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1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

1.1 Charakteristika školy 

ZŠ Těšetice je plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Jedná se o venkovskou školu s částečnou 

spádovostí využitelnou pro několik okolních obcí. Zřizovatelem školy je Obec Těšetice, statutárním orgánem 

je ředitel, zástupcem statutárního orgánu je zástupce ředitele. Organizace zahrnuje celkem 5 součásti : 

 

1. Základní škola Těšetice 148 IZO  :  102 320 713 
kapacita školy :  220 žáků zástupce ředitele : Mgr. R. Roubalík 

2. Školní družina Těšetice 148 IZO  :  119 900 556 
kapacita zařízení :  57 účastníků zástupce ředitele : Mgr. R. Roubalík 

3. Mateřská škola Těšetice 75 IZO  :  107 627 485  
kapacita školy :  70 dětí vedoucí učitelka: Markéta Mačáková 

4. Školní jídelna - výdejna  Těšetice 75 IZO  :  172 103 606 
kapacita zařízení :  56 strávníků vedoucí zařízení: Markéta Mačáková 

5. Školní jídelna Těšetice, Těšetice 148 IZO : 102 908 079 
kapacita zařízení  :  340 dětí vedoucí zařízení  : Klára Štenclová 

Základní škola poskytuje žákům základní a zájmové vzdělávání. Vzdělává žáky po stránce jazykové, 
přírodovědné, společenskovědní a výchovné. Dále v oblasti pracovních činností, environmentální 
osvěty a zdravého životního stylu. Snaží se na žáky působit ve směru poznávání mravních hodnot 
člověka, základních principů demokracie, odpovědnosti za stav věcí veřejných, formuje jejich smysl pro 
právo a právní řád v právním státě, k toleranci vůči všem odlišnostem, k odpovědnému vztahu k životu, 
zdraví člověka a k aktivní ochraně životního prostředí v rámci teorie udržitelného rozvoje. 

Součást Základní škola je venkovskou spádovou školou pro děti rovněž z okolních obcí: 

- Těšetice, Vojnice, Rataje (obec Těšetice) 
- Ústín, Topolany 
- Luběnice 
- Loučany 
- Drahanovice, Ludéřov, Střížov 

 
 
Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu v 9 třídách 157 žáků z Těšetic, Vojnic, Rataj, Luběnic, 
Ústína, Loučan, Ludéřova, Střížova, Drahanovic, Topolan (stav k 30. 9. 2021): 
 z nich :   I. stupeň –  80 žáků 
  II. stupeň –  77 žáků. 
Asi třetina žáků a 12 pracovníků do ZŠ dojíždí. V souladu s příjezdem ranních autobusových spojů je 
stanoven začátek vyučování na 7.45 hod; I. stupeň realizuje svou výuku v 6 dopoledních vyučovacích 
hodinách, II. stupeň pracuje v 6 hodinovém dopoledním bloku; následuje polední přestávka a 
odpolední vyučování.  
 
Počet žáků základní školy v tomto školním roce kolísal mezi 157 a 158 žáků; v následujících letech 
předpokládáme stagnaci v počtu žáků. 
 
 
 
 
 Početní stavy ve školním roce 2021/2022 k 30. 06. 2022 
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Počet žáků celkem : 158 (1. stupeň 82 a II. stupeň 76, stav k 30.6. 2022) 
Třída s nejvyšším počtem : 22 /  VII. třída 
Třída s nejnižším počtem  :  9 / III. třída 
Průměrný počet žáků na třídu : I. stupeň 16 žáků;             II. stupeň  19 žáků  
Celkový průměr žáků na třídu : 17,5 

 

Učebny a prostory používané základní školou ke vzdělávání: 

- 9 učeben (kmenové třídy); cvičná žákovská kuchyně (kapacita 15 míst); 
- pracovna VV/HV/Jazyková učebna (není kmenovou učebnou);   
- pracovna F/Ch (není kmenovou učebnou); 
- pracovna informatiky (není kmenovou učebnou, kapacita 24 míst); 
- žákovská knihovna (místnost v 1. patře); 
- žákovská dílna (není kmenovou třídou, kapacita 12 míst); 
- přírodní učebna na zahradě školy; 
- tělocvična;  
- samostatné 2 třídy školní družiny; 
- keramická dílna; 
- školní hřiště, školní dvůr a školní zahrada. 
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1.2 Učební dokumenty 

Ve školním roce 2021/2022 byl na škole realizován obor vzdělání dle KKOV 79-01-C Základní škola; 
79-01-C/01 Základní škola prostřednictvím školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
„NAŠE ŠKOLA.“ Učební plán je přílohou  této zprávy. 13 žáků mělo vypracován individuální vzdělávací 
plán. 

