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I. Základní údaje o škole
Název: Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace
Sídlo: Nový Malín č. p. 274, 788 03 Nový Malín
Telefon: 588 881 450
Mail: skola@zsmalin.cz
Internetové stránky: www.zsmalin.cz
Vedení školy:
Ředitel školy: Mgr. Jiří Slavinský (do 31. 7. 2018)
Zástupce ředitele: Mgr. Slavomír Kočí
Zřizovatel: Obec Nový Malín
Charakteristika školy
Dění je na škole ovlivněno plánem práce školy. Celá problematika rozvoje je
zpracována v dokumentu "Koncepce rozvoje Základní školy Nový Malín“, kde jsou z analýzy
situace vyvozeny dlouhodobé vize, jejichž uskutečňování je plánováno vždy v rámci jednoho
roku (plánu práce školy ve školním roce). Hlavní činnost byla soustředěna do oblastí rozvoje
výstavby a rekonstrukce areálu školy a zhodnocení kvality Školního vzdělávacího programu.
Velikost a úplnost školy
Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace, Nový Malín
274 je plně organizovaná základní škola, jejímž zřizovatelem je obec Nový Malín.
Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu, jejími součástmi jsou: základní škola, mateřská
škola, školní jídelna a výdejna stravy. Kapacita školy je 440 žáků. V roce 2017/2018
navštěvovalo školu 372 žáků. Průměrná naplněnost tříd byla 20,7 žáků.
Vybrané ukazatele
Šk. rok Počet tříd
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16
16
16
17
17
18
20
23
24
25
26
26
28
30

Budova základní školy je situována v centru obce Nový Malín, která se nachází
v oblasti podhůří Jeseníků nedaleko Šumperka. Budova byla postavena a slavnostně otevřena
9. 11. 1904 jako německá obecní škola. Po skončení 2. světové války se do vesnice
přistěhovaly české rodiny a v budově školy vznikla česká obecná škola.
Klima školy
Je příznivé, liberální, vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických
principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Bezpečnost žáků i zaměstnanců,
organizační pokyny a základní pravidla provozu jsou obsažena v těchto dokumentech:
organizační řád, řád školy, provozní řády, plán opatření PO a BOZP.
Vybavení školy
Základní škola má k dispozici dvě budovy, které jsou propojeny školní jídelnou. Jednu
budovu využívají výhradně žáci prvního stupně. Je zde umístěno šest kmenových tříd a tři
oddělení školní družiny. K této budově je přistavena moderní tělocvična, v jejíchž prostorách
je čtvrté oddělení školní družiny a nově vybudovaný objekt se dvěma učebnami. Všechny třídy
jsou vybaveny interaktivními tabulemi a připojením k internetu.
Třídy druhého stupně jsou umístěny v druhé budově, kde se rovněž nachází učebna
fyziky a chemie, žákovská kuchyně a učebna pro výuku cizích jazyků. Všechny třídy na druhém
stupni jsou vybaveny interaktivní technikou.
Učebna výpočetní techniky byla zprovozněna v roce 2010 a je využívána nejen k
výuce IVT, ale i pro výuku ostatních předmětů. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném
chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. V současné době má škola v
počítačové učebně 32 počítačů, které jsou propojeny do sítě. Součástí vybavení počítačové
učebny je také dataprojektor. Rovněž byly zasíťovány obě sborovny a každý učitel má svou
stanici. Škola disponuje čtyřmi kopírkami pro pedagogické pracovníky. V září 2016 byla
otevřena nová přístavba, která je propojena s budovou 1. stupně. V přístavbě vznikly dvě
kmenové třídy, což umožnilo umístit celý první stupeň do samostatné budovy. Součástí nové
přístavby je také ředitelna, kancelář a sborovna pro učitelé prvního stupně.
Co nás však dlouhodobě trápí, jsou prostory pro druhou jazykovou učebnu (vyučujeme
jako hlavní jazyk angličtinu a druhý jazyk němčinu) a činnost školní družiny. Činnost čtyř
oddělení ŠD je provozována v kmenových třídách, což není ideální. Obec společně se školou
zpracovala dotační projekt na rekonstrukci objektu „dřeváku“ v areálu školy. Pokud by se
projekt realizoval, vznikly by prostory nejen pro školní družiny, ale i pro odborné učebny,
které by výrazně zkvalitnily vyučovací proces na škole.
Venkovní areál s polyfunkčním hřištěm na tenis, nohejbal, volejbal, košíkovou a
florbal spolu s běžeckou rovinkou slouží nejen k výuce tělesné výchovy, školní družině, ale i
veřejnosti. V červnu 2017 proběhla celková rekonstrukce povrchu hřiště.
Škola je celkem dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, didaktickou
technikou, v rámci několika vzdělávacích projektů je rozšiřován výukový software,
doplňovány tituly ve sbírkách žákovské literatury. Do školy byl v souladu s platnými předpisy
pořízen výškově stavitelný nábytek.
Hygienické podmínky
K relaxaci žáci 1. stupně využívají třídy, chodbu a školní družinu. V případě
příznivého počasí tráví žáci velkou přestávku ve venkovních prostorách školy. Škola se

