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1 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy: Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace  

Sídlo:   Zeyerova 28/970, 779 00 Olomouc 

Telefon:     581 114 232 

E-mailová adresa školy:   info@zs-zeyerova.cz                                                               

webové stránky:    www.zs-zeyerova.cz 

Právní forma:    od 1. 1. 1993 příspěvková organizace 

Datum zahájení činnosti školy: 1. 9. 1960 

IČO:     476 571 62 

Identifikátor zařízení:  600 140 130 

Zřizovatel:    Obec Olomouc, IČO 002 993 08 

Datum zařazení školy do sítě: 22. 3. 1996 

Ředitel školy:   Mgr. Vladimíra Švecová 

 

Součásti školy: 

Základní škola  kapacita: 700 žáků    IZO: 047657162 

Školní družina  kapacita: 240 žáků    IZO: 119900084 

Školní výdejna   kapacita: 670 jídel   IZO: 181050781 

STATISTICKÉ ÚDAJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 (K 30. 6. 2021): 

Počet žáků: 607 

Počet tříd: 24 

Počet žáků ve školní družině: 176 

Počet oddělení školní družiny:  7 

Počet pedagogických pracovníků dle úvazků (k 30. 6. 2021): 

učitelé 38 

výchovný poradce 1 

školní psycholog 1 

asistenti pedagoga, školní asistent 15 

vychovatelky školní družiny 7 
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Počet nepedagogických pracovníků dle úvazků (k 30. 6. 2021): 

provozní zaměstnanci školy 10 

provozní zaměstnanci školní výdejny 5 

pozn. někteří zaměstnanci mají uzavřené dvě pracovní smlouvy 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: 

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace, je škola plně 

organizovaná, poskytuje vzdělávání od 1. do 9. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků 

mezi velké školy, ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 655 žáků a ve školním roce 

2020/2021 607 žáků. Je umístěna v širším centru města blízko hlavního vlakového nádraží, 

což umožňuje její snadnou dostupnost. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího 

okolí. Vzhledem k poloze školy je trvale velký zájem navštěvovat naši školu i žáky z okolních 

obcí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou 

dopravou, vlakem. Škola nemá podmínky pro vzdělávání imobilních žáků. Školu navštěvují 

také žáci, kterým byla vyšetřením v PPP nebo SPC diagnostikovány speciální vzdělávací 

potřeby. Žáci jsou zařazeni do běžných kmenových tříd na základě společného vzdělávání. 

Dále jsou našimi žáky i děti cizí národnosti s trvalým nebo přechodným pobytem na území 

České republiky. Jejich výuka probíhá dle doporučení školského poradenského zařízení       

a jsou jim i k dispozici potřebné pomůcky k výuce, včetně služeb adaptačního koordinátora 

zprostředkovaného ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem. Rodičům těchto 

žáků jsou zprostředkovávány tlumočnické služby a další jiné, na zkvalitnění českého jazyka, 

související služby. Vyučování na škole probíhá v českém jazyce.  

Škola má k dispozici školní družinu s kapacitou 240 žáků v 8 odděleních. Žáci mají 

k dispozici zařízení školního stravování, jehož výdejna se nachází v areálu školy. Škola je 

tvořena třemi provázanými budovami, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov a sportovní hřiště. Pro trávení volného času je k dispozici moderní hřiště s možností 

zapůjčení sportovního nářadí a školní knihovna. Školní hřiště je od dubna do října k dispozici 

pro širokou veřejnost. Každý žák má vlastní šatní skříňku.  

Součástí školy jsou také odborné učebny: učebny cizích jazyků, chemie, dvě učebny 

pro výuku informačních a komunikačních technologií, dále cvičná kuchyňka, malá a velká 

tělocvična. Na škole je zřízena knihovna pro žáky a žáci mají možnost zapůjčení knih             

i během dopolední výuky na chodbách školy, kde jsou knihy vystaveny a mohou se s nimi 

osobně seznámit. Knižní fond je průběžně a dle potřeb obnovován a doplňován, v tomto 

směru využíváme projektu Šablony. Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: 
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biologie, český jazyk, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, tělesná výchova, výtvarná výchova, 

zeměpis a kabinet 1. stupně.  

Při škole působí sdružení rodičů – Spolek rodičů a přátel školy (dále jen SRPŠ)         

a je zřízena Školská rada.  

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY: 

Složení Školské rady: 

 Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

Mgr. Andrea Krátká 

Mgr. Jitka Martinová 

 Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků: 

RNDr. Lucie Brulíková, PhD. 

Mgr. Jaroslav Krumpolc 

 Jmenovaní zástupci zřizovatele: 

Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. 

Mgr. Miroslava Ferancová 

Školská rada se v letošním školním roce měla možnost setkat se pouze dvakrát, a to 

z důvodu dočasného uzavření škol mimořádným vládním opatřením.  

V průběhu školního roku 2020/2021 Školská rada  

 zvolila předsedu a místopředsedu ŠR 

 stanovila jednací řád ŠR 

 schválila výroční zprávu za školní rok 2019/2020 (bez připomínek, zpráva je 

zpřístupněna na webových stránkách školy)  

 schválila dodatek školního řádu č. 1 (č. j. 59/20) – hlasováním per rollam 

 projednala zprávu o hospodaření školy za rok 2020, kterou předložila ředitelka školy 

Mgr. V. Švecová 

 diskutovala o revizi RVP ZV a způsobu zapracování do ŠVP 
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 diskutovala o rekonstrukci elektroinstalace (II. etapa) a s tím související udělení 

ředitelského volna 

 diskutovala o online výuce, zkušenostech zákonných zástupců a učitelů, zápůjčkách 

IT techniky, zajišťování internetových připojení žákům ze soc. znevýhodněného 

prostředí, splnění výstupů vzdělávání 

zpracovala Mgr. Andrea Krátká, předsedkyně ŠR 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA: 

 
 Škola má k dispozici školní družinu s kapacitou 240 žáků v 8. odděleních. Ve školním 

roce 2020/2021 bylo přihlášeno 176 žáků z 1. až 4. tříd. Rozděleni byli do 7 oddělení, 

přičemž 1. až 4. oddělení pracovalo ve třídách školní družiny, 5. až 7. oddělení v budově 

školy. 

  Žáci mohli využívat pod vedením svých vychovatelek, které jim připravovaly co 

nejpříjemnější prostředí, pro hry a zábavu celý areál školy. Každodenní činnosti zpestřovaly 

vychovatelky dětem soutěžemi a sportovními akcemi. 

 Během listopadu a prosince si žáci užili projektových dnů na téma „Knihožrouti aneb 

Kdo je čtenář?“, „Památky města Olomouce“, „Zdravověda“ nebo odpoledne s pejsky  

„Canisterapie“. 

 Do družinové výtvarné soutěže a soutěže ve hře Dobble se zapojili žáci prvních         

a druhých tříd. Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami. „Soutěže ve zdobení 

vánočního stromku“, kterou pořádal Magistrát města Olomouce, se zúčastnili prvňáčci          

a umístili se na krásném 2. místě. I přes náročné jarní období, kdy z důvodu mimořádného 

opatření MZČR  byla přerušena činnost školní družiny, se všechna oddělení  zapojila  do 

„Soutěže ve zdobení velikonočního stromu“ pořádané DDMO. Vychovatelky také v tomto 

období posílaly dětem přes portál Microsoft Teams různé zábavné aktivity pro vyplnění 

volných chvil.  

 Den dětí a konec školního roku jsme s dětmi oslavili zábavným odpolednem, plným 

her a soutěží.                                    

 zpracovala Romana Prnková, vedoucí vychovatelka 



Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace 

 

 

 

                                                                                                                   Strana 7 (celkem 60) 

 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ    
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Škola pro život“ (5. a 6. verze), 

všichni žáci měli zajištěny potřebné učebnice a učební pomůcky. 

5. verze ŠVP: 4., 5. a 9. ročník 

6. verze ŠVP: 1. – 3. ročník, 6. – 8. ročník 

Prostřednictvím ŠVP se snažíme naplňovat vizi školy: 

„Škola je vstřícné a bezpečné místo pro žáky, jejich rodiče i zaměstnance s pozitivním 

klimatem, které podporuje učení každého žáka. Každý žák ve škole zažívá osobní i společný 

úspěch, plně rozvíjí svůj potenciál a zodpovědně si nachází své místo na světě.“ 

 

CIZÍ JAZYKY:  

Anglický jazyk je zařazen od 2. ročníku 1 hodinou týdně, ve 3. – 9. ročníku 3 hodiny.  

Od 7. ročníku si žáci volí druhý jazyk s dotací 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 3 hodiny. Žáci pro 

volbu druhého jazyka mají na výběr mezi německým a ruským jazykem. 

 

OSTATNÍ VÝUKA:  

Ve 2. ročníku je zařazena výuka plavání s časovou dotací 40 hodin. Žáci 4. ročníku 

se účastní školy v přírodě a výuky dopravní výchovy, žáci 6. ročníku se účastní stmelovacího 

pobytu a lyžařského výcviku. 9. ročník pak završuje svou povinnou školní docházku 

sepsáním závěrečné práce, ve které zužitkují své nabyté vědomosti a uplatnění získaných 

klíčových kompetencí. Z důvodu pandemických vládních opatření žádná z těchto aktivit, 

mimo dopravní výchovu, nebyla v letošním školním roce realizována. 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci:  POČET 

učitelé 38 

výchovný poradce 1 

vychovatelky školní družiny 7 

asistent pedagoga 14 

školní asistent 1 

školní psycholog 1 

Správní zaměstnanci:  

hospodářka a personalistka 2 

školník 1 

uklízečky 6 

vrátná 1 

pracovnice provozu ŠV 5 
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Pedagogičtí zaměstnanci (včetně těch, které odešly během školního roku na MD): 

Mgr. Švecová Vladimíra  

Mgr. Rohánková Ilona 

 Mgr. Krátká Andrea 

 Mgr. Absolon Milan 

 Mgr. Bednaříková Hana  

 Mgr. Běhalová Marie 

 Mgr. Doležalová Pavlína 

 Mgr. Fojtíková Lucie  

Mgr.  Gřešková Martina  

Mgr. Hampl Jiří 

 Mgr.  Hostašová Zuzana  

Mgr. Kamená Martina  

Mgr. Kramářová Hana  

 Mgr.  Krejčí Andrea  

Mgr. Krejčí Iveta 

 Mgr. Lošťáková Vladimíra 

 Mgr. Malá Iva 

 Mgr. Martincová Anna 

 Mgr. Martinová Jitka  

Mgr. Mlynářová Hana  

 Mgr.  Nádvorníková Aneta  

Mgr. Příhodová Petra 

 Mgr. Radičová Jana 

 Mgr.  Rubíčková Petra  

Mgr. Sedlářová Pavla 

 Mgr.  Schichová Romana  

RNDr., Ph.D. Schubertová  Slavomíra 

 Mgr.  Sittková Barbara  

Mgr.  Skladaná Kateřina  

Mgr. Steigerová Simona 

 RNDr. Šafaříková Marcela 

 Mgr. Thürriglová Eva 
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Mgr.  Tomigová Lenka  

Mgr. Třísková  Lenka 

 Mgr.  Uherková Lucie  

Mgr.  Vašátko Petr  

Mgr.  Vláčilová Kateřina  

Mgr.  Weberová Lucie  

Mgr. Zezulová Klára 

 Mgr.  Ziembová Pavla  

Mgr.  Žouželková Helena  

 

Asistentky pedagoga: 