Výuka cizích jazyků 

Výuku cizích jazyků tvoří výuka anglického a německého jazyka. V letošním školním roce byl vyučován 
povinně volitelný předmět německý jazyk v 7. až 9. ročníku. Výuku anglického jazyka a německého jazyka 
vedou plně kvalifikovaní pedagogové. 

 

   Anglický jazyk    počet žáků Německý jazyk    počet žáků 

3. ročník 1 skupina 9 7. ročník 1 skupina 22 

4. ročník 1 skupina 20 8. ročník 1 skupina 17 

5. ročník 1 skupina 17 9. ročník 1 skupina 21 

6. ročník 1 skupina 16    

7. ročník 1 skupina 22    

8. ročník 1 skupina 17    

9. ročník 1 skupina 21    

Celkem se učilo anglický jazyk 122  žáků 

Celkem se učilo německý jazyk 60  žáků 

 

Školní poradenské pracoviště                      školní metodik prevence, spec. pedagog, výchovný poradce 

Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení: 

Mgr. Radka Zdráhalová- speciální pedagog 
Mgr. Iva Roubalíková- výchovný poradce 
Mgr. Vladimíra Pospíšilová- školní metodik prevence 

Poradenské pracoviště řešilo úpravy inkluzivního vzdělávání, tvoření a kontrolu individuálních 
vzdělávacích plánů, sestavování plánů pedagogické podpory, pomáhalo řešit vzdělávací obtíže u žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně jednalo s Pedagogicko- psychologickou poradnou 
Olomouc a  Speciálně pedagogickým centrem Olomouc. 

Výchovné poradenství Mgr. Iva Roubalíková 

Práce výchovné poradkyně se řídila ročním časovým plánem: 

- výchovná poradkyně řešila výchovné a výukové problémy žáků s třídními učiteli, se školním 
metodikem prevence, s rodiči, s vyučujícími, s ředitelkou školy;  

- pomáhala žákům s výběrem střední školy; 
- spolupracovala rovněž s PPP a SPC v Olomouci; 
- zajišťovala školské poradenské služby pro rodiče a žáky;  
- vedla evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 
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- koordinovala a kontrolovala práci skupin zajišťujících pedagogickou intervenci; 
- plnila předepsanou kvalifikaci pro výkon specializovaných metodologických činností výchovného 

poradce; 
- vypracovala jmenovité seznamy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro všechny vyučující 

a čtvrtletně informovala všechny pedagogické pracovníky o aktuálním stavu poskytované péče; 
- sledovala aktuální zprávy z Úřadu práce Olomouc, z PPP a SPC Olomouc, KÚOK, MŠMT a předávala 

je rodičům a  žákům; 
- odpovídala za přijímací řízení ke studiu ve SŠ; 
- úzce spolupracovala se školním metodikem prevence rizikového chování. 

 
Podpůrné opatření Počet žáků 

1. stupně 7 
2. stupně 14 
3. stupně 7 
4. stupně 2 
5. stupně 0 

celkem 30 
 

Prevence rizikového chování Mgr. Vladimíra Pospíšilová 

      Školní metodik prevence postupoval podle ročního plánu minimálního preventivního programu: 

- vhodnou formou žáky seznamoval s danou problematikou; využíval hodin českého jazyka, prvouky, 
hudební výchovy a třídnických hodin; 

- pro pedagogické pracovníky vedl a aktualizoval odbornou knihovničku prevence ve sborovně; 
- vypracoval roční hodnocení prevence rizikového chování (Školní preventivní program); 
- spolupracoval s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení náznaků negativních projevů 

chování mezi žáky školy, spolupracoval s oblastním metodikem prevence Mgr. Kateřinou Motlovou 
z PPP Olomouc a s etopedem ze Střediska výchovné péče v Tršicích;  

- pravidelně své spolupracovníky o problematice informoval na pedagogických poradách (každé 
čtvrtletí); 

- soustavně se v dané problematice vzdělával formou četby odborné literatury,  zrealizoval pro 
učitele seminář Formativní hodnocení v praxi školy I. a Formativní hodnocení v praxi školy II; 

- spolupracoval s odborníky: SVP Tršice, PPP Olomouc, SPC Olomouc a PPP Přerov. 
 

