEM/NA ŽÁKA 45/0,346  19/0,292 26/0,4 
 
 
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 
 
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ CELÁ ŠKOLA 1.STUPEŇ 2. STUPEŇ 
POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY 45 24 21 
NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

9 
0 9 

DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE 9 0 9 
DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY 6 1 5 
2. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 5 1 4 
3. STUPEŇ Z CHOVÁNÍ 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Druh postižení Počet žáků 

Mentální postižení 1 

Autismus 1 

S vývojovými poruchami učení 5 

Celkem 7 

 
 
 
 
Údaje o školní družině  
 

Celková kapacita Počet žáků Počet zaměstnanců 

75 58 2 
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6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

 Letos jsme se zaměřili zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji 
pozitivního sociálního chování mezi žáky a zvládání zátěžových situací. Pozornost byla věnována také 
mapování klimatu jednotlivých tříd i celkového klimatu školy. 
Celkové zhodnocení: 

- ve spolupráci se střediskem volného času Duha Jeseník zajistit širokou nabídku volnočasových 
aktivit v devíti zájmových útvarech 

- školní družina úspěšně realizovala bohatý program soutěží různého zaměření 
- zlepšila se vzájemná spolupráce mezi školou a rodiči-rodiče se podařilo aktivně zapojit do několika 

společných akcí 
- zlepšily se vztahy mezi pedagogy a žáky (společná příprava nejrůznějších školních akcí-Den 

otevřených dveří, Školní akademie…) 
- dobře pracoval Žákovský parlament, úspěšně se podílel na přípravě a realizaci několika akcí 
- škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol a získala osvědčení Aktivní škola 

 
Hodnocení konkrétních cílů: 

- v oblasti rizikového chování byl řešen  jeden případ fyzického napadení spolužáka 
- prevence záškoláctví – rodičům byla nabídnuta pomoc výchovného poradce a metodika prevence- 

Škola v těchto otázkách úzce spolupracuje s dalšími subjekty (lékaři, OSPOD) 
- prevence závislostí – ve školním roce nebyl řešen žádný případ  
- prevence rizikových sportů a chování v dopravě – dopravní výchova byla na prvním i druhém 

stupni začleněna do výuky. Žáci VI. třídy se zúčastnili projektu Vzdělávání žáků VI. tříd v dopravní 
výchově 

- prevence příjmu potravy – podpora zdravého životního stylu a zodpovědného vztahu ke svému 
tělu 

- prevence rizikového sexuálního chování – častá témata v hodinách občanské výchovy a výchovy ke 
zdraví 

- prevence kriminality – během školního roku byl řešen jeden případ vandalismu – poškození 
vybavení třídy 
 
 
 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
 
 

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

 studium k dosažení úplné kvalifikace – 2 učitelé 
 
 
 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 
• Prevence sociálně patologických jevů 
• Specializovaná činnost v oblasti EVVO 
• Koordinátor ŠVP 
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      Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

 Hodnocení žáka na ZŠ 
 Aktualizační právní vzdělávání řídících pracovníků škol – správní řízení škol 
 Jak podporovat vznik komunitních škol v obcích 
 Regionální konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence 
 Workshop – aktivní občanství 
 Obtížné rozhovory 
 Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance 
 Odpady a obaly 
 Finanční gramotnost-její výuka v jednotlivých předmětech ZŠ 
 Práce se třídou formou hry 
 Efektivní komunikace, rozvoj týmu, řešení konfliktů 
 Asistent pedagoga-dítě s ADHD a ADD 
 Svět energie – Dlouhé stráně 
 Zákoník práce a jeho novela od 1.1.2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem a další 

aktuality 
 
 
 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
Úspěchy našich žáků v soutěžích 
 