Bc. Brunclíková Marcela  

Mgr. Cenkerová Darja  

Mgr.  Greplová Ivana  

Mgr. Jelínková Michaela  

 Kobylková Eva  

Mgr. Koudelková Jitka  

Bc. Kovalčíková Dana  

Mgr. Losová Lucie  

Mgr. Oháňková Jitka  

 Prášilová Renata  

Ing. Rozbořilová Marcela  

 Trúsiková Adéla  

 

Školní asistent:  

 Haderová Aneta  

   

Vychovatelky ŠD: 

  Prnková  Romana   

 Dlouhá Renata  

  Kudlová Jana   

Mgr. Přidalová Veronika  

Bc. Rajčanová Klára  
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  Skácelová Monika   

Mgr. Šobrová Kristýna   

 

Správní zaměstnanci: 

Ing. Hnilicová Zdeňka 

   Stachová Dagmar 

  Tatay Jan  

 Baleková Pavla  

 Hanzelová Alena  

 Janíková Dagmar  

 Jehličková Martina  

 Křížková Lenka  

 Ostrovková Hana  

 Parohová Miriam  

 Petrželová Blanka  

 Rajčanová Jitka  

 Remešová Hana  

 

 

KVALIFIKACE PEDAGOGŮ CELKEM MUŽI ŽENY NEKVALIFIKOVANÍ 

1. stupeň 14 0 14 0 

2. stupeň 25 3 22 0 

školní družina 7 0 7 0 
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4 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

A PŘIJETÍ DO ŠKOLY  

ZÁPIS K  POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE, DATA K 30.  6 .  2021  

Termín zápisu: 6. - 16. 4. 2021 

Počet otvíraných 1. tříd: 2 

Počet zapsaných dětí 

104 

Z toho poprvé u zápisu: Po odkladu školní docházky: 

82 22 

Počet žádostí o odklad 

školní docházky 
20 

 

Letos se negativně u zápisu do 1. tříd projevilo, že někteří rodiče termín zápisu 

nezaregistrovali a přicházeli ještě v květnu a červnu s žádostí o přijetí. Poměrně 

velký počet přijatých žáků oznámil, že 1. září nastoupí na jinou školu. 

Konečný stav je následující: Počet přijatých dětí: 54 

Počet dětí s odkladem školní docházky: 20 

Celkový počet tříd a počet žáků k 30. 6. 2021: 

 Třídy 1. stupně Třídy 2. stupně 

Počet tříd 12 12 

Počet žáků 307 300 

Počet žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
47 63 

Počet žáků s podpůrnými 

opatřeními 2. až 4. stupně 
46 51 
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Údaje o přijímacím řízení 

Povinnou školní docházku splnilo celkem 78 žáků. Z tohoto počtu se většina 

žáků hlásila na SŠ, zejména na gymnázia (26 žáků), SPŠ elektrotechnickou 

v Olomouci (13 žáků), Střední zdravotnickou školu v Olomouci (11 žáků), Obchodní 

akademii v Olomouci (10 žáků), SOŠ obchodu a služeb v Olomouci (8 žáků), SŠ 

logistiky a chemie v Olomouci (7 žáků) a SPŠ strojnickou v Olomouci (6 žáků). Dva 

žáci dokončili svou povinnou školní docházku v zahraničí. 

Ze sedmého ročníku se na gymnázia hlásilo celkem 12 žáků, z tohoto počtu 

bylo přijato 6 žáků – 4 žáci na Gymnázium Olomouc-Hejčín (dvojjazyčné – anglická 

sekce) a 2 žáci na Slovanské gymnázium Olomouc (dvojjazyčné – francouzská 

sekce). Žáci, kteří nebyli přijati, si přijímací zkoušky chtěli jen zkusit a nepodali tedy 

ani odvolání. 

Z pátého ročníku přihlášku na gymnázium podalo celkem 21 žáků, 16 z nich 

se podařilo úspěšně zvládnout přijímací zkoušky a obstát ve velké konkurenci svých 

vrstevníků. Čtyři žáci byli přijati na Slovanské gymnázium Olomouc, 5 žáků na 

Gymnázium Olomouc-Hejčín, 2 žáci na Církevní gymnázium německého řádu 

v Olomouci, 3 žáci na Gymnázium Čajkovského Olomouc, 1 žákyně na Gymnázium 

Šternberk a 1 žákyně na Gymnázium v Lipníku nad Bečvou. 
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Žáci přijatí na střední školy s maturitou a bez maturity, víceletá gymnázia 

Žáci 9. ročníku přijatí na jednotlivé SŠ 

Ročník Gymnázia 
SOŠ 

SOU - obory s maturitou 

SOU, OU - bez 

maturity 

9. 10 58 10 

7.  6 - - 

5.  16 - - 

Slovanské gymnázium Olomouc 3 

Gymnázium Olomouc-Hejčín 2 

Stojanovo gymnázium Velehrad 1 

Gymnázium Čajkovského Olomouc 3 

Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická 

Přerov 
4 

Gymnázium Uničov 1 

Waldorfská SŠ Olomouc 1 

12,8% 

74,4% 

12,8 

Výsledky přijímacího řízení 9. ročníku 

Gymnázia SOŠ, SOU obory s maturitou SOU, OU – bez maturity 
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SPŠ strojnická Olomouc 2 

SZŠ a VZŠ E. Pöttinga Olomouc 7 

SZŠ Hranice a SZŠ Prostějov 1+2 

SPŠ stavební Lipník nad Bečvou 4 

SOŠ Olomouc 1 

Obchodní akademie Olomouc 6 

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc 4 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 1 

SŠ logistiky a chemie Olomouc 7 

SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 

SŠ zemědělská Olomouc 4 

SŠ veterinární Kroměříž 2 

Moravská SŠ Olomouc 2 

SŠ designu a módy Prostějov 1 

SŠ cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm 1 

SPŠ elektro a obchodní akademie Mohelnice 2 

SŠ gastronomie a služeb Přerov 1 

VPŠ a SPŠ MV Holešov 2 

SŠ obchodu a podnikání Prostějov 1 

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk 1 

SOŠ obchodu a služeb Olomouc 4 

SOŠ Olomouc 1 

SŠ prof. Vejdovského Olomouc 1 

Žáci vzdělávaní v zahraničí 1 

Celkem žáků 78 
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5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ  

      1. pololetí     2. pololetí 

Počet žáků celkem 606 607 

 1. st. 2. st. 1. st. 2. st. 

z toho prospělo s vyznamenáním 288 182 274 173 

prospělo  15 112 30 121 

neprospělo/nehodnoceno  0/0 4/0 0/0 2/0 

§38 PŠD v zahraničí 3 2 3 2 

§38 prospělo 

s vyznamenáním/prospělo/ 

nepřezkušován 

2/0/1 0/0/2 2/0/1 0/0/2 

vykonalo opravnou zkoušku 

prospěl(a)/neprospěl(a)                          

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

0/2 

     

Počet žáků 9. tříd celkem - 78 

z toho přijatých na gymnázia - 10 12,8 % 

přijatých na SOŠ a SOU s maturitou - 58 74,4 % 

přijatých na SOU - 10 12,8 % 

     

Počet žáků 5. tříd celkem - 83 

z toho přijatých na víceletá gymnázia - 16 19,3 % 

     

Počet žáků 7. tříd celkem - 86 

z toho přijatých na gymnázia - 6 7 % 

     

Počet pochval ŘŠ 0 0 

napomenutí TU 36 35 
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důtek TU 4 5 

důtek ŘŠ 2 2 

snížených známek z chování /2 0 0 

snížených známek z chování /3 0 0 

omluvených hodin 13750 16030 

neomluvených hodin 0 55 
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6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

Ve školním roce 2020/2021 působilo Školní poradenské pracoviště naší 

Základní školy Olomouc, Zeyerova v rámci Projektu s názvem „Podpora 

pedagogů a žáků ZŠ Olomouc, Zeyerova II – s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009912 do konce kalendářního roku 2020. Od ledna 

2021 pak v rámci Projektu Podpora pedagogů a žáků ZŠ Olomouc, Zeyerova III 

– pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017960. 

Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2020/2021 tvořily: výchovná 

poradkyně - Mgr. Iveta Krejčí, školní psycholožka - Mgr. Andrea Krejčí, školní 

metodička prevence pro I. stupeň -  Mgr. Jitka Martinová a pro II. stupeň - Mgr. 

Hana Kramářová.  

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) se v tomto složení setkávalo 

pravidelně vždy 1 x týdně nebo v případě potřeby i častěji. Cílem našich setkání bylo 

koordinovat všechny výchovné i vzdělávací problémy našich žáků a poskytovat 

pedagogicko-psychologické i preventivní poradenství ve škole nejen žákům, ale         

i jejich zákonným zástupcům a pedagogům. V době karantény byli členové ŠPP        

k dispozici ve škole všem potřebným každý den. Každodenně spolupracovaly, a to     

i v době karantény, zejména psycholožka Mgr. Andrea Krejčí a výchovná poradkyně 

Mgr. Iveta Krejčí. Naprosto nezbytná je po celý školní rok vstřícná spolupráce            

s vedením školy, především s paní ředitelkou, která s maximálním pochopením         

s námi operativně a pravidelně řeší nejrůznější situace a podněty. Také obě 

zástupkyně se intenzivně zapojují dle aktuální potřeby. 

Nejdůležitějším úkolem ŠPP je vždy vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání 

a všestranný rozvoj žáků, především zajistit žákům speciální vzdělávací potřeby, 

prevence rizikového chování, kariérní poradenství a metodická podpora všech 

pedagogických pracovníků. Cílem školního poradenského pracoviště je přirozeně 

zkvalitňování sociálního klimatu školy, spolupráce se všemi subjekty školy, i s dětmi, 

které jsou aktuálně bez potíží, ale také vytvoření široké základny preventivní činnosti. 
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Neméně důležité je udržení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem      

a vytváření předpokladů pro jeho snižování, zároveň neodkladné řešení problémů 

spojených se školní docházkou. Také sledování účinnosti preventivních programů 

aplikovaných školou, koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními            

a rovněž řešení podnětů od žáků k nevhodnému chování spolužáků. 

Hlavním cílem ŠPP je zefektivnění vnitřního systému komunikace v naší škole 

a vytvoření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských 

služeb tak, aby byla zajištěna včasná intervence při aktuálních problémech                

u jednotlivých žáků a třídních kolektivů. Činnost ŠPP vychází z Koncepce 

poradenských služeb poskytovaných ve škole (Věstník MŠMT, 7/2005,                   

č.j. 27317/2004-24). Zajištění podpůrných a vyrovnávacích opatření poskytovaných 

žákům v souladu s § 1 vyhlášky č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných,    

v platném znění. Zaměřujeme se především na to, aby nabídka ŠPP respektovala 

specifické požadavky právě naší školy. 

Mezi časté nevhodné projevy patřilo nepřiměřené chování žáků – 

nerespektování pokynů třídního učitele, nevhodné chování vůči pedagogům, 

asistentům pedagoga i spolužákům, neadekvátní chování žáků, neschopnost žáků 

uznat svou chybu, vulgární vyjadřování, neomluvená absence a záškoláctví, 

nadávky, vzájemné posmívání a náznaky ubližování spolužákům, lhaní, používání 

nevhodných gest, manipulativní jednání se spolužáky, zamlčování sdělení třídnímu 

učiteli, porušování řádu odborných učeben a používání mobilních telefonů během 

výuky.  

Co se týká vzdělávacího procesu, projevovala se u žáků nepozornost, 

nesoustředěnost, hyperaktivita, časté vyrušování, zhoršení prospěchu, nedbalé 

plnění školních povinností a nepřipravenost na výuku. Další projevy, se kterými jsme 

se setkali: laxní přístup rodičů, nesoustavná domácí příprava, nedodržování 

hygienických návyků, logopedické potíže, špatná sociální adaptace, strach z rodičů, 

pozdní příchody, časté krátkodobé absence, pozdní omluvy absence, velký počet 
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omluvených hodin, přeposílání řetězových SMS zpráv spolužákům, podezření na 

kyberšikanu, anorexii a sebepoškozování. 