zapojila do projektu Zdravá škola a získala dotaci na nákup relaxačního zařízení a pomůcek,
které využívají žáci prvního stupně. Provoz byl zkvalitněn i vybudováním bezbariérového
přístupu do budovy. Celý areál školy prostorově vyhovuje současnému počtu žáků a
personálu.
Charakteristika pedagogického sboru
Základní škola zaměstnává 30 pedagogických zaměstnanců. Většina vyučujících má
pedagogickou i odbornou způsobilost, dvě učitelky si své vzdělání doplňují dálkovou formou
studia. Jejich další profesní rozvoj je zajištěn ze strany školy plánem dalšího vzdělávání, který
je v souladu s potřebami školního programu a místními prioritami. Ve škole působí
kvalifikovaná výchovná poradkyně, asistentka pedagoga, ICT koordinátor, 2 koordinátoři
školního vzdělávacího programu a metodik prevence rizikového chování.
Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
Vzdělávací projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy.
Příprava, realizace a výstupy projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty
motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů.
Mezi dlouhodobé projekty realizované na naší škole patří projekty:
Zdraví - základ života
Čtení - základ vzdělávání
Cílem projektu Zdraví je zavést co nejvíce účelného pohybu především pro mladší žáky naší
školy. Projekt Čtení je plněn především díky nadstandardně vybavené knihovně sadami
dětských knih.
Již řadu let spolupracujeme na projektu: Zdravé zuby
Každý rok je zvolen a zařazen do výuky celoroční projekt. K tomuto projektu si učitelé
volí různé akce týkající se dané tematiky. V duchu tohoto projektu je také pořádán zápis dětí
do 1. třídy. V minulých letech proběhly např. tyto celoroční projekty: Vesmír, Hrad, Řemesla,
Cirkus, Mraveniště, ZOO, Dopravní prostředky,... Ve školním roce 2017/2018 probíhal
projekt „Cirkus“.
Aktuálně si učitelé v průběhu školního roku zařazují i krátkodobější projekty
(jednodenní, několikadenní, týdenní). V minulých letech se jednalo např. o projekt Piráti,
Klobouky, Spánek, Čarodějnický den a jiné.
Již neoddělitelnou součástí naší školy se staly pravidelné cyklistické kurzy, plavecké
kurzy, lyžařské výcvikové kurzy, sportovní turnaje i sběr odpadových surovin. Nejen dětmi ale
i rodiči jsou vítány i zimní pobytové kurzy pro děti 1. stupně.
Mezinárodní spolupráci ve škole se nám zatím nepodařilo připravit.
Informovanost rodičů o plánování, průběhu a výsledcích vzdělávání žáků
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně mimo jiné na třídních
schůzkách nebo konzultacích jednotlivých vyučujících. Spoustu informací mohou také
vyhledat na webových stránkách školy. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů
školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního
vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí, toho není
možné bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout.
Rada rodičů
Velmi dobrá spolupráce s Radou rodičů a školou je zřejmá již dobrými výsledky
hospodaření Rady rodičů. Rada rodičů pořádá školní plesy, různé kulturní a společenské

