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Charakteristika školy 

 

ZŠ v Drahanovicích je základní škola s ročníky 1. stupně.  Do školy – kromě žáků 

z Drahanovic - dojíždí žáci ze Střížova, Ludéřova, Kníniček, Lhoty pod Kosířem. 

Na druhý stupeň ZŠ pak dojíždí do Náměště na Hané, příp. jinam. 

 

 1. 1. 2003 došlo ke vzniku samostatného právního subjektu - příspěvkové organizace pod 

názvem Základní škola Drahanovice, okres Olomouc, od r. 2006 změněn název na Základní 

škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace,  která sdružuje kromě 

Základní školy a školní družiny také mateřské školy v Drahanovicích a v Ludéřově a školní 

jídelnu. 

 

1.1. 2003 byla škola zařazena do sítě škol pod identifikátorem celého zařízení ( dále jen IZO)  

650056701. Škola má povolenou doplňkovou činnost – stravování, v současné době pro 

veřejnost ji nevykonává. 

 

V budově základní školy je umístěna škola a školní družina. 

Odloučená pracoviště: Mateřská škola,  Ludéřov 78 

                                     Mateřská škola, Drahanovice 46  

                                     Školní jídelna, Drahanovice 46 

Statutárním orgánem školy je od 1. 9. 2010 ředitelka Mgr. Lenka Trávníčková jmenovaná 

Školským úřadem v Olomouci na základě konkurzního řízení a potvrzena k výkonu funkce 

ředitelky starostou obce. 

 

Adresa pro dálkový přístup: zs.drahanovice@seznam.cz, www.skoladrahanovice.cz 

ID 8gtmc26 

 

Školská rada se schází dvakrát do roka a jsou jí předkládány aktuální informace. 

 

 

Personální zabezpečení: 

 

Odbornou výuku ( v celém zařízení) zajišťovalo 9 pedagogů, z toho 4 v ZŠ, 4 v MŠ a 1 

v ŠD. 

Asistent pedagoga: 1 na ZŠ 

Provozní zaměstnanci: celkem 3, z toho 1 v ZŠ a 2 v MŠ. 

Provoz školní jídelny:  2 pracovnice ( 1 vedoucí, 1 kuchařka). 

Celkem tedy organizace zaměstnávala 14 osob. 

 

Zajištění nejdůležitější agendy: 

-zpracování mezd zajišťuje p. Lenka Bečáková, tř. Svobody 31, Olomouc 

-účetnictví –  účetní firma Voltnerová -Maderová 

-BOZP – Vzdělávací institut Prostějov 

- ostatní předepsané pravidelně prováděné služby jsou řádně smluvně zajištěny a prováděny. 

mailto:zs.drahanovice@seznam.cz
http://www.skoladrahanovice.cz/


 

Vzdělávací program - učební plány v ZŠ 

 

Ve školním roce 2016/17 se v  1.až  5.  ročníku vyučovalo podle vlastního ŠVP Zdravá 

základní škola schváleného pedagogickou radou s účinností od 1.9.2016. 

 

 

Podle těchto dokumentů mají třídní učitelé rozpracovány plány učiva jednotlivých tříd             

s časovým rozvržením učiva na celý školní rok do jednotlivých předmětů. 

Pro školní družinu je rovněž zpracován roční plán práce. 

 

Vzdělávací koncepce je podle plánu základní školy vytyčena takto: 

 

 učit a vychovávat žáky podle ŠVP Zdravá základní škola 

 při výchovném působení vést žáky ke slušnosti, čestnosti, seznamovat je se správnými 

morálními zásadami společnosti a jejich dodržováním v životě, seznamovat je se zásadami 

bezpečného chování při mimořádných situacích 

 seznamovat žáky s dopravní výchovou a pravidly pro chodce a cyklisty 

 věnovat pozornost výchovám - hlavně výtvarné a hudební, seznamovat žáky s estetickým 

působením umění na člověka 

 seznamovat žáky pomocí výkladu i praktických činností s oblastí ochrany životního 

prostředí, seznámit je s problematikou ekologie 

 umožnit vzdělání žákům postiženým, kterým byla doporučena specializovaná péče, zajistit 

jejich integraci v podmínkách kmenové třídy včetně přizpůsobeného hodnocení 

 využívat v maximální možné míře dostupnou výpočetní techniku, zařazovat práci 

s výukovými programy, tak aby všichni žáci byli seznámeni se základy práce na počítači 