Služby ŠPP v této náročné covidové době využívali ještě intenzivněji jak žáci 

všech ročníků, tak rodiče, zákonní zástupci, učitelé, asistentky pedagoga, 

vychovatelky školní družiny, další zaměstnanci školy, dále také předškoláci s rodiči.  

Počet uskutečněných kontaktů, individuálních konzultací, společných konzultací        

s rodiči a učiteli, krizových intervencí, individuálních terapií a dalších služeb má          

i v tomto školním roce kvůli covidu extrémně narůstající tendenci, což potvrzuje 

smysluplnost a potřebnost těchto služeb ve školách. Krizová intervence byla            

ve školním roce 2020/2021 poskytnuta 78 dětem a 29 dospělým. Pravidelnou 

individuální terapii využívalo 69 dětí. Jednotlivé počty kontaktů, poradenství, 

prevencí, terapií se žáky, rodiči, učiteli, práce se třídou, jsou uvedeny v měsíčních 

reportech školního psychologa. 

 

zpracovala Mgr. I. Krejčí, výchovná poradkyně, a Mgr. A. Krejčí, školní psycholožka 

 

Prevence rizikového chování 

Školní rok 2020/2021 byl velkou měrou ovlivněn dlouhodobým uzavřením škol. 

Tato pro děti, stejně jako pedagogy, neznámá situace měla dopady jak pozitivní, tak 

ohrožující. Pandemie Covid-19 významně ovlivnila průběh vzdělávání, ale rovněž      

i prevenci rizikového chování.  

Vzhledem k distanční výuce nebylo možné absolvovat naplánované akce, 

besedy nebo projektové dny věnované prevenci rizikového chování. Proto jsme se 

více zaměřili na práci s třídním kolektivem, abychom předcházeli zvýšenému počtu 

žáků, pro které je dlouhodobé distanční vzdělávání výrazným rizikovým faktorem. 

Tíha zodpovědnosti ležela zejména na třídních učitelích, kteří se „svým“ žákům 

věnovali v rámci třídnických hodin (pozitivem byla větší časová flexibilita oproti 

prezenční výuce, kdy na práci se třídou v třídních chvilkách nezbývá mnoho času). 

Třídnické hodiny tak dětem nahrazovaly sociální kontakt s vrstevníky – děti si 
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povídaly, sdílely si zážitky, navázaly bližší vztah k třídnímu učiteli (k tomu sloužila 

např. aplikace Gather Town). Učitel naopak evidoval, zda se žáci pravidelně účastní 

online výuky, plní si své školní povinnosti, zda se jim výrazně nezhoršil prospěch 

nebo zda je netrápí nějaké osobní či rodinné problémy. V tomto ohledu pravidelně 

spolupracovali s ostatními vyučujícími nebo se školní psycholožkou, aby se 

předcházelo případným problémům. Vyučující ve svých předmětech začleňovali 

jednotlivé oblasti rizikového chování do tematických plánů. Na 1. stupni se 

zařazovala zejména témata týkající se bezpečnosti v dopravě, zdravého životního 

stylu a bezpečnosti v on-line prostředí. Pod vedením školní psycholožky probíhal ve 

3. ročníku preventivní program Druhý krok zakončený projektovým dnem. Žáci         

4. ročníku se účastnili teoretické i praktické výuky na dopravním hřišti Semafor. 

Tématem kyberšikany se zabývali žáci 5. C v rámci jednoho z projektů Erasmus+. 

Na 2. stupni byl důraz kladen rovněž na zdravý životní styl, duševní zdraví, vztahy 

mezi lidmi. Vzhledem k tomu, že žáci tráví většinu dne u počítače nebo na mobilních 

telefonech či tabletech, velkou roli hráli vyučující IKT, kteří se snažili žáky upozornit 

na nebezpečí závislosti na počítačových hrách nebo sociálních sítích. S touto 

problematikou se mohli více seznámit i rodiče v rámci on-line workshopu Místního 

akčního plánu vzdělávání, který jim byl nabídnut zdarma. Aktuální téma představil 

odborník na on-line závislosti a gambling David Bezdomnikov ze společnosti Podané 

ruce o.p.s. Toto téma bylo rovněž náplní jednoho z projektů Erasmus+ „Kyberšikana 

je out, přátelství je in!“, v jehož rámci se žáci 9. A zúčastnili přednášky odborníků 

z Bílého kruhu bezpečí. 

Po návratu žáků zpět do školních lavic se učitelé zaměřili na navození 

pozitivního klimatu třídy, aby děti získaly pocit bezpečí. Třídní učitelé pokračovali ve 

vedení třídních chvilek a ŠPP se věnovalo, stejně jako během distanční výuky, 

individuální pomoci jednotlivcům. Na 1. stupni, kam se vrátily děti nejdříve, pracovaly 

třídní učitelky na pravidlech chování či sociálních dovednostech a snažily se být 

žákům nápomocny ve všech směrech. S návratem do školy pomáhala školní 

psycholožka. Všem učitelům bylo k dispozici velké množství materiálů věnovaných 
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práci s třídním kolektivem a aktivitám do on-line třídnických hodin. Učitelé byli rovněž 

seznámeni s metodami, jak pracovat s dětmi a třídními kolektivy po návratu do školy.  

Školní metodici prevence monitorují průběžně potřeby žáků a získané 

poznatky uplatní při tvorbě Preventivního plánu školy na další školní rok. Na základě 

podnětů získaných od třídních učitelů budou pro příští rok vybírány jednotlivé 

preventivní programy. Veškeré aktivity v rámci prevence rizikového chování jsou 

zaznamenávány do Systému výkaznictví, jenž letos přešel pod nově utvořený 

Národní pedagogický institut ČR (NPI) ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF 

Univerzity Karlovy v Praze. 

TÉMA ŠKOLENÍ ORGANIZÁTOR DATUM / rozsah ÚČASTNÍK 

Bezpečně v kyber! – 

základní verze 

NÚKIB 16. 3. 2021 / 3h H. Kramářová 

Bezpečně v kyber! – 

rozšířená verze 

NÚKIB 18. 3. 2021 / 3h H. Kramářová 

Rizika virtuální komunikace E-bezpečí 30. 3. 2021 / 3h H. Kramářová 

Děti a on-line závislosti MAP, Podané ruce 

o.p.s.  

30. 3. 2021 / 2h H. Kramářová 

I. Krejčí 

Jak mluvit s dětmi o sexu P. Halama 31. 3. 2021 / 3h H. Kramářová 

A. Krejčí 

On-line závislosti MAP II 8. 4. 2021/ 3h H. Kramářová 

Jak ovlivňovat klima ve třídě 

při distanční výuce 

PPP Olomouc 15. 4. 2021/ 3h H. Kramářová 

 

 zpracovaly: Mgr. Hana Kramářová, Mgr. Jitka Martinová, metodičky prevence 
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Výchovné a kariérové poradenství 

Ve školním roce 2020/2021 zastávala funkci výchovného poradce (dále jen VP) 

Mgr. Iveta Krejčí.  

Volba povolání 

Během celého školního roku prováděla výchovná poradkyně průzkum zájmu  

o povolání spojený s individuálními osobními i online pohovory se žáky a případně     

i jejich rodiči. I v tomto školním roce žáci obdrželi Atlas školství s přehledem SŠ, 

který jim pomáhá orientovat se v široké nabídce studijních a učebních oborů, které 

jsou nabízeny SŠ všech zřizovatelů na území Olomouckého kraje. Z důvodu 

nevyhovující epidemiologické situace se v Olomouci bohužel neuskutečnila výstava 

středních škol (dále SŠ) „Scholaris“, která se koná každoročně na SŠ polytechnické  

v Olomouci se zaměřením na prezentaci středních škol a odborných učilišť.  

Pro rodiče žáků 9. ročníku VP připravila mimořádnou informační schůzku 

zaměřenou na volbu povolání, na které byli rodiče podrobně informováni o přijímacím 

řízení. Rodiče žáků 5. a 7. ročníku byli také, v případě projeveného zájmu, 

individuálně seznámeni s možnostmi studia na víceletých gymnáziích. 

Během distančního vzdělávání VP průběžně seznamovala žáky 9. ročníku i jejich 

rodiče s aktuálními změnami v přijímacím řízení, které se v letošním roce bohužel 

opět protáhlo téměř do letních prázdnin.   

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Během celého školního roku prováděla VP aktualizaci seznamu žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Na základě vyšetření                  

a doporučení školských poradenských zařízení (dále ŠPZ) je v evidenci VP celkem 

110 žáků (47 žáků na 1. stupni a 63 žáků na 2. stupni), u kterých jsou 

diagnostikovány SVP s různou mírou a stupněm podpůrných opatření (dále PO).      

V tomto školním roce prošlo vyšetřením ve ŠPZ celkem 49 žáků (24 žáků na            

1. stupni a 25 žáků na 2. stupni).  
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Důvodem vyšetření žáků ve ŠPZ byly specifické poruchy učení v českém jazyce 

nebo matematice, zhoršení celkového prospěchu, kontrolní vyšetření, zohlednění 

specifických poruch učení při přijímacím řízení, agresivita, poruchy chování ve škole  

i doma, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení, vady řeči, SVP 

vyplývající převážně z odlišného kulturního prostředí (cizinci), SVP vyplývající 

převážně z dopadu jiných životních podmínek žáků do vzdělávání, SVP vyplývající 

ze zdravotního stavu dlouhodobého charakteru a identifikované nadání. Na základě 

vyšetření a doporučení ŠPZ byla pak těmto žákům poskytována podpůrná opatření 

1. – 4. stupně, žáci byli zařazováni do běžné třídy a některým byla poskytnuta 

podpora v rámci předmětu pedagogická intervence (dále PI), kde se žákům 

pedagogičtí pracovníci věnovali v reedukační péči nebo podpoře přípravy na školu    

a také předmět speciálně pedagogické péče (dále PSPP), ve kterém speciální 

pedagog pracuje se žáky se závažnými poruchami učení především na rozvoji 

čtenářských dovedností. 

 Pro výuku žáků se SVP byla snaha vytvářet podnětné a vstřícné prostředí, 

pedagogičtí pracovníci se neustále průběžně vzdělávají a navštěvují semináře 

zaměřené na práci s těmito žáky, byly tak vytvářeny optimální podmínky pro jejich 

výuku. Žáci se SVP se zapojují do všech činností školy. Těmto žákům jsou 

zajišťovány speciální pomůcky, školní potřeby, speciální učebnice a pracovní listy 

nejen z českého jazyka a matematiky, ale i z cizích jazyků a dalších předmětů. 

Důsledně je dbáno na individuální přístup ve vyučování, na časté změny činností, 

neustálé opakování a utřiďování učiva, žákům je také poskytována podpora              

v podobě zohledňování pracovního tempa. Dle potřeby bývá těmto žákům nabídnuta 

i individuální výuka. Škola uplatňuje princip diferenciace a individualizace 

vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem, metod 

výuky a hodnocení. Ve výchovně vzdělávacím procesu není opomenuta ani podpora 

nadání a talentu žáků.  

Podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) se v tomto školním roce 

postupně vzdělávalo celkem 41 žáků (24 žáků na 1. stupni a 17 žáků na 2. stupni). 