akce, přispívá na dopravu žáků, lyžařské a cyklistické kurzy, na knihy pro nejlepší žáky.
Rovněž pořizuje ceny na různé sportovní a vědomostní soutěže, hradí startovné na
sportovních akcích, pořizuje učební pomůcky. Výtěžek ze sběrové akce byl v letošním roce
věnován nákupu učebních pomůcek.
Školská rada
Dne 10. 11. 2005 a 19. 11. 2008 proběhly volby pedagogických pracovníků a
zákonných zástupců žáků do školské rady. Dne 3. 11. 2005 jmenovalo Zastupitelstvo obce
Nový Malín na svém 15. veřejném zasedání dvě členky do školské rady. Tímto vznikla Školská
rada při Základní škole Nový Malín datem 1. 1. 2006.
Dne 19. 1. 2015 opět proběhly volby do školské rady, kterých se účastnilo 193 rodičů.
Nová školská rada má následující složení:
Zástupci obce: Josef Minář a Miroslava Krausová
Zástupci školy: Mgr. Marcela Budinová a Mgr. Slavomír Kočí
Zástupci rodičů: Jitka Heclová a Čeněk Dressler
II.Učební plány
Na škole se vyučovalo podle ŠVP STROM. Podle tohoto programu se učilo již ve
všech třídách. Na jeho tvorbě se podílel celý pedagogický sbor.
Na škole se týdně odučilo 494 hodin. Kvalifikovaně bylo odučeno 94% vyučovacích hodin.
Byly zavedeny tyto nepovinné předměty:
1. stupeň:
Reedukace a logopedie – 1 hod.
2. stupeň:
Reedukace a logopedie – 2 hod.
Jako volitelný předmět byl vybrán přírodovědný seminář a konverzace v anglickém
jazyce. Na škole je prováděna individuální péče o integrované žáky. Pro jednotlivé žáky jsou
zpracovány individuální plány, se kterými jsou na začátku školního roku seznámeni rodiče.
Dne 14. 6. 2017 proběhla cvičná evakuace školy.
Pojetí školního vzdělávacího programu
Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich
očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční
chápání funkcí školy. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování
sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů.
V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.
A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit
problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat
pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení
kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.
Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází
z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována jen podle
tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány

pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním.
Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi
různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče,
ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně
s rodiči našich žáků pokoušíme již několik let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům
v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21.
století.
III. Pracovníci školy.
Na škole pracuje 26 učitelů a 4 vychovatelky školní družiny, z toho tři pracují na
částečný úvazek. V jednotlivých třídách byli pedagogové rozmístěni takto:
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A.
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Počet žáků
22
21
26
26
19
19
24
24
24
23
19
20
20
18
17
15
16
19

Třídní učitel(ka)

Asistent pedagoga

Mgr. Jana Polášková
PhDr. Alena Hudosová
Mgr. Hana Ptáčková
Mgr. Jan Rýznar
Mgr. Dita Podhajská
Mgr. Lucie Chudá
Mgr. Ludmila Machalová
Mgr. Jitka Pořízková
Mgr. Hana Hlavová
Mgr. Bohumil Procházka
Mgr. Lenka Dokoupilová
Bc. Ludmila Reová
Ing. Dana Schnaubeltová

Světlana Krátká

Mgr. Gabriela Korgerová
Mgr. Dana Meixnerová
Mgr. Pavla Pražáková
Mgr. Pavlína Říhovská
Bc. René Frnka

Ředitelem školy byl Mgr. Jiří Slavinský, funkci zástupce ředitele vykonával pan Mgr.
Slavomír Kočí. Funkci výchovného poradce zastává paní Mgr. Marcela Budinová a
preventistky sociálně patologických jevů Mgr. Pavla Pražáková. Bez třídnictví zůstávali: Mgr.
Lenka Suchá, Mgr. Lucie Chudějová, Mgr. Dagmar Kolínková, Bc. Petra Vicencová a Mgr.
Petra Voglová. Školní družinu vedla paní Jitka Muratidisová a na částečné úvazky paní Bc.
Petra Vicencová, Mgr. Lenka Suchá a Miluše Svačinková.
O úklid se starají paní Lenka Jandová, paní Ludmila Hýblová a paní Jana
Houserková. Pan Radoslav Neoral, pracuje jako školník a přes zimní období také jako topič
na částečný úvazek. O účetnictví se stará paní Jarmila Volková, která pracuje také na
částečný úvazek.