 Okresní kolo recitační soutěže – 1. místo  
 Krajské kolo recitační soutěže - účast 
 Jazyková olympiáda Jeseník - účast 
 Knižní detektiv – školní soutěž 
 Okresní přebor v přespolním běhu – 2 x 3. místo 
 Táhneme za jeden provaz (IZS) – 3. místo 
 Okresní přebor ve florbalu mladších žáků – 2. místo 
 Vánoční laťka (skok vysoký) – 3. místo, 4. místo 
 Jesenická liga ve florbalu mladších žáků – 4. místo 
 Okresní kolo ve vybíjené – 5. místo 
 Okresní kolo v atletice pro 1. stupeň ZŠ – 2. místo 
 Táhneme za jeden provaz (IZS) pro 1. stupeň – 1. místo 
 Duhová písnička – 2 x 1. místo, 2. místo 
 Zvoneček 2014 – 1. místo 
 Tříkrálová soutěž  - Vv (Charita Javorník) – 1. místo, 2 x 3. místo 
 Matematická olympiáda 4. tříd – 2 x 5. místo, 7. místo 
 Požární ochrana očima dětí  - okresní výtvarná soutěž – 1. místo 
 Mikulovický škrpál (divadelní soutěž dětských divadel) – 1. místo 
 Krajské kolo Helpíkova poháru – 3. místo, 4. místo 
 Maluj s Kryštůfkem a vyhraj – 2. místo 
 Celostátní kolo Helpíkova poháru – účast 
 Krajská soutěž hlídek mladých zdravotníků – 7. místo, 9. místo 
 Okresní kolo mladých cyklistů – 2. místo 
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Další akce 
 
BESEDY, VZDĚLÁVACÍ POŘADY, KULTURNÍ AKCE 
 

 Beseda pro žáky IX. třídy na téma heydrichiáda a československý odboj v době 2. světové války 
            Indonésie- po stopách lidojedů- vzdělávací program v rámci projektu Planeta 3000 

 Ekoprogram - Greenline - korálové útesy 
 Beseda s Policií ČR - chodec účastník silničního provozu 
 Beseda s HZS Olomouckého kraje 
 Beseda na IPS ÚP Jeseník 
 Lovečtí trubači - koncert 
 Vystoupení kouzelníka 
 Záchranáři dětem 
 Dětské olympijské hry 
 Divadelní žatva, Mikulovický škrpál – divadelní přehlídky 
 Pantomima - Kulíšek 
 Školní akademie 
 Divadelní představení školního divadla – Červená Karkulka 

 
EXKURZE 
 

 Vlastivědná exkurze do Olomouce pro žáky V. a VI. třídy 
 Exkurze do podniku Řetězárny a.s. v České Vsi pro žáky VIII. a IX. třídy 
 Exkurze na Dlouhé stráně a Technické služby Jeseník 
 Exkurze na třídící linku v Jeseníku 

 
PROJEKTY 
 

 Netradiční přespolní běh 
 72 hodin-Ruku v ruce 
 Den otevřených dveří 
 Ovoce do škol 
 Den Země 

 
 
AKCE RADY RODIČŮ 
 

 Rozsvícení vánočního stromu 
 Pálení čarodějnic 

 
 
AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

 Indiánské odpoledne - plnění indiánských úkolů, vaření sekyrkové polévky 

   Vánoční jarmark v ŠD, vystoupení dětí 

 Prázdninový výlet do akvaparku v Olomouci 

 Výlet na kolech do Nýznerova 
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 Výlet na kolech na lom Trans v Žulové 

 Sběr víček z PET lahví pro nemocného chlapce ze Skorošic 

 Oslava svatého Valentýna – vystoupení pro rodiče 

 Tancuj, zpívej, hraj – estrádní vystoupení pro děti a rodiče 
 
 
Zájmové útvary 
 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VEDENÉ STŘEDISKEM VOLNÉHO ČASU DUHA JESENÍK 
 
Florbal – mladší žáci 
Košíková – nejmladší žáci 
Country tance  
Keramika 
Lukostřelba 
Angličtina pro nejmenší 
Divadelní kroužek 
 
  
ZÁJMOVÉ ÚTVARY ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
Zdravotnický kroužek 
Pracovně výtvarný kroužek 
 
 
Kurzy 
 

 Lyžařské kurzy se z důvodu nedostatku sněhu nekonaly 
 Turistický kurz žáků 8. třídy    

 
 
 
 
 
 