Školní družina – 2 oddělení  

pí. Zlata Zapletalová 

1. oddělení    Lvíčata                          uč. Zlata Zapletalová                           30 hodin týdně 
                                                          
                                                        provoz: 11.25 - 16.30 

První oddělení Školní družiny Těšetice je samostatnou součástí školy s kapacitou 30 dětí. Během 
školního roku pracuje s plným počtem dětí. Práce vychovatelky se řídí ročním plánem. Činnost již není 
limitována průběžnými odchody. Tím se spolu se zájmem o rozvoj ŠD podařilo náplň prováděných 
činností významně zkvalitnit. ŠD pořádala řadu vzdělávacích aktivit pro žáky a plno výletů do okolí 
školy. 

Za činnost v ŠD je stanoveno školné 100,-Kč/ měsíc s řízenými odchody účastníků. 
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2. oddělení    Tygříci                          uč. Marta Lepařová 
                                                                                                                                       15 hodin týdně 
                                     provoz: 12.30 – 15.00  pondělí, úterý 
                                           provoz: 11.30 – 15.00  středa, čtvrtek, pátek 
 

Druhé oddělení Školní družiny Těšetice probíhá po skončení vyučování v prostorách učebny č. 71 s 
kapacitou 27 dětí.  Během školního roku pracuje téměř s plným počtem dětí. Práce vychovatelky se 
řídí ročním plánem. Činnost již není limitována průběžnými odchody. Tím se spolu se zájmem o rozvoj 
ŠD podařilo náplň prováděných činností významně zkvalitnit. ŠD pořádala řadu vzdělávacích aktivit 
pro žáky a plno výletů do okolí školy. 

Za činnost v ŠD je stanoveno školné 100,-Kč/ měsíc s řízenými odchody účastníků.  

Ranní družina je otevřená od 6. 30 do 7. 25 hodin v oddělení Lvíčat. Ranní družinu zajišťovala učitelka 
Zlata Zapletalová a Pavlína Nátrová (asistentka pedagoga na DPP). Učitelé v ranní družině se střídali 
po celých týdnech. 

1.2.1 Zájmové kroužky 

Na škole pracovaly v tomto školním roce následující zájmové útvary : 

Název kroužku lektor Věková skupina žáků 

Keramický kroužek Mgr. Jana Eliášová 1.a 2. třída 

Keramický kroužek Mgr. Kateřina Prucková 3.až 7.třída 

Sportovní kroužek Mgr. Radovan Roubalík 3.až 6. třída 

Pohybové hry Mgr. Zuzana Večeřová 1.až 2. třída 

Kroužek deskových her a 

zábavné logiky 

Mgr. Eliška Hájková 4.třída 

Technický kroužek Marcela Grégrová a 

Vladimír Grégr 

3.až 6.třída 

Malý badatel Kroužky Olomouc lektor Kroužků Olomouc 

Individuální výuka hry na 

klavír 

Michaela Lepařová 1.stupeň a 2.stupeň 

 

 

 

  

                                          

Zájmové kroužky byly vedeny zaměstnanci školy nebo lektory na dohodu o provedení práce a 1 kroužek 

byl zajištěn firmou Kroužky Olomouc.  

1.2.2 Ostatní aktivity  

(účast na akci nebo pořádání akce).  

- školní mléko, ovoce do škol (pro všechny žáky školy zdarma); 
- Těšetická myška (sportovní den pro žáky školy- orientační závod); 
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- přírodovědná vycházka „ S Dráčkem na Velký Kosíř“ pro žáky 1. třídy; 
- slavnostní rozloučení s „ deváťáky;“  
- příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky; 
- fotografování žáků, Mikulášská nadílka pro ZŠ a MŠ; 
- preventivní programy pro žák 2. stupně; 
- sportovní kurz pro žáky 8. a 9. třídy; 
- školní exkurze pro žáky 8. a 9. třídy Osvětim, Praha; 
- školní web žáků 9. ročníku. 
 