IV. Přijímací řízení, demografický vývoj
První třídy navštěvovalo 43 dětí. Pro další školní rok 2018/2019 je zapsáno 50 dětí,
osmi z nich byl udělen odklad školní docházky. Vzhledem k rozsáhlé bytové výstavbě lze
očekávat, že počet dětí naší školy bude nadále mírně vzrůstat.

Seznam žáků 9. tříd - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Příjmení a jméno

Škola a obor

Benešová

Eliška

Střední zdravotnická škola, Zdravotnický asistent

Činka

Ondřej

Čulíková

Michaela

Hecl

František

VOŠ a SPŠ Šumperk, Technické lyceum
VOŠ a SPŠ Šumperk, Technické lyceum
VOŠ a SPŠ Šumperk, Technické lyceum

Hořava

Jakub

Gymnázium Šumperk

Ivanysh

Yuriy

SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Truhlář

Kadlčíková

Tereza

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o., Bezpečn.právní činnost

Kostková

Gabriela

Střední zdravotnická škola, Zdravotnický asistent

Ostravská

Zdeňka

Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o., Veřejnosprávní činnost

Rašner

Tomáš

SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Truhlář

Řezáčová

Lucie

SŠ železniční, technická a služeb, Obchodník

Urban

Dan

Střední zdravotnická škola, Zdravotnický asistent

Vaňková

Tereza

Obchodní akademie Šumperk, Ekonomické lyceum

Vinterová

Michaela

Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o., Veřejnosprávní činnost

Voska

Tomáš

Vyhnánek

Jakub

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, Autotronik
VOŠ a SPŠ Šumperk, Strojírenství

Anderlová

Adéla

Anderlová

Monika

VOŠ a SPŠ Šumperk, Technické lyceum
VOŠ a SPŠ Šumperk, Technické lyceum

Ciglová

Natálie

Střední odborná škola, Zemědělská 3, Šumperk, Cestovní ruch

Hecl

Jan

Kašparová

Eva

Kynšt

Dominik

VOŠ a SPŠ Šumperk, Technické lyceum
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Zemědělec - farmář (Chovatel koní)
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Zemědělec - farmář

Murínová

Markéta

Gymnázium Šumperk

Palatka

Jindřich

Pastyřík

Jan

Podhorová

Eva

SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Obráběč kovů
SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Truhlář
SŠ sociální péče a služeb Zábřeh, Sociálně výchovná činnost

Pospíšilová

Justýna

Střední odborná škola obchodu a služeb,Štursova 14, Olomouc, Cukrář

Skoumal

Roman

Strašil

Vít

SŠ železniční, technická a služeb Šumperk, Strojírenství
VOŠ a SPŠ Šumperk, Technické lyceum

Stratil

Vojtěch

Střední odborná škola, Zemědělská 3, Šumperk, Cestovní ruch

Škoriková

Adéla

Moravská střední škola s.r.o., Olomouc, Ekonomika

Tomiová

Natálie

Střední škola zemědělská a zahradnická, U Hradiska 4, Olomouc - Floristka

Vašata

David

Gymnázium Šumperk

Vrážel

Daniel

Vojenská střední škola a VOŠ MO, Mor. Třebová, Vojenské lyceum

Zámečníková

Markéta

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o., Hotelnictví

7. třída
Skopalová

Monika

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, Zahradnické práce

Svrčina

David 5.A

Gymnázium Šumperk

Vepřková

Martina 5.A

Gymnázium Šumperk

5. třída

V. Výsledky vzdělávací práce
Výsledky výchovné a vzdělávací práce jsou uvedeny v přehledech klasifikace, které
jsou součástí této výroční zprávy.
VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dálkové studium anglického jazyka: Ludmila Reová
Dálkové studium učitelství: Mgr. Jitka Pořízková
Další vzdělávání proběhlo dle nabídky Pedagogického centra v Olomouci a v Šumperku a
projektu „ Šablony do škol“.
VII.Školní a mimoškolní aktivity
Spolupráce rodičů se školou je již tradičně velmi dobrá. Třikrát ročně pořádáme
schůzky rodičů: listopad - společná schůzka všech rodičů, leden a květen „Den otevřených
dveří“. Na třídní schůzce 9. ročníku v lednu byli rodiče vycházejících žáků podrobně
informováni o možnostech studia. Žáci 8. třídy navštívili v květnu Úřad práce v Šumperku,
kde jim byly poskytnuty informace k výběru povolání.
V listopadu 2017 se žáci 9. třídy účastnili výstavy Prezentace 2018, kde zhlédli
prezentující se střední školy okresu.