 
Školní výlety 

 
1.-4. třída – Šiklův Mlýn  
5. třída -  Balneopark lázně Jeseník  

      6. třída – JuraPark Krasiejów (PL) 
      7. třída – Malý svět techniky Ostrava, aquapark Bruntál 
      9. třída – Macocha, Punkevní jeskyně   
 
 
ZUŠ Vidnava, pobočka Vápenná 
 
Klavír, kytara, flétna, keyboard, lesní roh, hudební nauka. 
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Školní parlament 
 
 Schůzky se konaly pravidelně, ve druhém pololetí častěji (1 x za 14 dní), z důvodu podílu na 
organizaci Dne otevřených dveří, Dne Země,  Školní akademie a projektu 72 hodin.. Některé problémy 
byly řešeny na schůzkách parlamentu s ředitelem školy. 
 
Školní časopis 
 
 V průběhu tohoto školního roku vydala redakční rada pod vedením paní učitelky Noskové dvě čísla 
školního časopisu Smile II a to jak v tištěné podobě, tak i v elektronické verzi, která je umístěna na 
internetových stránkách školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Úvodní stránka školního časopisu 
 
 
 

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
 
V tomto školním roce neproběhla na naší škole inspekční činnost. 
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10.   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Neinvestiční výdaje 
schválený 
rozpočet              

2013 
z toho ze SR Podíl SR na NIV 

Celkové neinvestiční výdaje (náklady) školy - 
hlavní činnost 

8 463 395 7 068 056 0,83 

meziroční vývoj ukazatele  1,02 1,04   

vývoj ukazatele za sledované období       

              Z toho: mzdy a platy 5 241 272 4 719 259 0,90 

              Z toho: OPPP (OON) 28 000 28 000 1,00 

         Ostatní neinvestiční výdaje 3 194 122 1 792 940 0,56 

           v tom:  učebnice a učební texty, učební 
pomůcky, základní školní potřeby, 

118 440 37 835 0,32 

                      školení a vzdělávání 41 115 23 050 0,56 

                      v tom: DVPP 23 050 23 050 1,00 

Zdroje financování   hodnocený rok 2013 

Zdroje celkem (dotace + ostatní zdroje) Celkem z toho ze SR Podíl SR na NIV 

Dotace celkem 8 168 056 6 540 199 0,80 

Přímé náklady na vzdělávání - obec 133 827 0 0,00 

Přímé náklady na vzdělávání - kraj 6 540 199 6 540 199 1,00 

Dotace na provoz (obec, kraj) 1 248 000 ZŘIZOVATEL x 

Účelové dotace ÚSC celkem 312 199  312 199 1,00 

Ostatní zdroje celkem 133 827 0 0 

Výnosy celkem 8 464 027 6 540 199 0,78 



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 
 

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Stránka 16 
 

11. ÚDAJE ŠKOLY O ZAPOJENÍ DO ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ A 
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

 EU peníze školám 
  Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním 

             znevýhodněním na rok 2014 
  Rozvojový program Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v roce 201 
  Rozvojový program: „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

              znevýhodněním ve školách všech zřizovatelů na rok 2014“ 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
V rámci tzv. šablon škola požádala o dotaci v projektu „Modernizace výuky na malé škole“.  
Období realizace: 15.7. 2011 – 15.1. 2014 
Rozpočet projektu: 896 946 Kč 
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12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

  
 V rámci tohoto vzdělávání dokončil jeden učitel bakalářské studium a pokračuje na magisterském 
studiu, jedna paní učitelka zahájila druhý ročník studia. 
 
 
 
 

13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ 

 
 

 

Projekt: Technika má zelenou 
Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.26/01.0049 
 
Základní škola Vápenná je partnerem v projektu, který realizuje Střední odborná škola a střední 
odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník. 
 