IVP byl těmto žákům vyhodnocen v březnu. Velmi důležitá je v této oblasti                  
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i spolupráce školy s rodiči – zákonnými zástupci. Velká většina rodičů si uvědomuje 

potřebu spolupráce se školou a jednotného působení na děti, aby byl výsledek 

výchovně vzdělávací činnosti co nejlepší. Pravidelné konzultace probíhají během 

třídních schůzek, případně jsou rodiče individuálně zváni ke konzultacím. Bohužel se 

však najdou i rodiče, kteří IVP a PO svého dítěte nerespektují a spolupráce s nimi je 

velice náročná. 

Velká pozornost je věnována také žákům se závažnými a středně závažnými 

poruchami učení a chování, lehkým mentálním postižením (dále LMP), kterým byla 

ŠPZ navržena podpora asistentem pedagoga. Podmínkou úspěšného vzdělávání 

žáků s LMP je úprava a formulování očekávaných výstupů vzdělávacích oborů tak, 

aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné a splnitelné, a těmto 

výstupům je nutné přizpůsobit i výběr učiva. 

Počet žáků v ročnících s IVP, AP, PO 1. – 4. stupně, PI a PSPP 

 

 

Práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými  

 Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky vyžaduje v jednotlivých 

předmětech od učitelů náročnější přípravu na vyučování. Pro tyto žáky je zapotřebí 

zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch 

ročník IVP 
žáci s 

AP 

PO 
1. 

stupeň 

PO 
2. 

stupeň 

PO 
3. 

stupeň 

PO 
4. 

stupeň 
žáci s PI 

Žáci s 
PSPP 

1. 5 3 0 3 2 1 0 0 

2. 6 4 0 4 4 0 1 (2 hod) 2 

3. 5 3  1 7 4 0 0 5 

4. 5 4 0 4 3 1 2 0 

5. 3 4 0 8 5 0 3 2 

6. 5 3 3 8 3 0 4 0 

7. 5 3 3 12 4 0 3 0 

8. 6 
0 

5 7 4 
0 2 + 4 (2 

hod) 
0 

9. 1 
0 

1 12 1 
0 5 + 1 (2 

hod) 
0 

Celkem 
1.st./2.st. 

41 
24/17 

24 
18/6 

13 
1/12 

65 
26/39 

30 
18/12 

2 
2/0 

29 
6/19 

9 
9/0 
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vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci výuky matematiky 

projevují tito žáci zvýšenou koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových 

úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky, je jim umožněn přístup          

k internetu, individuální práce s naučnou literaturou (např. hlavolamy, kvízy, záhady, 

problémové úlohy), dále jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty      

k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky apod.), žáci jsou také pověřováni 

vedením a řízením pracovních skupin.  

 Na žáky s hudebním nadáním kladou učitelé vyšší nároky odpovídající jejich 

dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojují do činností v hodině – 

mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň atd.  Žákům výtvarně 

nadaným jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni     

v mimoškolních aktivitách, ve svém volném čase navštěvují výtvarné a hudební 

obory při základních uměleckých školách.  

 Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, 

především těch, ve kterých žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou 

zapojováni do zájmových aktivit a sportovních soutěží v rámci školy nebo mimo ni. 

Nejtalentovanější žáci se pravidelně účastní mnoha soutěží a olympiád, ve kterých 

úspěšně reprezentují naši školu, což je pro jejich budoucnost i propagaci školy 

velkým přínosem. 

 Je snaha usměrňovat žáky v osobnostní výchově, vést je k rovnému přístupu 

k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, 

že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný.  

       Během celého školního roku VP spolupracovala se všemi vyučujícími i školní 

psycholožkou při vyhledávání mimořádně nadaných a talentovaných žáků. Všichni 

žáci měli možnost seberealizace při vytváření samostatných prací, např. ve výtvarné 

výchově, v literárních a recitačních soutěžích, v projektech z různých vyučovacích 

předmětů a dalších. Někteří nadaní žáci 5. a 7. ročníku byli přijati ke studiu na 

víceletá nebo cizojazyčná gymnázia. 

zpracovala Mgr. Iveta Krejčí, výchovná poradkyně 
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Školní psycholog 

V rámci Školního poradenského pracoviště naší školy pracuje školní 

psycholog, který je v rámci výše uvedeného projektu zaměstnancem školy                 

a poskytuje zdarma odbornou poradenskou činnost přímo v prostorách školy. Školní 

psycholog zajišťuje ve škole široké spektrum služeb žákům, pedagogům, rodičům      

i prarodičům. Projekt napomáhá komunikaci mezi školou a rodinou a jejímu vlivu na 

vzdělávání. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi 

je písemný souhlas jeho zákonných zástupců, který se poskytuje již pro celou dobu 

školní docházky. Tento souhlas může zákonný zástupce kdykoli písemně změnit. 

Souhlas zákonného zástupce není potřeba pouze v případě krizové intervence, tzn. 

když je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osoby v jeho okolí              

a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka. 

Stmelovací pobyty jsme tentokrát v důsledku epidemiologických opatření        

v souvislosti s rizikem onemocnění Covid-19 nemohli realizovat v takové šíři jako 

roky předcházející. Přesto školní psycholožka ve spolupráci s třídními učiteli VI. A – 

Mgr. Pavlou Doležalovou, třídy VI. B – Mgr. Janou Radičovou a VI. C – Mgr. Marií 

Běhalovou, realizovala alespoň adaptační dny v Rozáriu a přilehlých parcích 

Olomouce. Samozřejmě náplní těchto adaptačních dnů byla prevence rizikového 

chování, podpora adaptace a stmelování nově vzniklých kolektivů žáků 6. tříd. 
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V rámci primární prevence školní psycholožka vedla a dokončovala se třídami, 

ve kterých karanténa přerušila od 12. března 2020 prezenční výuku, osvědčený 

Preventivní program „Druhý krok“ ve třídách III. A s TU Mgr. Lenkou Třískovou, ve 

třídě III. B s TU Mgr. Martinou Gřeškovou a dále ve třídě IV. A s TU Mgr. Lenkou 

Tomigovou. Děti byly edukovány v potřebných sociálních dovednostech, a tak jsme 

mohli tento program opět slavnostně zakončit Projektovým dnem a předáním 

Pamětního listu. 

 

  Cílem tohoto preventivního programu je prevence rizikového chování, rozvoj 

empatie a schopnosti rozpoznávat emoce, snížení agrese a agresivity ve školním 

prostředí, sebeovládání, rozvoj schopnosti řešit problémy bezpečně, dále zvýšení 

tolerance k odlišnostem, zlepšení spolupráce školy a rodiny. Jednou z hlavních 

výhod programu je jeho dlouhodobost a zaměření na děti mladšího školního věku. 

Systematicky se s ním pracuje většinou po dobu jednoho roku a je možné se k němu 

postupně vracet, což se nám osvědčilo. Program má zároveň přesah i mimo hodiny, 

ve kterých se s ním pracuje – paní učitelka se na programovou sadu a s ní spojené 

dovednosti může odkazovat např. v případě, kdy se ve třídě objeví nějaký konflikt. 

Další výhodou je, že pro tento program není potřeba zvát žádné externisty – zvládne 
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s ním pracovat proškolený učitel a školní psycholog. Zařazení Preventivního 

programu „Druhý krok“ na naší škole velmi pozitivně oceňují také rodiče.     

 

Také po ukončení další koronavirové karantény realizovala školní psycholožka 

mapování k adaptaci žáků spojené s jejich návratem z distanční výuky do výuky 

prezenční v jednotlivých třídách za přítomnosti třídní učitelky/třídního učitele a bylo 

zaměřeno opět na jednu ze základních lidských potřeb – potřebu bezpečí. 

Zahrnovalo mimo jiné prožívání emocí, potřeby, podněty, pozitiva a negativa tohoto 

období. V době distanční výuky se účastnila online třídnických hodin zaměřených na 

podporu a psychohygienu žáků. Po návratu dětí do školy podporovala ve škole jak 

žáky, tak učitele a rodiče. 

   Nezbytná byla opět intenzivní spolupráce školní psycholožky a výchovné 

poradkyně během celého školního roku jak s rizikovými třídami, tak s jednotlivci. Dle 

aktuální potřeby prošly třídní kolektivy sociometrií a její výsledky spolu s dalším 

doporučením obdrželi třídní učitelé k možnému využití pro svoji třídu. Rovněž u nově 

příchozích žáků se zaměřujeme na usnadnění jejich adaptace na nové prostředí       

a spolužáky, zapojujeme třídu, podporujeme a vtahujeme nového jedince do 

stávajícího kolektivu. Karanténa zasáhla také do organizování besed pro žáky. Pro 

žáky 4. ročníků vedla školní psycholožka edukaci zaměřenou na prevenci šikany, 

kyberšikany, rozvoj empatie, vzdělávání o prevenci nebezpečí na sociálních sítích, 
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kybergroomingu a bezpečném pohybu ve virtuálním světě. Ve třídě VIII. B jsme se 

zaměřili v několika setkáních na prevenci závislostí. 

Naše poradenství a služby velmi dobře fungují i prostřednictvím webových 

stránek školy, kde je přímo stránka našeho ŠPP se všemi potřebnými informacemi, 

včetně e-mailového a telefonního kontaktu, který intenzivně využívají jak rodiče, tak 

žáci k nejrůznějším dotazům a konzultacím. Díky distanční výuce jsme začali všichni 

používat ke komunikaci program MS Teams, díky kterému se můžeme spojit ihned. 

Školní psycholožka byla k dispozici po celou dobu karantény a epidemiologických 

opatření všem, kteří to potřebovali.  

Velmi aktivně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Olomouc a Speciálně pedagogickými centry v Olomouci na jednotlivých integracích, 

podpůrných opatřeních, doporučeních žáků naší školy a profesních orientacích žáků 

9. tříd. Psycholožka je v kontaktu také s Dětským domovem v Olomouci, kooperuje   

s Dětským oddělením Psychiatrické léčebny ve Šternberku, se Střediskem výchovné 

péče v Tršicích, se Speciálně pedagogickými centry, s Diagnostickým ústavem na 

Svatém Kopečku, se sociálními pracovníky OSPOD, s Policií ČR, s pedopsychiatry, 

pediatry a klinickými psychology zdravotnických zařízení, dále s Fondem ohrožených 

dětí v Olomouci a Střediskem sociální prevence v Olomouci. Účastní se dalšího 

vzdělávání na Katedře psychologie UP Olomouc, metodických schůzek školních 

psychologů, supervizí, dále nejrůznějších seminářů zaměřených na problematiku dětí 

a dětských kolektivů, úspěšně v květnu dokončila roční vzdělávání na CVI UP 

Olomouc „Psycholog ve zdravotnictví“. Nově se vzdělává v terapii hrou Sandtray. 

Dále je zapojená do projektu UP Olomouc Pedagogické fakulty - POZPROCH, 

Podpora zvládání problémového chování žáků, CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799. 

V rámci prevence školní neúspěšnosti jsme také v tomto školním roce 

2020/2021 pokračovali v doučování našich žáků zdarma ve spolupráci s Katedrou 

psychologie Univerzity Palackého v Olomouci a jejími studenty, kteří v rámci 

předmětu Pedagogická psychologie spolupracují s ohroženými žáky. Všech 18 

studentů a studentek spolupracovalo s potřebnými žáky také v době karantény, a to 

nejčastěji telefonicky, přes WhatsApp, Messenger, Skype atd. Studenti připravovali 
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pro naše žáky jak hodiny angličtiny, matematiky, tak vše, co žáci potřebovali. 

Obrovský zájem o tuto službu dokládá spokojenost rodičů, učitelů i žáků. Službu 

využívalo v letošním školním roce 20 žáků.  