Kroužky
Aerobik
Aerobik

1. tř. + zač.
pokročilí

Bc. Petra Vicencová
Bc. Petra Vicencová

Tvořítko
Florbal
Šachový kroužek
Klub zábavné logiky a deskových her

Hravá angličtina
Čtenářský klub
Doučování žáků
Doučování žáků
Doučování žáků
Doučování žáků
Klub zábavné logiky a deskových her
Klub zábavné logiky a deskových her

1. stupeň
1. stupeň
začátečníci
pokročilí
2. roč.
5. – 9.tř
8. - 9. tř.
8. - 9. tř.
8. - 9. tř.
8. - 9. tř.
pokročilí
pokročilí

Mgr. Jana Polášková
Mgr. Slavomír Kočí
Mgr. Slavomír Kočí
Mgr. Slavomír Kočí
Mgr. Lenka Suchá
Ludmila Reová, Jarmila Volková
Mgr. Dagmar Kolínková
Mgr. Dana Meixnerová
Mgr. Pavlína Říhovská
Mgr. Lenka Dokoupilová
Mgr. Jan Rýznar
Mgr. Hana Ptáčková

Kurzy a pohybové programy
I letos se žáci naší školy účastnili několika kurzů a pohybových programů:
1/ Kurz dopravní výchovy pro žáky 4. třídy.
2/ Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd.
3/ Rozšiřující plavecký výcvik pro žáky 5. třídy.
4/ Lyžařský výcvik pro žáky 6. tříd proběhl v termínu 5. 2. 2018 – 9. 2. 2018 v počtu 20 dětí.
Lyžařský výcvik pro žáky 7. – 9. třídy proběhl v termínu 22. 1. 2018 – 26. 1. 2018 v počtu 36
dětí. Oba kurzy našly ubytování v Nové Senince a výcvik probíhal ve Ski areálu Kunčice.
Pro žáky 1. a 4. tříd se uskutečnil lyžařský výcvik od 26. 2. do 2. 3. 2018 v lyžařském centru
v Hraběšicích a na Červenohorském sedle. Výcviku se zúčastnilo 59 žáků.
5/ Letního pohybového programu zaměřeného na cykloturistiku v Karlově pod Pradědem se
v termínu 25. 5. 2018 – 29. 5. 2018 zúčastnilo 44 dětí. Ubytovány byly v Horském hotelu
Moravice.
Součástí učebních plánů na 1. stupni byly výukové programy a projekty organizované ve Vile
Doris a v Ekologickém centru v Mladoňově. Jedná se zejména o EKO programy, malování na
sklo, keramiku, tradiční řemesla apod.
VIII. Prevence sociálně patologických jevů
Žáci 5., 7. a 9. tříd se účastnili Komplexně primárně preventivního programu, který
škola uskutečnila společně s PPP v Šumperku, Policií ČR, Poradnou zdraví v Šumperku,
společnosti „PONTIS o.p.s.“, Střediskem výchovné péče „ Dobrá vyhlídka“ a odborem
sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku. Témata protidrogové prevence jsou zpracována
v plánech učiva.
Další aktivity prevence sociálně patologických jevů jsou zpracovány v Preventivním
programu ZŠ a MŠ Nový Malín.

Další aktivity
Ke Dni dětí uspořádali učitelé pro děti Dětský den v areálu školního hřiště. Děti soutěžily v
mnoha sportovních disciplínách, byly na turistické vycházce a hrály různé hry.
I letos jsme společně s Radou rodičů uspořádali pro děti „Dýňování“ a „Vánoční jarmark“.
Zisk z těchto akcí byl použit pro děti. Na škole jsou pořádány již tradiční sběrové akce. Žáci
sbírali starý papír a nasbírali 35 660 kg. Nejlepší sběrači byli odměněni na slavnostním
zakončení školního roku knihou. Výtěžek sběrových akcí byl připočten k penězům Rady
rodičů, která nakoupila učebnice a učební pomůcky pro školu, zaplatila jízdné, startovné,
přispěla na lyžařské kurzy, cyklistické kurzy a dopravu na bazén, odměny žákům a další,
v hodnotě 158 664,- Kč. O financování Rady rodičů jsou každý rok rodiče žáků informováni.