1.3 Údaje o pracovnících školy 
pedagogičtí pracovníci školy zařazení, vzdělání + aprobace 

1. Mgr. Pospíšilová Vladimíra ĆJ – TV, ŠMP metodik prevence 

ředitel školy + školní metodik prevence  

2. Mgr. Roubalík  Radovan M – Ch,  ICT koordinátor 

                 ŠVP koordinátor 

zástupce ředitele, správce počítačové sítě a koordinátor 
školního vzdělávacího programu 

 

3. Mgr. Bicanová Jana 

TU I. třídy 

učitelka na I. stupni   

4. Mgr. Zdráhalová  Radka 

TU II. třídy 

speciální pedagogika pro I. stupeň 

5. Mgr. Eliášová Jana 

TU III. třídy 

I. stupeň +  HV na II. stupni 

6. Mgr. Hájková Eliška Učitelka I. stupně 

TU IV. třídy  

7. Mgr. Zuzana Večeřová 

TU  V. třídy 

učitelka na I. stupni   

8.  Mgr. Vašíčková Hana 

bez třídnictví 

učitelka na I. stupni   

9. Mgr. Minaříková Jana 

TU  VI. třídy 

učitelka II. stupně, M- DeG 

10. Mgr. Prucková Kateřina 

TU VII. třídy 

učitelka na II. stupni, ČJ-NJ 

vedoucí žákovské knihovny 

11. Mgr. Zavadilová Michaela 

TU VIII. třídy 

učitelka II. stupně, TV-Př 

12. Mgr. Roubalíková Iva učitelka II. stupně, M – Z, 
výchovný poradce 
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TU IX. třídy 

13. 

 

Mgr. Vávrová Sandra 

bez třídnictví 

učitelka II. stupně , Aj- Z-Př 

14.  Zapletalová Zlata 

vychovatelka 

vychovatelka ŠD, I. oddělení Lvíčci 

15. Marta Lepařová 

vychovatelka 

vychovatelka ŠD, II. oddělení 
Tygříci 

16. Ing. Ivana Čajková 

asistent pedagoga 

asistent pedagoga 1. třída 

17.a Mgr. Peter Markovič 

asistent pedagoga 

asistent pedagoga 2. třída 

od 1. 9. do 31. 10. 2021 

17.b Bc. Petra Streitová 

asistentka pedagoga 

asistentka pedagoga 2. třída 

od 1. 11. 2021 

18. Kateřina Navrátilová 

asistentka pedagoga 

asistentka pedagoga 3. třída 

19. Michaela Bobková 

asistentka pedagoga 

asistentka pedagoga 4. třída 

20. Kateřina Tománková 

asistentka pedagoga 

asistentka pedagoga 5. třída 

 

21. Pavlína Nátrová 

asistentka pedagoga 

asistentka pedagoga 6. třídy 

22. Tereza Košůtková 

asistentka pedagoga 

asistentka pedagoga 6. třídy 

23. Kateřina Motyková 

asistentka pedagoga 

asistentka pedagoga 7. třída 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci školy zařazení 

1. Hana Vánská uklízečka  

2. Anna Kameníčková  uklízečka 

3. Ing. Pospíšilová Ivana tajemnice a ekonom školy 

4.  Kateřina Navrátilová a Kateřina Motyková školní asistenti 

5. Grégr Vladimír správce KD 

školník + topič  
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6. Klára Štenclová, Eva Dočkalová, Lenka Šolcová, Vlasta 
Oklešťková, Dagmar Kučerová 

pracovnice ŠJ 

 
1.4. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 

Zápis se konal v pátek 8. dubna 2022 a bylo zapsáno celkem 22 dětí, z toho 19 dětem bylo vydáno 
rozhodnutí o přijetí a 3 dětem byl udělen odklad PŠD.  

1.5. Údaje o výsledcích vzdělávání- z 9. ročníku odcházelo 21 žáků, z 5. ročníku 2 žáci. 

uspěli  v přijímacím  řízení  na  střední  školu : 

název střední školy hoši dívky 

g y m n á z i a 

- 8 leté     2 0 

-4 leté 0 3 

- 6 leté     0 0 

o d b o r n é    š k o l y   s    m a t u r i t o u   (4 leté) 

Střední zdravotnická škola Hranice 1 2 

Střední škola stavební Horstav, 

Olomouc 
1 0 

Střední škola chemie a logistiky 

Olomouc 
1 0 

Střední odborná škola Olomouc 0 1 

Střední průmyslová škola strojnická 

Olomouc 
1 0 

Střední škola zemědělská a 

zahradnická Olomouc 
1 0 

Střední škola polygrafická, Olomouc, 

Olomouc 
0 1 

Moravská střední škola, Olomouc 0 1 

Střední pedagogická škola Přerov 0 1 

o d b o r n é  š k o l y  a  u č i l i š t ě   b e z m a t u r i t y   (3 leté) 

Moravská střední škola Olomouc 0 1 

Střední odborná škola obchodu a 

služeb Olomouc 
1 2 

Střední škola polytechnická, 

Olomouc 
1 0 
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Střední odborné učiliště Velký Újezd 1 0 

Střední škola gastronomie a služeb 

Přerov 
0 1 

c e l k e m 10 13 

 
 

Výsledky vzdělávání a výchovy 
 

třída počet žáků PsV prospěli neprospěli neklas. 