Ve spolupráci se studenty Fakulty tělesné kultury UP Olomouc jsme se opět 

zapojili ve výzkumu pozornosti a dalších kognitivních funkcí u dětí ve věku 10 – 12 

let. 

V důsledku karantény, distanční výuky a následných epidemiologických 

opatření v souvislosti s rizikem onemocnění Covid-19 jsme museli činnost kroužků 

předčasně ukončit, a nemohli tak provozovat pro žáky naší školy velmi oblíbenou      

a léčebnou canisterapii, na kterou se také v letošním školním roce přihlásilo 30 žáků. 

Stejně tak karanténa a následná epidemiologická opatření narušila fungování Klubu 

osobnostního rozvoje „Pohoda“ zaměřeného na sebepoznání, psychohygienu, 

relaxaci, efektivní zvládání napětí, stresu, úzkosti, zlosti, zvyšování sebevědomí a 

odolnosti vůči stresu, náhledu na své chování, vytváření pohody a klidu.  

V novém školním roce 2021/22 kromě výše uvedených cílů ŠPP naší školy 

plánujeme jednak pokračovat s Preventivním programem „Druhý krok“ pro 1. stupeň 

v dalších třídách na 1. stupni. Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, 

plánujeme zorganizovat osvědčené stmelovací pobyty pro žáky nově se vytvářejících 

6. tříd, také pokračovat v preventivním proškolení k nebezpečí virtuálního prostředí 

ve spolupráci s organizací E-Bezpečí, zajistit besedy a akce zaměřené zejména na 

prevenci drog, alkoholu, zařadit program k prevenci kouření, prevenci 

sebepoškozování, otázkám sexu a právního vědomí, podporovat psychohygienu 

žáků i pedagogických pracovníků. Po dobrých zkušenostech a také na základě 

požadavku rodičů budeme pokračovat ve spolupráci s Katedrou psychologie UP 

Olomouc na doučování našich žáků v rámci prevence školní neúspěšnosti. Vzhledem 

k velmi pozitivním zkušenostem a požadavku rodičů budeme pokračovat ve 

spolupráci s Katedrou psychologie UP Olomouc na doučování našich žáků v rámci 

prevence školní neúspěšnosti. 

zpracovala Mgr. Andrea Krejčí, školní psycholožka  
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7     ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků prezenční formou probíhalo 

v menší míře, což souviselo s omezenou nabídkou kvůli pandemii. Většina seminářů 

se během školního roku z prezenční podoby přesunula do online prostředí,               

a postupem času se tak webináře naopak staly dostupnější školicí variantou. Řada 

pedagogů se zejména ve svém volném čase pomocí těchto webinářů vzdělávala,     

a to zejména v IT oblasti vzhledem k vedení distanční výuky.  

 

Přehled absolvování vzdělávacích akcí 

vzdělávací webináře: 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

Učíme nanečisto - Formativní hodnocení (nejen) v online výuce 

Hrajeme si v matematice (nejen) na 1. stupni ZŠ 

Učíme nanečisto - TOP aplikace a nástroje pro online výuku napříč předměty 

Učíme nanečisto - Výuka Microsofr Teams - tipy, triky, novinky 

Učíme nanečisto - Microsofr Forms - písemky, které se opravují samy 

Rozvoj čtenářských strategií u žáků 1. stupně ZŠ - MAP II čtenářská gramotnost 

On line výuka v MS Teams 

Jak technologie může šetřit čas a energii (nejen) v online výuce 

Jak zvládnout vzdálenou výuku s Edookit a Microsoft Teams 

Učíme nanečisto AJ pro I. stupeň - Jak rozmluvit každé dítě 

Jak vytvořit jednoduchou únikovou hru 

Místnosti (skupiny) v Teams - nástroj pro online skupinovou práci 

MS Teams - říjnové tipy a triky 

Novinky v MS Teams 

Edookit, MS Teams, Red Monster 

MS Teams - otázky a odpovědi 
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TOP 10 nástrojů pro online výuku matematiky 

Microsoft Teams a on-line vyučovací hodiny, webinář pro projekt Učíme online 

Jak používat funkce a možnosti v MS Teams  

Jak vyučovat dějepis distančně 

Učíme nanečisto – S Atlasem kolem světa (a stále v obýváku), aneb zeměpis online 

Rizika virtuální komunikace 

Distanční vzdělávání 

Podpora vzdělávání a spolupráce s cizinci  

MS Teams a Edookit 

Karle, nevyrušuj! aneb Jak vést k odpovědnému chování 

Komunikační pojetí v integrované výuce  (FRAUS) 

Zajímavé aplikace pro výuku zeměpisu 

Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku ČJ (NPI) 

Jednotná přijímací zkouška z ČJ (NPI) 

Roboti Bee-bot, Ozobot a Micro:bit na základní škole 

Poezie v literární výchově (MAP) 

Bezpečně v kyber! - rozšířená verze (NÚKIB) 

Informační gramotnost: kam s ní 

Learn and Explore (OUP) 

Rizika virtuální komunikace (E-bezpečí) 

Jak mluvit s dětmi o sexu (Mgr. Petr Halama) 

Záznamy z žákovské četby (SYPO) 

Děti a on-line závislosti (MAP) 

Komunikační pojetí v integrované výuce mluvnice a slohu (MAP) 

Lesson Planning - If and When You Need a Plan B (Macmillan Education) 

SPU v kostce (MAS) 

Nadané děti (IKAP) 

Soft Skills (IKAP) 

Kyberšikana (MAP) 

Hard Skills (IKAP) 

Orientace na trhu práce (MAP) 
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ŠPP a  spolupráce s PPP a SPC (MAS) 

Společně za kvalitní vzdělávání (MAS) 

Novinky v MS Teams pro školy 

Škola Můj Projekt - klíčové kompetence 

Aktivizační prvky v hodinách ČJ - Životní vzdělávání 

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce (NPI - projekt SYPO) 

Smysluplné hodnocení - www.ucimeonline.cz 

 

školení pro sborovnu – prezenční formou:   

Seminář "Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami" 

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ 

Excel 

 

vzdělávací akce jednotlivců – online formou: 

Projektové vyučování v základním vzdělávání 

Hrajeme si v matematice (nejen) na 1. stupni ZŠ 

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání (webinář pro management škol). 

Jak najít jistotu v době nejistoty aneb Jak se nezbláznit, když nevím, co bude 

Jak nejlépe vyučovat češtinu žáky-cizince na 1. stupni 

Začínáme učit češtinu jako druhý jazyk - úvod do problematiky 

Jak hodnotit žáky-cizince 

Specifické poruchy učení a jejich náprava 

Základní školení pro administrátory 

Kariérové teorie 
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Kariérní kotvy 

Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenství 

Externí mentoring 

Přijímací řízení do škol - Zápisy do ZŠ a MŠ 

Hygienické minimum 

Profesní průprava zástupců ředitele 

Rozvoj čtenářských strategií 

Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení aneb Zákoník práce a jeho 

specifika ve školství 

Základní dokumentace škol 

Kontrola ČŠI 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele Legislativa, role, pozice, 

didaktické zásady a metody práce, rady i náměty 

Jak rozvíjet talent 

Aplikace (nejen) v distanční výuce aneb Jak můžeme ozvláštnit distanční výuku 

našich žáků a studentů? 

Hravé profesní poradenství 

Hard Skills 

Jak učíme v projektu Heuréka a tandemová výuka 

Děti s poruchami chování 

Rozvrh a jeho tvorba (vytvoření kurzů ze šablony učebního plánu), změny v rozvrhu 

Kvalita fyzikálního vzdělávání - od slov k činům 
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Setkání pracovní skupiny Uplatnitelnost na trhu práce 

Nadané děti 

Podpůrná skupina pro školní psychology 

Jak připravit a vést obtížný rozhovor 

Kazuistický seminář s pedopsychiatrem 
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8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI 

 

Škola za doby koronavirové pandemie: 

Již druhý školní rok byl výrazně poznamenán koronavirovou pandemií, která 

rozhodnutím vlády uzavřela školy. První uzavření se konalo 14. října 2020. Dne     

18. listopadu se zpět do lavic vrátili žáci 1. a 2. ročníku, 30. listopadu 2020 se pak 

k nim přidali ostatní žáci základních škol. Po Vánocích zůstaly lavice navzdory 

plánům prázdné, mimo 1. a 2. ročník, které navázaly na předvánoční období opět 

prezenční výukou. Toto období trvalo do 1. března 2021, kdy školy opět zůstaly pro 

všechny ročníky uzavřené. 12. dubna 2021 byl provoz škol opět umožněn pro          

1. stupeň tzv. rotační výukou. Nástup všech ročníků se pak konal 17. května 2021    

a již do konce školního roku zůstal v režimu prezenčního vzdělávání.  

Po dobu uzavření škol nebo v době rotační výuky se realizovala distanční výuka 

a naše škola ihned přešla na režim online výuky ve všech ročnících.  Na tuto situaci 

jsme se od začátku školního roku intenzivně připravovali. Došlo k sjednocení 

komunikačních platforem, nastavení společných pravidel pro online výuku                 

a hodnocení žáků. Učitelé prošli řadou školení pro vedení výuky v online prostředí. 

Sami se také aktivně na sebevzdělávání podíleli, účastnili se mnoha webinářů, aby 

svou výuku pro žáky co nejvíce zpestřili a v pokročilé době distančního vzdělávání 

také udělali atraktivnější. 

Pedagogové prošli velmi náročným školním rokem, ve kterém byli nuceni se 

rychle přizpůsobovat změnám. Zvýšené úsilí museli vyvíjet ve vlastní výuce, vymýšlet 

nové a neotřelé metody práce, mnohonásobně více času také věnovali opravám 

online odevzdaným školním úkolům a komunikaci se žáky a jejich rodiči, která 

nezřídka probíhala i v pozdních odpoledních hodinách. Nemalou přítěží bylo               

i zavedení testování žáků antigenními testy na Covid-19, které spadlo jako břímě na 

učitele.  
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Pedagogičtí pracovníci byli schopni ve srovnání s minulým školním rokem 

zvládnout distanční vzdělávání na vyšší úrovni. Měli za sebou více seminářů, 

intenzivněji využívali různé zdroje, platformy, výukové programy, videa i aplikace. 

Žáci, kteří neměli možnost online připojení, byli kontaktováni a materiály si přebírali 

osobní návštěvou školy. K nevoli všech bylo nutné stále dodržovat stanovená 

hygienická opatření, zejména nošení roušek, a to až do poloviny června 2021. Tento 

covidový školní rok byl pak ukončen o tři dny dříve ředitelským volnem z důvodu 

plánované rekonstrukce elektroinstalace druhé části školní budovy.  

V tomto školním roce neproběhla ani řada akcí, které jsou běžně jeho součástí, 

např. jsme museli oželet vánoční nebo velikonoční jarmark, ples školy, různé 

preventivní akce pro žáky hrazené SRPŠ, stmelovací pobyt pro 6. ročníky, lyžařský 

výcvik, výuku plavání nebo zájmové kroužky nabízené školou a školní družinou. Na 

druhou stranu se nám podařilo zdárně započít či rozvíjet i nové činnosti. 

 

Činnost žákovského parlamentu: 

I když byl i tento školní rok ovlivněn pandemií Covidu-19, tak žákovský parlament 

vyvíjel činnost. Když to epidemiologická situace dovolila, scházeli jsme se prezenčně. 

Pokud probíhala distanční výuka, mívali jsme online schůzky jednou týdně. Podařilo 

se nám uspořádat dvě významnější akce, o kterých informoval i Olomoucký deník.  

Jendou z nich bylo psaní vtipů a citátů na chodník a druhou pořádání Dne Země.  