Akce 2017/18




























Pobyt v přírodě ve Středisku ekologické výchovy Švagrov:
Tajemství půdy 18. -22. 9.– 2. A a 2. B
Podzimní vycházka na Rabštejn – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B
Divadlo Šumperk – Duhová zahrada – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B
Divadlo Šumperk – Dobrodružství mořského vlka – 3. A, 3. B, 4. A, 4. B
Divadlo Šumperk – Klapzubova jedenáctka – 5. A, 5. B
Knihovna Šumperk – A. Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha – 3. A, 3. B
Knihovna Šumperk – Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla – 3. A, 3. B
Výtvarný program „Magda“ – Obal na prvouku – 2. A, 2. B
Výtvarný program „Magda“ – Náramek z korálků – 1.A, 1.B, 2. A, 2. B
Výtvarný program s Magdou Gieslovou – Domeček – 1.A, 1.B, 3. A, 3. B
Výtvarný program s Magdou Gieslovou – Výroba košíků z pediku – 3. A, 3. B
Výtvarný program s Magdou Gieslovou – Album – 3. A, 3. B
Výtvarný program s Magdou Geislovou – Obal na knihu – 4. A, 4. B
Výtvarný program s Magdou Geislovou – Věšáček – 5. A, 5. B
Vila Doris program- Příšerky CHKO – 2. B, 3. A, 3. B
EKO program Mladoňov – Život v lese – 1.A, 1.B
EKO program Mladoňov – Od semínka po rostlinku – 1.A, 1.B
EKO program Mladoňov – Podzim volá – 2. A, 2. B
EKO program Mladoňov – Voda a její proměny – 2. A. 2. B, 3. A, 3. B
EKO program Mladoňov – Mikrokosmos – 3. A, 3. B
EKO program Švagrov – 3. A, 3. B
EKO Mladoňov – Psychomotorika, Vánoce, Velikonoce - 4. A, 4. B
EKO Mladoňov – Advent, Velikonoce, Vesmír 5. A, . B
Slabikářový den – 1.A, 1.B
Intervence – 5. A, 5. B
Beseda o škodlivosti kouření – 5. A, 5. B
Beseda Aljaška – 5. A, 5. B



































Beseda ČR- 3. A, 3. B
Beseda s myslivcem – 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B
Vánoční besídky 22. 12. – 1. stupeň
Kino Šumperk 20. 12. – Paddington 2 – 1. stupeň
Jednodenní projekt Titanik – 1. 2. – 2. A a 2. B
Muzeum Šumperk – Loutky – 2. A, 3. A, 3. B
Knihovna Šumperk – Víš, co čteš? – 2. A
Knihovna Nový Malín – seznamovací lekce – 2. A, 2.B
Knihárna Nový Malín – ilustrátor Josef Lada – 3. A, 3. B
Výtvarný program v Knihárně Nový Malín – 3. A, 3. B
Lyžařský výcvik 1.A, 1.B – Hraběšice
Lyžařský výcvik 4.A, 4.B – Červenohorské sedlo
Projekt Česká republika – 3.A, 3. B
Projekt Vesmír – 3. A, 3. B
Projekt Lidské tělo – 3. A
Planetárium Ostrava – 5. A, 5. B
Plavání – 2. A, 2. B, 3. A, 3.B, 5. A, 5. B
Úklid obce – 1.A, 1.B, 3. A, 3. B, 5. B
Cyklokurz – Karlov – 5. A, 5. B
Jednodenní projekt Cirkus – 1. stupeň
Beseda s hasiči – 2. A, 2. B
Návštěva hasičárny v Šumperku – 2. A, 2. B, 3. A, 3. B
Seiferos – dravci – všichni
Oslava MDD – program deváťáků pro 1. – 3. třídy
Kino Šumperk 28. 6. – Coco – 1. stupeň
EKO Program „Včely“ SOŠ Šumperk 4. A, 1.B
EKO Program Lesní školka vMaliní – Nový Malín – 1.A, 1.B, 4. A
Vycházka na Burgstein, Malínská rokle, úklid lesa (MDD) - 4. A, 4. B
Integrovaný záchranný systém Libina – 4. A, 4. B, 5. B
Dopravní hřiště Uničov – 4. A, 4. B
Beseda v Městské knihovně Šumperk - 4. B
Návštěva Vlastivědného muzea Šumperk – 4. B
Návštěva mateřské školy (horní) – 1.A

Školní výlety
Tak jako každoročně byly organizovány školní výlety zaměřené na poznávání regionů
České republiky a historicky důležitých míst..