Cíl projektu: 
- podpora ICT ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti, 
- motivační aktivity směrem k žákům základní škol Jesenicka, 
- vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba 
podpůrných vzdělávacích materiálů, 
- rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv výstav, veletrhů, exkurzí a stáží 
ve firmách Jesenicka, 
- informace o studijních a učebních oborech na SOŠ a SOU Jeseník, 
- exkurze v počítačové učebně školy a ve školních dílnách. 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 
Primární cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných 
učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu je zapojeno 100 základních škol 
z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož 
jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu 
vzdělávání. 
V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky 
středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde k 
sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena 
komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc 
reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí 
projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s 
akademickou sférou. 
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Základní informace o projektu 
Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji 
Příjemce projektu: Olomoucký kraj 
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 
Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky 
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 
Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015 
Naše škola je partnerem projektu „PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Díky realizaci projektu si 33 středních škol rozdělí celkem 113 miliónů korun. 
Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická podpora a rozvoj přírodovědného a technického 
vzdělávání na středních a základních školách Olomouckého kraje. Nástroje k dosažení těchto cílů jsou 
především: 
 

Vybudování/inovace regionálního centra vzdělávání 
Zvýšení kvality vzdělávání zapojením odborníků z praxe a akademické sféry 
Rozšíření poskytovaného vzdělávání o specificky zaměřené zájmové vzdělávání 
Aktivizace a iniciace zájmu cílových skupin z řad žáků základních škol 
Implementace moderních metod vzdělávání (badatelství, vzájemné učení apod.), vytvoření 

kooperativních komunit. 
 
Primární cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol, středních odborných učilišť, odborných 
učilišť, gymnázií a taktéž žáci základních škol. Do projektu je zapojeno 100 základních škol 
z Olomouckého kraje. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci těchto škol, jelikož 
jsou jedni z nejdůležitějších aktérů vzdělávacího systému a zásadním způsobem ovlivňují kvalitu 
vzdělávání. 
V rámci realizace projektu dojde k zásadnímu rozšíření možností volnočasových aktivit pro žáky 
středních a základních škol v našem regionu, dále vzniknou programy vzájemného učení a dojde k 
sdílení odborných učeben středních škol pro povinnou výuku základních škol. Rovněž bude vytvořena 
komplexní databáze elektronických výukových materiálů pro příslušné obory, které budou navíc 
reflektovat nově vybudovaná či inovovaná regionální centra vzdělávání. Neméně důležitou součástí 
projektu bude spolupráce nejen se zástupci zaměstnavatelů v rámci komunitního rozvoje, ale také s 
akademickou sférou. 

 
 

Projekt Ovoce do škol 
Škola se zapojila do projektu Česká republiky Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a 
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.  
Žáci prvních až pátých ročníků základních škol budou dostávat ovoce a zeleninu zdarma.  
Dodavatelskou firmou školy je MK Fruit Šumperk. 
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Zdravé zuby – Komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u 
dětí na 1. stupni základních škol.  
Cílem programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i 
u dospělé populace v budoucích letech.  
Cílem soutěže je přivést do stomatologických ordinací co nejvíce dětí mladšího školního věku na preventivní 
vyšetření chrupu. 
 
  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- naše škola se zúčastnila projektu 10.10.2013 pod patronací  školního parlamentu 

- děti  1. stupně chodily po vesnici a sbíraly odpadky do igelitových pytlů 

- žáci 2. stupně v odpoledních hodinách natírali lavičky a odpadkové koše u obecního úřadu 
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14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI 
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
Odbory na našem pracovišti nejsou ustaveny. 
Rada rodičů – předsedkyně Zdeňka Frančáková 
Školská rada – předsedkyně Mgr. Naděžda Čmelová 
Středisko volného času DUHA – mimoškolní aktivity 
Asociace školních sportovních klubů – sportovní soutěže 
ZUŠ Vidnava – pobočka na naší škole 
PPP Jeseník 
TJ Omya Vápenná – oddíl kopané 
ASPV Vápenná – sportovní organizace 
Policie Jeseník 
Další podpůrné organizace (např. Darmoděj, terénní pracovníci při OÚ)  
Divadlo Moravia Vápenná o.s. – metodická a technická spolupráce  
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Ve  Vápenné dne 13. 10. 2014                                                            …………………………..    
                                                          Bořivoj Kubíček 
                             ředitel školy          
 

 
 