Nejaktivnější účastníci byli oceněni ve spolupráci se SRPŠ. Proběhly rovněž volby 

nových zástupců tříd z 5. ročníků. Obecně lze ale říci, že se činnost parlamentu 

distančním způsobem organizuje velice špatně. Doufáme, že v následujícím roce 

bude náš žákovský parlament fungovat standardně. 

 

Projekt „Obejmi čtením“:  

Ve druhém pololetí se naše škola zapojila do projektu s názvem „Obejmi čtením“. 

Jeho smyslem je propojení dvou generací – dětí a klientů v seniorských domech. 

Projekt vznikl v březnu 2021 kvůli omezení sociálních kontaktů při koronavirové 

pandemii. V České republice jsou do této akce zapojeny pouze dvě základní školy. 
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Žáci, kteří se do projektu dobrovolně přihlásili, předčítali pod vedením pedagogů 

seniorům každý týden ve středu pomocí online přenosu.  

Čtení bylo určeno pro Domov seniorů Pohoda ve Chválkovicích.  

Na konci května se projekt posunul o krok blíž k seniorům. Žákyně VII. C 

společně s paní učitelkou H. Kramářovou začaly jezdit každé pondělí do Chválkovic 

osobně. Se seniory hráli různé deskové hry, povídali si a zpívali.  

Online čtení se budeme snažit zorganizovat i v příštím školním roce. 

 

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem: 

I v tomto školním roce byli do vzdělávacího procesu zapojeni taktéž žáci              

s odlišným mateřským jazykem. Na 1. stupni tak dále pokračuje žák 2. ročníku          

z Rumunska, v 8. ročnících pak dvě rumunská děvčata a jedna žákyně z Ukrajiny.  

Vládní opatření, jež znemožnila prezenční výuku, citelně zasáhla do vzdělávání 

právě žáků cizinců. Jelikož se i v tomto školním roce jednalo o žáky s potřebou 

nejvyšší možné podpory ve vzdělávání, bylo třeba o to kvalitněji nastavit ve 

spolupráci s koordinátorem, výchovným poradcem i třídním učitelem podmínky 

distanční výuky. 

Žákům s odlišným mateřským jazykem byla dána možnost zapůjčení notebooků, 

a tudíž měli možnost se plně účastnit prezenční formy výuky. Jelikož bylo sledování 

výuky v cizím jazyce pro tyto žáky mentálně i psychicky náročné, byla nastavena 

pravidla pro individuální konzultace nejen s učiteli hlavních předmětů. Pravidelně se 

taktéž osobně zúčastňovali pedagogických intervencí. Možnost přijít opět do školy    

a udržovat se v režimu těmto žákům velmi pomáhala. Intervence sloužily jako 

možnost pravidelně si sdělit poznatky z distanční výuky, řešit technické problémy      

s mikrofony, hesly. Neméně důležité bylo také společně si povyprávět o zážitcích      

a detailněji probrat změny, které s uvolňováním opatření postupně nastávaly.  

I v tomto školním roce 2020/2021 se osvědčilo dále pokračovat ve spolupráci      

s NPI ČR Olomouc, jmenovitě s Mgr. Jakubem Marinovem a Mgr. Irenou Balaban 

Cakirpaloglu, Ph.D., pod jejichž vedením se koordinátorka žáků cizinců naší ZŠ 

zúčastnila několika online setkání na téma Jak nejlépe vyučovat češtinu žáky-cizince 

na 1. stupni ZŠ, dále online semináře s názvem Jak hodnotit a klasifikovat žáky-
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cizince v předmětu český jazyk na základních školách a webinář Začínáme učit 

češtinu jako druhý jazyk - úvod do problematiky. 

Dále zmiňujeme spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců, Bc. Věrou 

Sedláčkovou a Bc. Janou Klimentovou. V rámci podpory ve výuce bylo všem našim 

žákům s odlišným mateřským jazykem poskytnuto taktéž doučování v hlavních 

předmětech a cizích jazycích. Pomoci těchto žáků se ujali dobrovolníci JIKA - 

Olomouckého dobrovolnického centra, kteří ve svém volném čase bezplatně 

poskytují žákům podporu, ve dnech distanční výuky zejména online. Toto doučování 

má u našich dětí s OMJ pozitivní ohlasy, neboť mají možnost nejenom posilovat své 

dovednosti s vystudovaným lektorem, ale také mohou využít možnost popovídat si    

o běžných záležitostech s dalším rodilým mluvčím.  

V novém školním roce bychom chtěli v podpoře vzdělávání žáků s OMJ 

pokračovat doučováním, vhodnými materiály, které byly i v novém roce opět 

obohaceny o moderní publikace jazykové úrovně A1, A2, B1. 

 

Zkoušíme metodu CLIL v cizím jazyce: 

 V rámci výuky anglického jazyka zkoušíme využití metody CLIL formou 

krátkých vstupů v zeměpise (atmosféra, hydrosféra, Afrika), přírodopise (biomy), 

občanské výchově v VI. A a zeměpisu v VI. C, ve třídě VI. A potom v rámci výuky 

zeměpisu s tématem My weather report. Žáci spojili zeměpisné učivo o atmosféře     

s anglickými slovíčky. Tato metoda nenásilně propojuje znalosti a dovednosti z více 

předmětů zároveň. Po dobu jednoho týdne sledovali žáci počasí v místě svého 

bydliště. Zaznamenávali teplotu, směr a sílu větru, oblačnost, srážky, východ a západ 

Slunce, zapisovali vše anglicky a doplnili také fotodokumentací. Ještě před 

uzavřením škol si žáci VIII. C stihli užít projektový den metodou CLIL, což je metoda, 

která propojuje výuku cizího jazyka s výukou zeměpisu.  

Na realizaci projektu k nám zavítal známý cestovatel Karel Kocůrek, jenž 

žákům představil Kanadu a Aljašku, kterou sám několikrát procestoval. Výuka byla 

doplněna o spoustu fotografií a videí. Zajímavostí bylo, že po celou dobu projektu 

bylo co nejvíce mluveno anglicky. Žáci si také sami vyzkoušeli klást různé otázky       

a praktické informace pro navštívení Kanady. Další den se i ostatní třídy 2. stupně 
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zúčastnily přednášky ve zkrácené formě v hodinách anglického jazyka. Největším 

přínosem projektu bylo využití a propojení anglického jazyka s cestovatelsky 

zajímavým státem a pozitivní motivace žáků ke studiu jazyků. 

Projekt IKAPOK II: 

Naše škola se zapojila do projektu Implementace krajského akčního plánu          

v Olomouckém kraji II v klíčové aktivitě KA 3 (Podpora polytechnického vzdělávání) - 

VOŠ a SPŠE Olomouc CKP 17 – Kabinet automatizace a robotiky. Informace           

o projektu IKAPOK II naleznete na webové adrese: https://ikap2.ikap.cz/. Realizace 

projektu je od 1. 11. 2021 – do konce listopadu 2023. Hlavní aktivitou tohoto projektu 

bude realizace kroužku robotiky.   

V rámci této aktivity se na naší škole konal v průběhu měsíce ledna až března 

2021 kroužek Micro:Bitu pro začátečníky pro žáky 8. a 9. ročníku  on-line formou       

v rámci programu  MS Teams. Nejdříve se přihlášení naučili základy programu – 

jednoduché pokyny jako rozsvícení LED světel či zobrazení ikony. Vyučovaná látka 

na sebe navazovala. Spojením základních pokynů do cyklů se vytvořily základní 

prvky pro fungování hry. Na posledních hodinách si vyzkoušeli, jaké je to 

programovat zábavné hry v programu, např. zvládli hod kostkou, postřehovou hru 

Auta a Tetris. Žákům to pomohlo pochopit programování a zbořit mýtus, že 

programování je těžké a je třeba znát programovací jazyk. Tuto volnočasovou aktivitu 

navštěvovalo celkem 20 zájemců. 

Jedenáct z nich se poté přihlásilo do navazujícího kroužku Micro:Bit  pokročilí na 

spolupracující škole. Ten se uskutečnil pod vedením pedagoga Mgr. Radka Stejskala 

z VOŠ a SPŠE v Olomouci.  Získané dovednosti si mohli žáci ověřit v rámci soutěže 

Microbití. Tato soutěž se uskutečnila ve středu 31. 3. 2021 online formou. Naši žáci 

se umístili takto: Lukáš Kolísek obsadil 2. místo a Jakub Šesták 3. místo. 

Další aktivita, která se v rámci tohoto projektu uskutečnila, byl Kroužek 

programování pro začátečníky pro žáky 5. a 6. ročníku v počítačové učebně na naší 

škole s celkovým počtem 10 žáků. Probíhal od 21. 5 do 18. 6. 2021. Výuka byla 

zajímavá, žáci se těšili na další setkání.  

Zapojení do projektu posiluje zájem žáků o technické obory. Důležitým výstupem 

je získání základů programování. Díky tomu, že se program vytváří online a není 

https://ikap2.ikap.cz/
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třeba speciální licence, mohou si ho žáci procvičovat i sami doma. Po vytvoření 

programu je možnost si ho stáhnout a fyzicky vyzkoušet na čipu Micro:bit. Ze zpětné 

vazby od žáků víme, že účast na kroužku byla pro ně zajímavá a zábavná. Líbilo se 

jim, že základní jednoduché prvky dokázali vytvořit komplexní hru jako je Tetris. 

Mnozí se rozhodli podat přihlášku na střední školu technického zaměření, kde s tímto 

programem budou také pracovat. Příjemným bonusem pro žáky za úspěšné 

absolvování kroužků a soutěží byl zisk preferenčních bodů do přijímacího řízení na 

školy s technickým zaměřením. 

 

 
     

 

 

 

 

Exkurze: 

Litovelské Pomoraví – botanická exkurze  

Exkurze do Státního okresního archivu Olomouc 
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Projekty: 

Evropský den jazyků 

Den Země – projektový den 

Den s knihou – projektový den I. stupeň 

Škola byla dále zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol 

Druhý krok 

Projekt IKAPOK II. 

Projekt Obejmi čtením 

Projekt Den se záchranáři 

 

Preventivní programy a akce nejen pro žáky: 

Pasování na čtenáře – 1. třídy 

Výuka dopravní výchovy 4. tříd 

Online informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

Vystoupení žáků a prezentace školy na veřejnosti: 

Školní výlety 

Soutěž „Souboj čtenářů“ 

Logická olympiáda – online 

 

Akce ve spolupráci se SRPŠ: 

Den Země – odměny žákům 
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VÝZNAMNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V OKRESNÍCH A REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH 

NÁZEV AKCE ŽÁK UMÍSTĚNÍ 

Školní kolo OČJ Barbora Cupáková, IX. A 1. místo 

Školní kolo OČJ Kateřina Fajtová, VIII. A 2. místo 

Školní kolo OČJ 
Karolína Vejmolová, IX. A 

Sára Buriánová, IX. C 
3. místo 

Okresní kolo OČJ Barbora Cupáková, IX. A 

3. místo 

postup do 

krajského kola 

Krajské kolo OČJ Barbora Cupáková, IX. A 11. místo 

Microbití Lukáš Kolísek, IX. B 2. místo 

Microbití Jakub Šesták, VIII. C         3. místo 

Pangea Bára Skácelová, VII. C 10. místo v kraji 

Pangea Lenka Myšíková, IV. A 8. místo v kraji 

Školní kolo MO Jakub Čechák, V. A 1. místo 

Školní kolo MO Eliška Pavlová, V. A 1. místo 

Školní kolo MO Amálie Křížová, V. B 1. místo 

Školní kolo MO Veronika Vaňková, V. C 1. místo 

Školní kolo MO Jiří Čamach, V. A 2. místo 

Školní kolo MO Alžběta Číhalová, V. C 2. místo 
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EKOLOGICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA 

 chod školy probíhá v souladu s ekologickým způsobem hospodaření 

 škola v oblasti EVVO úzce spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje    

a využívá akcí, které kraj pořádá 

 škola celoročně třídí odpad (směsný, papír, plasty), používá úsporné osvětlení, 

využívá zeleň kolem i uvnitř budovy 

 celá budova školy je v rámci tepelných úspor zateplena 

 všechny školní třídy jsou vybaveny keramickými nebo interaktivními tabulemi, 

které jsou vhodnou náhradou zdraví nevhodných běžných tabulí 

 na 1. i 2. stupni proběhla tradiční sběrová akce – sběr papíru  

 koordinátoři EVVO spolupracují se středisky ekologické výchovy a pravidelně se 

zúčastňují vhodných školení v oblasti ochrany přírody, zdraví člověka                    

a environmentální výchovy 

 