 

 

 

 

Zaměstnanci ZŠ, jejich kvalifikace, praxe 

 

Ve škole byli v tomto školním roce zaměstnáni čtyři pedagogové, asistentka pedagoga, 

vychovatelka a školnice. 

Zaměstnanci byli zařazeni na základě potřeb školy, jejich vzdělání a praxe. 

Stav k 1. 9. 2016: 

 

jméno                        úvazek                funkce                 vzdělání - aprobace   délka praxe 

Mgr. Lenka 

Trávníčková 

1  ředitelka VŠ- speciální 

pedagog 

29 let 

Mgr. Monika 

Opatřilová 

1 třídní učitelka 

od 1.9.-31.1. 

VŠ- učitelství 1. 

stupeň 

13 let 

Mgr. Iva 

Psotová 

1 třídní učitelka VŠ –učitelství 

1. stupeň 

29 let 



Mgr. Hana 

Brunclíková 

1 třídní učitelka VŠ speciální 

pedagog 

1 rok 

Bc. Jitka 

Bernadová 

0,89  

0,27 

vychovatelka 

učitelka 

Stř. pedg. Škola 

 

21 let 

Alena Novotná 0,53 asistent ped. Kurz as.pdg. 5 let 

Alena Novotná 1 školnice Střední škola  

Mgr. Tereza 

Sekaninová 

1 třídní učitelka 

od 1.2.-30.6. 

VŠ- uč. pro 2. 

stupeň 

0 let 

                                                                                                                                 

V polovině školního roku vystřídala Mgr. Sekaninová paní uč. Opatřilovou, která nastoupila 

na mateřskou dovolenou.  

    

Všechny pedagogické pracovnice se účastnily akcí DVPP (další vzdělávání pedagogických 

pracovníků) hlavně v oblasti čtenářské gramotnosti a inkluze.  

 

 

 

Mgr. I.  Psotová, L.  Trávníčková, M.  Opatřilová, Mgr. H. Brunclíková – plně odborně 

pedagogicky způsobilé, 

Bc. Jitka Bernadová –studuje na pedagogické fakultě UP Olomouc obor učitelství pro 1. 

stupeň s rozšířenou výukou AJ  

výuka jazyků: Opatřilová, Brunclíková - pedagogicky způsobilé 

Asistent pedagoga Alena Novotná – odborně způsobilá 

 

Ve ŠD: Jitka Bernadová  –  odborně způsobilá 

 

 

 

 

 

 

Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání žáků  ( podle tříd ): 

 
Do ZŠ chodilo v roce 2016/17    59 žáků. 

Z toho: 31 z Drahanovic, 12 z Ludéřova, 10 ze Střížova, 4 ze Lhoty p. Kos., 2 z Kníniček , 

Do školní družiny chodilo 25 dětí . 

 

I. ročník  - 10 žáků, třídní učitelka Mgr. Lenka Trávníčková 

absence za celý škol. rok 223 omluv. hodin, průměr na žáka 22,3 hod 

prospělo 10 žáků, 9 s vyznamenáním 

průměrné známky na konci 2. pololetí:  ČJ – 1,4,  M – 1,2, PRV – 1,2 

 

 



II. ročník  

II. třída - 10 žáků, třídní učitelka Mgr. M. Opatřilová / Mgr. T. Sekaninová 

            absence za celý školní rok  omluv.412 hodin, průměrně na  žáka 41,2 hodin 

            prospělo 10 žáků.  S vyznamenáním 8  dětí. 