I. 15 15 0 0 0 

II. 21 21 0 0 0 

III. 9 9 0 0 0 

IV. 20 16 4 0 0 

V. 17 10 7 0 0 

VI. 16 5 11 0 0 

VII. 22 2 20 0 0 

VIII. 17 7 10 0 0 

IX. 21 8 13 0 0 

celkem 158 93 65 0 0 

                    PsV – prospěl s vyznamenáním ;  neklas. – nehodnocen  ;  neprospěl (vyšel z 8. třídy) 

třída 
Pochvaly za 1.pol. kázeňská opatření za 1.pol. 

snížený stupeň z chování za 
1.pol. 

do ŽK na vysvědčení NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 

I. 14 0 0 0 0 0 0 

II. 22 0 0 0 0 0 0 

III. 7 0 0 0 0 0 0 

IV. 9 0 0 0 0 0 0 

V. 30 0 2 0 0 0 0 

VI.  10 0 3 0 0 0 0 

VII. 10 0 1 0 0 0 0 

VIII. 2 0 0 0 0 0 0 

IX. 21 0 0 0 0 0 0 
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celkem  125 0 6 0 0 0 0 

           Pochvaly a kázeňská opatření byla ovlivněna dlouhodobým uzavřením škol z důvodu pandemie. 

 třída 
Pochvaly za 2.pol. kázeňská opatření za 2.pol. 

snížený stupeň z chování za 
2.pol. 

do ŽK na vysvědčení NTU DTU DŘŠ uspokojivé neuspokojivé 

I. 15 0 0 0 0 0 0 

II. 21 0 0 0 0 0 0 

III. 9 0 0 0 0 0 0 

IV. 20 0 0 0 0 0 0 

V. 9 0 0 1 0 0 0 

VI.  2 0 1 0 3 0 0 

VII. 7 0 2 2 0 0 0 

VIII. 3 0 0 0 0 0 0 

IX. 4 4 0 0 0 0 0 

celkem  90 4 3 3 3 0 0 

            NTU – napomenutí třídního učitele   ;   DTU – důtka třídního učitele   ;   DŘŠ – důtka ředitele školy  

Nejčastější důvody výchovných opatření, případně sníženého hodnocení chování: 

Kázeňská opatření byla udělena převážně za neplnění školních povinností a porušení školního řádu. 

Nejčastější důvody pochval: 

Pochvaly byly uděleny převážně za reprezentaci školy, pomoc spolužákům, za zlepšení studijních výsledků. 

1.6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve škole pracuje školní metodik prevence (Mgr. Vladimíra Pospíšilová), který zpracovává roční školní 
preventivní program pro žáky Základní školy Těšetice. Ve školním roce 2021/2022 se zaměřil na 
vztahové problémy mezi žáky, na dospívání u žáků 7. třídy, na nástrahy internetu. 
Školní metodik prevence uskutečnil pro žáky 2. stupně dva projektové dny: 

a) Dospívání- projektový den určený pro žáky 7. ročníku 

b) Nástrahy sociálních sítí- projektový den pro žáky 8. a 9. ročníku 
Pro žáky 1. třídy uskutečnil malý projektový den s Kočičí zahradou. Projekt byl zaměřen na vztahové problémy 

mezi žáky. Během své celoroční práce komunikoval školní metodik prevence s rodiči žáků, u kterých se 

objevily náznaky sociálně patologických jevů. S rodiči měl pohovor, provedl z pohovorů zápis a 

pomáhal rodičům řešit vzniklé situace. Pokud případy sahaly nad rámec školního působení, metodik 

prevence jednal s PPP Olomouc, s externími psychology nebo lektory P centra. 
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1.7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2021/2022 se pedagogičtí zaměstnanci školy vzdělávali v těchto oblastech: 