Školní výlet 1.A a 1.B – Hrad Šternberk, Jeskyně Javoříčko
Školní výlet 2. A a 2. B – Rejvíz – Velké mechové jezírko, Zlatokopecký skanzen –
Hornická osada, Zlatorudné mlýny, jeskyně Na Špičáku











Dvoudenní školní výlet 3. A a 3. B - Černý potok, jeskyně Na Pomezí
Školní výlet Černý potok 26. 6. 2018 – 4. A, 4. B
Školní výlet Praha 31. 5. 2018 - 31. 5. 2018 – 5.A, 5.B
Školní výlet Jeseníky – 21. 6. 2018 – 5.A, 5.B
Školní výlet Rabštejn – 21. 6. – 6.A, 6.B
Školní výlet Pevnost poznání – 21. 6. – 7.A, 7.B
Školní výlet na Háj – 22.6. – 8.A, 8.B
Školní výlet Černý potok – 9.A – 21. - 22.6
Školní výlet– Dolní Morava – 9.B – 12.6.

IX. Soutěže a olympiády
Pythagoriáda – okresní kolo :
7. tř. – Štábl Adam – 9. místo
8. tř. – Drásal Marek – 3. místo
Matematická olympiáda :
6.tř. – Kočí Magda – 2. místo
Tříska Filip – 5. místo
8. tř. – Dressler Jiří – 3. místo
Matematický klokan
8. tř. - Marek Drásal - 1 .místo v okresním kole – kategorie KADET
- 5. místo v krajském kole – kategorie KADET
Eurorebus
V měsíci dubnu se žáci naší školy zúčastnili krajského finále zeměpisné soutěže
Eurorebus konaného v Olomouci.
V kategorii ZŠ 02 žáci 9.A (Čulíková Michaela, Hecl František, Hořava Jakub) získali
1. místo z celkového počtu 41 soutěžních tříd. Prvním místem si tak zajistili účast na
celostátním finále soutěže
Sportovní soutěže:
Přespolní běh ( 6.-7. třída - dívky) - okrskové kolo Libina: 1.místo:
Atletický čtyřboj 21.9.2017 –Šumperk
Dívky mladší A : 6.místo, dívky mladší B : 7.místo
Dívky starší A : 11.místo, dívky starší B : 15.místo
Hoši mladší: 16.místo, Hoši starší A : 15.místo, Hoši starší B : 16. Místo

Pohár Rozhlasu ZŠ – okresní kolo : 10.5.2018 – Šumperk
Žáci starší: 8.-9.tř. – 14.místo
Žáci mladší: 6.-7.tř. - 16.místo
Žákyně starší: 8.-9.tř. – 9. místo
Žákyně mladší: 6.-7.tř. – 1.místo
Pohár Rozhlasu ZŠ – krajské kolo: 22.5.2018- Olomouc
Žákyně mladší: 6.-7.tř. – 4. místo
McDonald Cup – okresní kolo
kategorie 4. – 5.třída - 4.místo
kategorie 2. – 3.třída - 1.místo
McDonald Cup – krajsé finále
kategorie 2. – 3.třída - 1.místo
Šachy
Okresní přebor družstev – 3.místo
Krajský přebor jednotivců:
Magda Kočí – 1.místo
Eliška Gábová – 3.místo
Jakub Dressler – 6.místo
X. Údaje o výsledcích inspekce
V tomto školním roce nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí.
XI. Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Přehled o hospodaření pravidelně
předkládá zřizovateli 1x za tři měsíce.

Dle podkladů k uplynulému školnímu roku 2017/2018 tuto výroční zprávu sestavil ředitel
školy Mgr. Jiří Slavinský (skončil ve funkci dne 31. 7. 2018).

V Novém Malíně dne 27. 9. 2018

Mgr. Jana Švábová
ředitelka školy od 1. 8. 2018