průměrné známky na konci 2. pol.: ČJ – 2, M – 1,8, Prv – 1,2 

 

 

III. ročník 9 žáků 

             absence za celý školní rok  278 omluvených hodin, průměrně na žáka 30,8 hodin 

  prospělo  9 žáků, s vyznamenáním 7 

  průměrné známky na konci 2. pol.: ČJ – 2,2, M – 1,6, AJ – 1 , Prv – 1,7 

    

IV. ročník - 14 žáků, třídní učitelka Mgr. Hana Brunclíková 

            absence za celý školní rok 492 omluv. hodin, průměrně na  žáka 35 hodin 

prospělo 14 žáků, s vyznamenáním 9 

průměrné známky na konci 2. pol.: ČJ – 2,4, M – 2,1, AJ – 2,1, Př – 1,8, 

 Vl –  1,6 

 

 

V. třída  17žáků. třídní učitelka Mgr. Iva Psotová 

                absence za celý školní rok 590 omluvených hodin, průměr na žáka 36,8 hodin 

                prospělo 16 žáků, s vyznamenáním 11 

                průměrné známky na konci 2. pol.: ČJ – 2,3,  M –2,2  AJ – 2,1 ,  PŘ – 1,87,  

                VL- 1,93   

 

  

Prospělo a postupuje do vyššího ročníku 59 žáků, odchází 17 žáků po pátém ročníku:  16 žáků 

pokračuje na spádové škole v Náměšti na Hané, 1 žák pokračuje na ZŠ Těšetice. 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy:  

 

V letošním roce se k zápisu dostavilo celkem 25 dětí. Dvě děti dostaly odklad školní 

docházky z důvodu nezralosti, 23 dětí nastupuje v září do 1. ročníku ZŠ. 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Poznávání mikroregionu :S dráčkem na Kosíř, cviční v přírodě, orientační běh 

Ekologické projekty ve škole : Jak se peče chleba, Ježek v zimě, Tonda Obal, Den Země,  

třídění odpadu 

Školní vystoupení : Vánoční besídka, zpívání na schodech, Den matek, recitační soutěž 

Výchovný koncert – Písnička je lék, Marbo, Abraka-muzika 

Životní styl – Škola slušného chování, projekt zdravé zuby 



Účast ve výtvarných a vzdělávacích soutěžích 

Dále viz hodnocení MMP za rok 2016/17. 

 

 

Údaje o výsledcích inspekce a kontrol   

 

Kontroly v rámci celého subjektu: 

 Finanční kontrola - vnitřní audit proběhl v červnu 2017: 

      Nebyly shledány vážné závady v rozpočtové kázni ani v použití prostředků obce. 

      Byly zjištěny menší nedostatky v inventarizační dokumentaci. Tyto budou odstraněny při    

následné inventarizaci                            

 Kontrola stavu – bezpečnostní prověrky: Menší závady byly odstraněny. Byla 

provedena renovace školních lavic a židlí. Větší závady se řeší  ve spolupráci s obcí. S 

obcí dále plánujeme výměnu topení na ZŠ. 

 Pravidelné periodické kontroly  tělocvičného nářadí, hasících přístrojů, elektrického 

zařízení, kontroly na úseku BOZP, plynových spotřebičů a kotlů atd.  jsou prováděny, 

případné drobné nedostatky postupně odstraňovány (závady většího rozsahu se 

nevyskytly). 

 

Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Škola se zapojila do projektu 2014+, projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004401s názvem 

Vzdělávání pedagogů, realizace bude probíhat ve školním roce 2017/18 po dobu dvou let. 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Poznávání mikroregionu :S dráčkem na Kosíř, cviční v přírodě, orientační běh 

Ekologické projekty ve škole : Jak se peče chleba, Ježek v zimě, Tonda Obal, Den Země,  

třídění odpadu 

Školní vystoupení : Vánoční besídka, zpívání na schodech, Den matek, recitační soutěž 

Výchovný koncert – Písnička je lék, Marbo, Abrakamuzika 

Životní styl – Škola slušného chování, projekt zdravé zuby 

Účast ve výtvarných a vzdělávacích soutěžích 

Dále viz hodnocení MMP za rok 2016/17. 