- 1x profesní vzdělávání v oblasti řízení lidí, MBA; 
- 1x A co informatika?; 
- 2x Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ; 
- 15x Kancelářské aplikace Office 365- rozvoj profesních kompetencí pedagoga; 
- 1x Čtenářské dílny; 
- 2x Aktivně a kreativně v NJ; 
- 1x Vzájemně se učit historickou gramotnost; 
- 1x Práce s textem v NJ; 
- 1x Příprava občanů k obraně státu; 
- 2x Skupinová intervize I. ZS; 
- 2x Startovací balíček- Základy algoritmizace a programování; 
- 2x Jak na nový RVP ZV ve škole; 
- 1x Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti; 
- 1x Děti potřebují hranice; 
- 15x Formativní hodnocení v praxi školy I.; 
- 15x Formativní hodnocení v praxi školy II. 

 

1.8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Základní škola a mateřská škola Těšetice ve školním roce 2021/2022 pořádala akce pro veřejnost 

v omezeném množství z důvodu vládního omezení. 

Akce pořádané školou: 

- schůzka rodičů vycházejících žáků (únor) 
- zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 (duben) 
- schůzka rodičů budoucích prvňáčků (červen) 
- rozloučení s žáky 9. třídy (červen) 
- Těšetická myška- orientační závod pro žáky ZŠ 

 

1.9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla inspekční činnost vedená ČŠI.  

1.10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Realizace projektu s názvem ZŠ a MŠ Těšetice, zjednodušeně ŠABLONY III.- celková výše projektu 

683.300,-Kč. Realizace projektu od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022. Cílem projektu je personální podpora 

v podobě školního asistenta pro ZŠ na 0,5 úvazku a školního asistenta pro MŠ na 0,5 úvazku, 

projektový den v MŠ, projektové dny mimo školu pro žáky, projektový den ve škole, klub pro žáky ZŠ, 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití ICT ve vzdělávání v ZŠ (pořízeni 10 

notebooků). 

Realizace projektu s názvem Klubovna pro zájmové a neformální vzdělávání – celková výše projektu 

je 623. 234,20 Kč. Realizace projektu proběhla od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Cílem projektu je 

modernizovat přilehlý prostor ke školní družině v přízemí školy za účelem vzniku moderní klubovny 
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pro neformální vzdělávání, hraní logických a deskových her a výuky cizího jazyka. 

Realizace projektu Obědy do škol. Ve školním roce 2021/2022 bylo podpořeno ve stravování 5 žáků 

v celkové výši 28 616,-Kč od společnosti Women for women, o.p.s. 

Škola byla zapojena do projektu Národního plánu obnovy- učební pomůcky pro rozvoj 

informatického myšlení a digitální kompetence. 

Škola využila finanční prostředky na projekt Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 

Národního plánu obnovy. Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, příspěvková organizace, 

zajišťovala doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost prezenční výuky 

spojenou s COVID 19. Doučování bylo financováno Evropskou unií – Next Generation EU. 

 

   1.11. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi 

Škola ve školním roce 2021/2022 spolupracovala s těmito organizacemi: 

Středisko výchovné péče Tršice 

Pedagogicko psychologická poradna Olomouc 

Sociálně pedagogické centrum Olomouc 

SPOZ Těšetice a SRPŠ při ZŠ Těšetice 

Kontakt s rodičovskou veřejností probíhal osobně, v online prostředí a telefonicky. Další spolupráce 

se pohybovala v rovině osobních konzultací učitelů a vedení školy s rodiči vždy po dohodě kdykoliv 

v průběhu školního roku. 

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) ve školním roce 2021/2022 přispělo žákům na školní výlety, na 

dopravu na školní lyžování, občerstvení ke Dni dětí, na lyžařské vybavení, na dárky při pasování na 

čtenáře, vánoční rolničky, odměny na sportovních akcích. 

Odborová organizace na škole nepracuje. Podrobné údaje o hospodaření školy jsou součástí zprávy o 

hospodaření školy za kalendářní rok 2021 a 2022. 

Činnost základní školy se ve školním roce 2021/2022 řídila platnými zákony, školním řádem i ostatními 

předpisy platnými pro oblast školství. Poradním orgánem ředitele byla v průběhu školního roku 

pedagogická rada, která se scházela vždy podle aktuálních potřeb. 

  ………………….…………...…………………… 

  Mgr. Vladimíra Pospíšilová 

  ředitelka školy 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána na pedagogické radě dne 6. 9. 

2022 a na školské radě v měsíci listopadu 2022. 
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