VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zpracoval dne 18. 9. 2017 Mgr. Michal Daněk, ředitel školy.
Projednala a schválila školská rada dne 2. 10. 2017.

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
sídlo organizace: Jílová 532/8, Olomouc, 779 00
adresa školy: Vančurova 713/4, Olomouc, 779 00
tel. 585 205 917, 775 125 512; zsdobrenalady@gmail.com, www.zsdobrenalady.cz

Identifikační údaje školy
Název školy
Sídlo školy

Adresa provozování
činnosti školy
IČO
RED_IZO
Zřizovatel školy
Ředitel školy
Telefon
E-mail
Web
Školská rada

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
Jílová 532/8
Olomouc
779 00
Vančurova 713/4
Olomouc
779 00
04 999 738
691 009 287
Mgr. Tereza Jurášová, Mgr. Jana Kunovská
Mgr. Michal Daněk
+420 585 205 917 – pevná linka
+420 775 125 512 – ředitel školy
zsdobrenalady@gmail.com
www.zsdobrenalady.cz
Mgr. Veronika Sroklásková – předsedkyně
JUDr. Marek Juráš, PhD. – člen
Lenka Lejsková – členka
rada zřízena dne 1. 9. 2016

Charakteristika školy
Soukromá základní škola Dobré nálady vznikla 1. 9. 2016 jako škola plně organizovaná, výhledově
bude poskytovat vzdělání od 1. do 9. ročníku, v uplynulém školním roce měla otevřen jen 1. ročník.
Škola se svou velikostí prozatím řadí mezi velmi malé školy, po naplnění všech ročníků bude stále
patřit mezi malé školy. Škola je umístěna v centru města, na vedlejší ulici v těsné blízkosti městského
parku. Škola provozuje svou činnost v prostorách pronajatých od Obchodní akademie Olomouc.
Žáci do školy docházejí z celé oblasti města Olomouce, pro docházku do školy nejčastěji využívají
městskou hromadnou dopravu nebo přepravu automobilem rodičů. Školu aktuálně nenavštěvují
žádní cizí státní příslušníci. Vyučování probíhá v českém jazyce. Škola se nezabývá integrací žáků
s tělesným ani jiným hendikepem. Bezbariérový přístup do školy není zajištěn.
Škola zajišťuje činnost školní družiny, žákům je k dispozici zařízení školního stravování – školní jídelna
obchodní akademie Olomouc přímo v budově školy.
Soukromá základní škola Dobré nálady si klade za cíl být školou rodinného typu s individuálním
přístupem k žákovi, kde při maximálním počtu 16 žáků ve třídě je možné vést výuku jiným,
modernějším způsobem, než je tomu ve většině jiných škol. Kromě individuálního přístupu se škola
zaměřuje na rozšířenou výuku cizích jazyků.

Přehled oborů vzdělávání
79-01-C/01
Základní škola
Vzdělávání v oboru základní škola probíhá podle Školního vzdělávacího programu Dobrá nálada
v denní formě studia.

~1~

Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba
sídlo organizace: Jílová 532/8, Olomouc, 779 00
adresa školy: Vančurova 713/4, Olomouc, 779 00
tel. 585 205 917, 775 125 512; zsdobrenalady@gmail.com, www.zsdobrenalady.cz

Rámcový popis personálního zabezpečení
V prvním školním roce 2016/2017 škola otevřela pouze 1. třídu na prvním stupni, většina žáků této
třídy zároveň navštěvovala školní družinu, která měla 1 oddělení.
Veškerou výuku v první třídě zajišťovala plně kvalifikovaná učitelka 1. stupně, činnost školní družiny
zajišťovali společně zřizovatelky školy a ředitel školy. Všichni tři jsou rovněž kvalifikovanými pedagogy
a tudíž způsobilí pro výchovnou činnost ve školní družině.
Škola zatím nemá nepedagogické pracovníky.

Rámcový popis materiálního zabezpečení
Škola v současné době provozuje svou činnost v prostorách pronajatých od Obchodní akademie
Olomouc. Ve školním roce 2016/2017 měla v pronájmu jednu učebnu, jeden kabinet a přilehlé
příslušenství. V učebně probíhala výuka 1. třídy i činnost školní družiny. Prostory jsou pro obě činnosti
plně vyhovující, případné úpravy prostor škola řeší ve spolupráci s OA.
Na začátku školního roku byla učebna kompletně vybavena nábytkem a dalším nezbytným
vybavením, v zadní části učebny byla zařízena relaxační zóna. V rámci finančních možností pak škola
v průběhu školního roku nakupovala a doplňovala další pomůcky, hry, apod. jak pro ZŠ, tak pro ŠD.
Odborné učebny škola zatím nemá.

Zápis k povinné školní docházce, přijímání žáků
Zápis žáků pro školní rok 2017/2018 proběhl ve dnech 18. – 19. 4. 2017. Proti předchozímu roku byl
zájem o vzdělávání v naší škole výrazně vyšší. K zápisu se dostavilo 26 zájemců, ze kterých bylo
následně přijato 16 žáků do budoucí první třídy. Jeden z těchto žáků na začátku školního roku
2017/2018 do první třídy nenastoupil, jedna žákyně byla na žádost zákonných zástupců přeřazena do
druhého ročníku, dodatečně byla přijata jedna žákyně. Celkový počet žáků budoucí 1. třídy
k 1. 9. 2017 je tedy 15.
Ve stávající 1. třídě došlo v průběhu školního roku 2016/2017 k několika změnám. Od druhého
pololetí do této třídy přestoupil 1 žák z jiné ZŠ, původní počet 7 žáků se tedy zvýšil na 8. Od
následujícího školního roku potom dva žáci této třídy přestoupili na jinou ZŠ, počet žáků této třídy na
konci školního roku byl 6. Ke konci měsíce srpna škola obdržela další žádost o přestup do této třídy
z jiné ZŠ a rovněž žádost o přeřazení jedné nadané žákyně budoucí první třídy do třídy druhé. Oběma
žádostem ředitel školy vyhověl, počet žáků budoucí druhé třídy tudíž bude opět 8.