 

 

 



Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
   V minulém školním roce k nám chodilo 59 žáků. Snažili jsme se pro děti zpestřit ten čas 

strávený ve škole i různými jinými aktivitami, i když výuka byla na prvním místě.  

Po celý rok jsme využívali a objednávali dotované mléko z firmy Laktea a děti netrpělivě 

čekaly na pravidelné přísuny ovoce a zeleniny z projektu Ovoce do škol. I v tomto školním 

roce jsme se s dětmi učili, jak pečovat o svůj chrup v projektu Zdravé zuby. 

  Děti tradičně mohly navštěvovat odpolední kroužky, kde se mohou zabývat činnostmi, které 

je baví nebo se naučí něco nového. Nabídli jsme dětem 4 kroužky – házenou, pohybové hry, 

taneční kroužek a sportovní kroužek.  Velmi dobré výsledky má i pobočka ZUŠ Litovel ve 

hře na klavír či flétnu. Paní učitelka Janečková pomáhala celý rok i s přípravou hudebních 

vystoupení.  

   Abychom dokázali, že jsme škola, která má šikovné a aktivní děti, zapojili jsme se do 

různých soutěží a aktivit. Hned v září se žáci 1. ročníku účastnily programu mikroregionu 

S dráčkem na Kosíř, kde poznávali okolní krajinu a krásné prostředí.  Během roku se 

zapojujeme do výtvarných soutěží, které jsou vyhlašovány různými organizacemi. 

   Žáci jsou již zvyklí, že ve škole třídíme  odpad. 

   Tradičně nás navštívila hudební skupina Marbo, se kterou si děti rády zazpívaly. Tradičně 

končíme školní rok Veselým bubnováním, kdy napětí a stres, ze všech odpadne a zůstane jen 

krásné těšení na prázdniny.  

  Co se týče kulturních vystoupení, nejsou naše děti jen pasivními diváky, ale samy se 

dovedou zapojit, ukázat co v nich je. Tradičně v prosinci se předvedou děti na besídce. Letos 

jsme vystupovali v Ludéřově.  Na Den matek v květnu si děti připravily vystoupení na téma „ 

Alenka v říši divů“.  

   K naší škole patří i družina, která byla po celý rok plně obsazena 25 dětmi. Program během 

roku byl bohatý. Naše škola se připojila do projektu Oblékáme hada Edu. Celý měsíc se děti 

snažily chodit do školy pěšky, jezdit na koloběžkách či autobusem nebo využívat společnou 

jízdu autem. Paní vychovatelka pořádala Halloweenskou slavnost a lampionový průvod, který 

prošel celou obcí. Ale největší zájem a úspěch zažila družina opět při Andersenově noci. Na 

konci roku jsme také byli svědky soutěže ZŠ DRAHANOVICE MÁ TALENT a zjistili jsme, 

čím vším se naše děti zabývají ve volném čase. 

    

Naší snahou je, aby děti do naší školy chodily rády, měly všechny možnosti, které jim může 

poskytnout každá velká škola. Naše  třídy jsou zmodernizované, zrekonstruované a 

vybavením si mohou zadat s leckterými městskými školami. Stále se snažíme, získávat 

finance pro další zkvalitnění výuky. 

 

 Více informací včetně fotek ze školních akcí najdete na našich webových stránkách: 

www.skoladrahanovice.cz  

 

V Drahanovicích  24.8. 2017                                

                                                                                           …………………………… 

                                                                                           Mgr. Lenka Trávníčková 

 

 

 

Projednáno na zasedání pedagogické rady dne: ……………….. 

 

Schváleno Školskou radou dne: ……………….. 