EVVO jako součást výuky 

 ekologická výchova je zařazena ve školním vzdělávacím programu, je součástí 

výstupů i obsahu učiva a je pravidelně doplňována o aktuální témata člověka         

a životního prostředí  

 ekologická a environmentální výchova na 1. stupni prolíná celou výukou, 

především je však součástí prvoučného a přírodovědného vyučování 

 ekologická a environmentální výchova na 2. stupni je součástí výuky v přírodopise, 

zeměpise, chemii, výchově ke zdraví, občanské výchově a prolíná také dalšími 

předměty 

 úkolem a výchovně-vzdělávací náplní jednotlivých předmětů je učit žáky chápat 

souvislosti vlivu člověka na životní prostředí a vést žáky k ochraně životního 

prostředí 

 žákům je předkládána důležitost jednotlivých složek přírody a nutnost jejich 

ochrany 
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 žákům jsou předávány informace o spojitosti člověka a přírody, o vlivu životního 

prostředí na zdraví člověka a nutnosti převzetí zodpovědnosti za své chování 

k přírodě, k ostatním lidem, i k sobě samému 

 žáci jsou vedeni k hodnocení jevů, které se v přírodě odehrávají, ale také 

k hodnocení vlivu člověka na přírodu 

 žáci jsou upozorňováni na aktuální negativní jevy v oblasti životního prostředí, 

které způsobuje člověk 

 

Celoroční EVVO akce a aktivity 

Sběr papíru – podzim 2020, jarní sběr papíru neproběhl 

Sběr použitých baterií 

Třídění odpadu 

Školní mléko – projekt 

Ovoce do škol – projekt 

Výzdoba tříd a chodeb - výtvarné práce zaměřené na EVVO tematiku 

Udržování pozemků v okolí školy, úklid 

Kroky vedoucí k úspoře tepla a energií ve škole 

Školní výlety – květen – červen 2021  

Evropský den jazyků – září 2020  

Exkurze do Litovelského Pomoraví – červen 2021 

- žáci 6. tříd si prověřili své znalosti z přírodopisu, v tůních okolo Sluňákova  

lovili a poznávali bezobratlé živočichy 

 

Eko programy DDM Olomouc nebo Sluňákova, Vánoční jarmark, Lyžařský ozdravný 

pobyt nebo Škola v přírodě se neuskutečnily z důvodu koronavirové pandemie. 
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Den Země 2021 – I. stupeň 

- realizace projektového vyučování probíhala dne 22. 4. 2021 v 5. ročníku, 6. 5.     

v 2. ročníku a u dalších ročníků v prezenčním týdnu 26 – 30. 4. 2021 

- žáci se dozvěděli nové informace, měli možnost většího kontaktu se spolužáky 

(po online výuce), naučili se pravidla třídění odpadu, museli přemýšlet nad 

ekologickou problematikou, měli možnost pozorovat jarní přírodu a změny 

v přírodě, navštívili farmu 

 

 

Ročník (třídy)  Plán nebo aktivity  Časová dotace  

Nápady na online 

program (v 

případě distanční 

výuky)  

Datum provedení a 

konkrétní vyuč. hodiny  

  1. ročník 

 (I. A, I. B)  

  

Procházka parky - 

pozorování jarní přírody, 

při nepřízni 

počasí PL (karanténa)  

  

  

3 vyučovací 

hodiny  

  

  

IT program s 

ekologickou 

tematikou   

  

I. A - 28. 4.  

3 – 4. vyuč. hodina  

I. B - 29. 4.  

2. - 4. vyuč. hodina  

2. ročník  

(II. A, B, C)  

Pozorování jarní přírody  

Při prezenční   

výuce - výlet na 

farmu (Štětovice)  

Při distanční výuce 

individuální pozorování  

Obrázek s popisem 

pozorování  

4 vyučovací 

hodiny  

IT program s 

ekologickou 

tematikou  

II. A  

6. 5., 1.- 4. vyuč. hodina 

  

II.  B  

6. 5., 1. - 4. vyuč. hodina 

II. C  

6. 5., 1. - 4. vyuč. hodina 
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3. ročník  

(III. A, III. B)  

Výroba plakátu – třídění 

odpadu.  

Procházka parky Olomouce 

(Bezručovy sady) - úkoly.  

Práce s interaktivní 

učebnicí, ekologická hra, 

pracovní list.  

4 vyučovací 

hodiny  

/  

1 hodina online  

Práce s interaktivní 

učebnicí, 

ekologická hra, 

pracovní list.  

  

III. A - 27. 4.                     

10: 00 - 10:45 (distančně)  

III. B – 28. 4.  

1. - 4. hodina  

4. ročník  

(IV. A, B)  

PL - třídění odpadu  

Návštěva Rozária   

Ekologická hra  

4 vyučovací 

hodiny  

IT program s 

ekologickým 

zaměřením  

IV. A - 28. 4. (2. - 5. hodina)  

IV. B - 29.4.  

1., 4. - 6. vyuč. hodina 

5. ročník  

(V. A, B, C)  

Procházka olomouckými 

parky, pozorování vlivu 

člověka na podobu krajiny + 

výtvarné zpracování  

  

4 vyučovací 

hodiny  

Videa s 

ekologickou 

tématikou + 

výtvarné 

zpracování  

V. A  

22. 4. (3. - 6. hodina)  

V. B  

22. 4. (3. - 6. hodina)  

V. C  

22. 4. (3. - 6. hodina)  

 

Den Země 2021 – II. stupeň 

„Ukliďme svět“, to byl slogan letošního Dne Země 2021, který byl bohužel opět 

omezen nepříznivou epidemiologickou situací. Přesto jsme se vydali na přelomu 

dubna a května s pytli a rukavicemi na úklid veřejných prostor v Olomouci a okolí. 



Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace 

 

 

 

                                                                                                                   Strana 49 (celkem 60) 

 

Kdo nechtěl sbírat, mohl alespoň výtvarně nebo literárně ztvárnit svůj vztah k naší 

planetě či přírodě. Celou akci, do které se zapojil 2. stupeň, zaštiťoval žákovský 

parlament. Nejaktivnější třídy i jednotlivci byli ve spolupráci se SRPŠ oceněni. 

DEN ZEMĚ 2021 - výsledky 

SOUTĚŽ 

TŘÍD KURIOZITY VÝTVARNÉ ZTVÁRNĚNÍ BÁSNIČKA 

1. VII. B 1. Lukáš a Matěj Filipovi (VII. A) 1. Valerie Síkorová (VII. C) 1. Tereza Šestáková (VII. C) 

2. VI. B 2. Matouš Drahotuský (VII. A) 2. Karolína Slivková (VI. A) 2. Timea Malíková (VI. A) 

3. VII. C 
3. Amálie Pavelčíková + Karolína 

Kučerková (VII. B) 
3. Gabriela Vrbková (VIII. C) 3. Adéla Švábová (VII. B) 

      
4. Amálie Pavelčíková + 

Karolína Kučerková (VII. B) 

 

Zeměpisná olympiáda – leden - únor 2021 

- z důvodu koronavirové pandemie probíhala celá ZO online  
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Zeměpisná olympiáda 2021 - školní kolo - výsledková listina 

Kategorie Žák/žákyně Třída 

Úspěšnost ve 

školním kole 

Pořadí ve školním 

kole 

A Koudeláková Klára VI. A 97 % 1. 

A Vyroubalová Kristýna VI. C 96 % 2. 

     B Kříž Milan VII. C 90 % 1. 

     C Svozil Matěj IX. C 96 % 1. 

C Šesták Jakub VIII. C 88 % 2. 

C Pytlíčková Klára IX. B 87 % 3. 

C Sedlák Adam VIII. C 79 % 4. 

C Indráková Michaela IX. C 68 % 5. 

 

Milan Kříž získal 2. místo v okresním kole ZO. 

 

zpracovaly: Mgr. Martina Gřešková, Mgr. Pavla Sedlářová 
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9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Ve dnech 14. - 16. 4. 2021 proběhla na naší škole inspekční činnost podle § 174 

odst. 2 písm. a) školského zákona zaměřená na získávání a analyzování informací   

o činnosti škol a školských zařízení v období distančního vzdělávání žáků s ohledem 

na opatření související s pandemií nemoci Covid-19. 

Pozitivně bylo hodnoceno zapojení žáků do distanční výuky, zařazení třídnických 

hodin do online rozvrhu, vzájemné sdílení zkušenosti mezi vyučujícími v době 

distanční výuky, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami asistenty 

pedagoga formou samostatných online hodin, podpora jednotlivců i třídních kolektivů 

školním psychologem i činnost žákovského parlamentu. 
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10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

A/  Příjmy:   

Finanční prostředky na provoz  5 190 699,00 

Finanční prostředky na přímé náklady    UZ 
33353      41 802 070,00 

Dotace plavání UZ 33070 33 932,00 

    

Prostředky fondů:   

Fond kulturních a sociálních potřeb 960 595,73 

Fond rezervní  1 598 686,27 

Fond reprodukce majetku  620 141,45 

    

B/ Výdaje:   

    

Neinvestiční náklady celkem:   

Mzdové náklady 30 556 622,00 

OON  301 720,00 

Odvody ZP, SP, FKSP 11 245 445,00 

DOTACE UZ plavání 22 342,00 

Náklady na provoz školy:   

Opravy a udržování 877 409,00 

Materiálové náklady 755 876,00 

Energie 1 121 582,00 

Nákup zařízení 678 036,00 

Ostatní služby  927 803,00 

Ostatní náklady 813 444,00 

Náklady provozní MU 5 174 150,00 

Náklady doplňkové činnosti 34 784,00 

Náklady žáci ŠD 30 635,00 

Náklady ostatní 38 910,00 

Náklady provozní celkem 5 278 479,00 

  Návrh na finanční vypořádání roku 2020 
 Pro naši  organizaci byl schválen kladný výsledek hospodaření za rok 2020, 

tj. 110 767,90Kč 
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11 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

Ve školním roce 2020/2021 byla naše škola nadále zapojena do                      

3 mezinárodních projektů Erasmus+, na kterých žáci spolupracovali pod vedením 

pedagogů s partnerskými školami z různých zemí. Veškeré projektové aktivity byly 

především v prvním pololetí školního roku ovlivněny probíhající pandemií Covid-19,  

a proto bylo nutné přenést mnoho aktivit do online prostředí a později i fyzické 

mobility nahradit virtuálními setkáními. 

V prvním projektu s názvem  „Kyberšikana je OUT, přátelství je IN!“                  

(Cyberbullying is OUT, friendship is IN!) č. 2018-1-CZ01-KA229-048018, kde jsme 

současně i hlavním koordinátorem, pokračovala spolupráce s partnerskými školami   

z Turecka, Portugalska a Rumunska. Společným cílem bylo zamyslet se nad 

problémem kyberšikany, který je v současné době při každodenním využívání 

digitálních technologií jak ve volném čase, tak i pro distanční výuku, velmi aktuální. 