Výsledky vzdělávání
Vzdělávání probíhalo v souladu s cíli stanovenými Školním vzdělávacím programem. Všichni žáci
prospěli se samými výbornými. Snížené známky z chování ani vážnější kázeňské problémy se
nevyskytly.
Činnost školní družiny rovněž probíhala plně v souladu se vzdělávacím programem.
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Prevence sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování, omezování jeho rozvoje a zmírňování již existujících forem tohoto
chování jsou součástí ŠVP školy a podílí se na nich všichni pedagogové. Žáci naší školy mají většinou
dobré rodinné zázemí, rodiče se zajímají o své děti, podporují je ve studiu a sledují jejich studijní
výsledky.
Uskutečněné preventivní aktivity:
- návštěva policistky por. Mgr. Pavly Štanclové ve škole
- exkurze u Hasičského záchranného sboru
- exkurze na Heliportu fakultní nemocnice v Olomouci
- Návštěva školního psychologa?
Spolupráce školy s rodinou je díky malému počtu žáků velmi úzká. Kromě běžných veřejných
komunikačních kanálů je škola v podstatě v úzkém denním kontaktu s rodiči žáků.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzhledem k finanční situaci školy ve školním roce 2016/2017 byly možnosti dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků školy značně omezeny. Proto byly využívány jen nezbytně nutné placené
vzdělávací akce (především s tematikou organizace školy a managementu pro vedení školy) a některé
vzdělávací akce poskytované bezplatně, a to s ohledem na organizační možnosti školy.
Zaměstnanci školy se zúčastnili např. těchto školení:
- Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO a BOZP
- Školení k organizování první pomoci
Průběžně potom pedagogové v maximální možné míře využívali vzájemného vzdělávání v oblastech,
ve kterých jsou kompetentní, zejména v oblasti speciální pedagogiky a práce se žáky se SVP, ve které
ostatní pedagogy dle možností a potřeby školila Mgr. Veronika Stoklásková.

Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Ve školním roce 2016/2017 se škola zapojila do celorepublikového projektu Sněhuláci pro Afriku.
Mimo tento projekt se žáci naší školy zúčastnili mnoha mimoškolních akcí, mimo jiné to byly např.
- Olomouc z ptačí perspektivy (výstup na několik věží v Olomouci)
- výlet do hlavního města Prahy
- exkurze za kulturou – MDO, Letní kino Olomouc, významné olomoucké kostely a jiné
památky, filmová představení pro školy, vánoční trhy, aj.
- návštěvy Rozária, výlety do přírody
Kromě mimoškolních aktivit a projektů škola neustále pracuje na vlastní prezentaci formou webových
stránek a profilu na facebooku.

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Inspekční činnost na naší škole proběhla ve dnech 15. – 16. 5. 2017. Její výsledky jsou uvedeny
v inspekční zprávě č.j. ČŠIM-586/17-M a v protokolu o kontrole č.j. ČŠIM-587/17-M, které jsou
dostupné ve škole a inspekční zpráva pak i na webových stránkách ČŠI a na webových stránkách naší
školy. Pracovníci ČŠI při inspekční činnosti nenalezli žádné závažné nedostatky týkající se činnosti
školy.
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Základní údaje o hospodaření školy
Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu:
Neinvestiční dotace celkem:
Čerpáno (mzdové náklady, SP, ZP):
Výsledek finančního vypořádání:

278 132,- Kč
- 278 132,- Kč
0,- Kč

Finanční vypořádání příspěvků od rodičů, školného:
Školné:
Příspěvek na provoz ŠD:
Čerpáno:
Výsledek finančního vypořádání

187 500,- Kč
19 500,- Kč
- 207 000,- Kč
0,- Kč

Hospodářský výsledek (hospodářský rok 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017):
Výnosy celkem (neinv. dot. ze st. rozp., školné, přísp. ŠD):
Náklady celkem:
Celkový výsledek:

485 132,- Kč
- 728 555,- Kč
- 243 423,- Kč

Ztráta z hospodaření v prvním roce fungování školy byla pokryta hotovostními půjčkami
poskytnutými zřizovatelkami školy.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 škola nebyla zapojena do žádných programů.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2016/2017 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů
Ve školním roce 2016/2017 škola nepředložila ani nerealizovala žádné projekty financované z cizích
zdrojů. Od následujícího školního roku plánuje zapojení např. do Školního projektu (ovoce a mléko do
škol).

Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery
Ve školním roce 2016/2017 škola nespolupracovala s odborovými organizacemi ani s jinými partnery
v této oblasti.

Mgr. Michal Daněk
c=CZ, o=Soukromá základní škola
Dobré nálady, školská právnická
osoba [IČ 04999738], ou=1,
cn=Mgr. Michal Daněk,
serialNumber=P597073
2017.10.09 11:28:52 +02'00'
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