Dalším úkolem bylo šířit povědomí o problému kyberšikany na školách i v místní 

komunitě a letos jsme se zaměřili především na problematiku právní postižitelnosti 

takového jednání a během plnění projektových aktivit jsme měli možnost srovnat 

situaci v jednotlivých zúčastněných zemích.  

V rámci tohoto projektu se nám počátkem školního roku při pátrání v historii    

o trestu za špatné činy podařilo objevit v řecké mytologii bohyni Themis, která 

reprezentovala zákonný pořádek mezi lidmi. Následně byl zrealizován kreativní 

workshop, při kterém žáci tuto bohyni jako symbol zákona a právního řádu ztvárnili   

z různých recyklovatelných materiálů jako plast, papír, karton a zbytky látek, další 

workshop byl věnován práci s hlínou pro výrobu sošek. V průběhu školního roku bylo 

také zorganizováno několik přednášek pro žáky napříč věkovými kategoriemi na 

téma kyberšikany a bezpečného chování na internetu. V rámci prevence proti 

kyberšikaně jsme se díky pozvání komunity Česko.Digital měli možnost v polovině 

března zúčastnit konference pořádané IDC Security Forem, kde žáci zhlédli 
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mezinárodně oceněný miniseriál #martyisdead inspirovaný skutečnými událostmi      

a poté měli možnost se zapojit do debaty s předními odborníky na tuto problematiku 

a anonymně pokládat dotazy. Na následném online setkání se zahraničními partnery 

si žáci sdíleli své zkušenosti a pomocí videí, které vytvořili v aplikaci renderforest, 

představili svůj pohled na kyberšikanu a poukázali na možná řešení. Následně byla 

pro žáky školy i jejich rodiče připravena anketa týkající se kyberšikany jako reflexe 

získaných informací o této problematice. V květnu a červnu proběhly virtuální mobility 

projektu, ve kterých žáci pracovali na zadaných úkolech a setkali se svými kamarády 

z ostatních zemí v online prostředí. Hlavními výstupy první online mobility byly 

prezentace jednotlivých škol o situaci kyberšikany v dané zemi a především srovnání 

právních důsledků vyplývajících z takového jednání. Rumunští partneři připravili 

zajímavý workshop mapující situaci v jejich zemi pod vedením rumunské policie. 

Mezi další projektové výstupy patří natočení krátkého videa o kyberšikaně očima 

žáků, malování pocitů podle videa o kyberšikaně, kdy si naši žáci vyzkoušeli týmovou 

spolupráci a namalovali společný velkoformátový obraz na  plátno, další pak svoje 

pocity vyjádřili online malbou. Projektové setkání bylo završeno workshopem 

Respectful schools, kde se žáci zamýšleli nad tím, jak by si představovali Školu plnou 

respektu a na toto téma napsali články, vytvořili kresby a hlavně diskutovali 

s partnery z ostatních zemích, jak své vize naplnit a společně došli k závěru, že 

každý, bez ohledu zda je žák či učitel, musí začít s respektem u sebe samého           

a šance, že se pak podaří vybudovat příjemné prostředí pro všechny, je vysoká.   

Tématem druhé online mobility nebyla pouze problematika kyberšikany, ale 

také jsme se více zaměřili na budování přátelství a dobrých vztahů. V rámci tohoto 

týdne vznikly mandaly přátelství vytvořené v online prostředí, žáci napsali krátké 

básně vyjadřující jejich pocity z kyberšikany a vyjádřili potřebu přátelství, naučili se 

naprogramovat vlastní online hry v KODU game lab a naučili se pracovat s aplikací 

pro vědecké pokusy. Po ukončení virtuálních mobilit následovala evaluace, kdy si 

žáci formou evaluačního dotazníku sami zhodnotili, co jim projekt přinesl a co by 

popřípadě mohlo být provedeno jinak. 
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Dalším projektem, který v letošním školním roce probíhal na naší škole je 

projekt zaměřený na inkluzi, což je společné vzdělávání pro všechny bez rozdílu       

s názvem „All in one hand“ č. 2018-1-RO01-KA229-049582. Cílem projektu je 

porovnat inkluzivní vzdělávání v partnerských školách z Rumunska, Turecka, Řecka, 

Polska a Itálie se zaměřením na metody používané ve vzdělávacím procesu při 

začleňování všech žáků do výuky. 

V rámci projektu vznikla e-kniha How to reach and teach all children (Jak učit  

a zapojit všechny děti) poskytující soubor nejpoužívanějších metod výuky 

prověřených v praxi a následně byl vytvořen e-booklet zahrnující méně formální 

učební postupy, které je také možno použít v rámci inkluzivního vzdělávání. Během 

školního roku byla vytvořena prezentace mapující situaci inkluzivního vzdělávání na 

naší škole, počty zapojených žáků a pedagogů či asistentů a dále byl představen 

soubor opatření podporovaným žákům. V období vánočních svátků každá škola 

připravila prezentaci o slavení Vánoc v jednotlivých zemích a žáci nafotili fotky 

představující naše zvyky a tradice, společně jsme sdíleli prezentace a vánoční přání 

na virtuální nástěnce. Plánované fyzické mobility musely být také přesunuty do online 

prostředí, a proto  jsme se v květnu stali organizátory virtuální setkání Inkluze 

prostřednictvím hudby. Náplní celého týdne byly aktivity s hudební tematikou. Na 

úvod celé mobility jsme si připravili video s uvítacími proslovy a naši žáci předvedli 

své skvělé hudební i taneční výkony. Ke spolupráci jsme přizvali i žáky ze školy pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami CREDO a.s., kteří nám spolu s žáky třídy 

IV. A. a zúčastněnými školami z Turecka, Polska, Itálie, Rumunska a Řecka pomohli 

vyrobit projektový kalendář na rok 2022. V kalendáři s hudebními nástroji jsou kresby 

jak od postižených dětí, tak i zdravé děti se zapojily do práce, ale malovaly pouze 

nohou nebo ústy, aby se vžily do situace tělesně postiženého člověka. Další aktivitou 

během mobility bylo složení projektové hymny, na které spolupracovaly všechny 

zapojené školy. Mezi hlavní projektové aktivity patřila výroba vlastních hudebních 

nástrojů, které si děti z poskytnutého materiálu a podle instrukcí mohly vyrobit. 

Součástí projektového týdne byly i kreativní workshopy jako např. design vlastních 

triček, malování podle hudby v rámci muzikoterapie na symfonii Má vlast od Bedřicha 

Smetany, výroba koláží s motivy olomouckých památek. Celý týden byl prokládán 
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hudebními kvízy, do kterých se zapojili také všichni studenti z partnerských zemí. 

Všechny výstupy jsou uloženy na společných projektových virtuálních nástěnkách. 

Diseminační aktivitou tohoto projektového týdne byly workshopy na výrobu různých 

hudebních materiálů z dostupných materiálů, které proběhly v rámci výtvarné            

a hudební výchovy v různých třídách.  

Poslední virtuální mobilitu projektu „All in one hand“ zorganizovala 

koordinátorská škola z Rumunska. Projektové setkání proběhlo počátkem června      

a bylo zaměřeno na inkluzi prostřednictvím tance. Náplní bylo realizování aktivit        

s tancem spojených. Na úvod každá země prezentovala národní tanec, žáci naší 

školy představili historii a vývoj polky. Dále jsme si vzájemně představili národní 

kraje, naše žákyně připravila názornou ukázku ve formě videa, jak se takový hanácký 

kroj obléká a z kolika součástí se skládá. Součástí projektových aktivit bylo                 

i vytvoření koláží na téma Můj oblíbený zpěvák a tanečník, studenti se zapojili do 

různých her a soutěží, např. taneční výzva Justdancenow, kde si žáci vyzkoušeli 

taneční choreografii pro hendikepované, zahráli jsme si Kahoot, vyzkoušeli aplikace 

jako Refaceapp nebo vytváření GIFů s tanečními motivy. Hlavním výstupem celého 

týdne bylo vytvoření několika tanečních videí, na kterých se podílely žákyně             

2. stupně, ale podařilo se zapojit i děti z tanečního kroužku ve školní družině. Po 

skončení projektového týdne nás ještě čekala diseminační aktivita, jejímž cílem bylo 

zapojit do tancování co nejvíce žáků. Závěrem roku jsme proto uspořádali společné 

tančení s názvem Tančí celá Zeyerka, kterého se zúčastnila většina žáků školy. 

Zatančili jsme si na několik známých písní pod vedením žákyň z VIII. A., které 

zajišťovaly předtančení. Touto školní událostí bylo dokončeno celé projektové 

období. 

Posledním projektem, kterého se naše škola účastnila, byl projekt s názvem 

„2.světová válka - její odkaz v naší historii“ č. 2018-1-FR01-KA229-047771. Našimi 

partnery po celou dobu spolupráce byly školy z Francie, Německa, Polska a Kréty.  

Naším společným cílem bylo přimět mladou generaci ohlédnout se zpět do minulosti, 

srovnat historický vývoj v jednotlivých zúčastněných zemích, probudit ve studentech 

zájem o tuto problematiku a tím jim umožnit lépe pochopit současnost a otevřít je 
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společné Evropě. Tento projekt byl nejvíce ovlivněn nepříznivou epidemiologickou 

situací, protože nebylo možné uskutečnit zahraniční výjezdy, které měly žákům co 

nejvíce přiblížit historická místa spojená s událostmi 2. světové války. Část aktivit se 

podařilo převést do online prostředí. Během října a listopadu žáci pracovali na 

vytvoření prezentace a časové osy na téma Role Čechů během 2. světové války. 

Účastníci projektu podrobně zmapovali události této doby a každou z nich doplnili 

výtvarným počinem připomínající dané období, formou koláže či plakátu. Během 

distanční výuky se podařilo zapojit do projektu i mladší žáky, kteří natrénovali 

anglickou píseň Imagine od Johna Lennona, která se symbolicky stala projektovou 

hymnou. Závěrem projektu bylo vytvoření elektronického časopisu mapující 

nejdůležitější projektové aktivity a podíleli se na něm účastníci ze všech zapojených 

zemí. K 28. 2. 2021 byl projekt ukončen a zpracována závěrečná zpráva. 

 

zpracovala: Mgr. Kateřina Skladaná, vedoucí projektů Erasmus+  
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12 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO ÚČENÍ 

 

Ve školním roce 2020/21 se škola do těchto aktivit nezapojila.  
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13 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ  

 

 Od 1. 1. 2017 projekt „Podpora pedagogů a žáků ZŠ Olomouc, Zeyerova“ 

reg. č. „CZ.02.3.X/0.0./0.0.//16_022/0003863“, částka 1 592 645 Kč 

 Program Erasmus + školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018, rg. č. 

projektu 2018-1-RO01-KA229-049582_3, částka 30 057 EUR 

 Program Erasmus + školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018, rg. č. 

projektu 2018-1-FR01-KA229-047771_5, částka 29 682 EUR 

 Program Erasmus + školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018, rg. č. 

projektu 2018-1-CZ01-KA229-048018, částka 93 745 EUR  
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14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Škola nemá odborovou organizaci.  

Škola při plnění úkolů ve vzdělávání dlouhodobě spolupracovala s následujícími 

partnery:  

 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum 

Olomouc 

 Centrum na podporu integrace cizinců 

 Národní pedagogický institut 

 Filozofická fakulta UPOL 

 Dopravní centrum SEMAFOR 

 Knihovna města Olomouce 

 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická 

 Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. 

 Dům dětí a mládeže Olomouc 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 22. 9. 2021 

 


