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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 

datová schránka: tz6mqgw 

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 

Ředitelka 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 

 

Statické údaje ve školním roce 2021/2022 (k 30. 6. 2022): 
 

Počet žáků: 574 

Počet tříd: 23 

Počet žáků ve školní družině: 179 

Počet oddělení školní družiny:  7 

Počet pedagogických pracovníků dle úvazků (k 30. 6. 2022): 

učitelé 35 

výchovná poradkyně 1 

školní psycholožka 1 

asistenti pedagoga, školní asistent 21 

vychovatelky školní družiny 7 

http://www.zs-zeyerova.cz/
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Počet nepedagogických pracovníků dle úvazků (k 30. 6. 2022): 

provozní zaměstnanci školy 13 

provozní zaměstnanci školní výdejny 4 

 

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 2020/2021 navštěvovalo školu 607 žáků a ve školním roce 2021/2022 574 

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 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 podpora k prohloubení znalostí 

českého jazyka. V tomto školním roce byla v prostorách školy zřízena i adaptační skupina 

pro děti ukrajinských uprchlíků v souvislosti s válkou na Ukrajině. 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 
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tělocvična. Na škole je zřízena knihovna pro žáky a žáci mají možnost zapůjčení knih             

i během dopolední výuky na chodbách školy, kde jsou knihy k dispozici. V této části chodby 

je i malý odpočinkový koutek se sedacími vaky. Knižní fond je průběžně a dle potřeb 

obnovován a doplňován, v tomto směru využíváme projektu Šablony. Učitelé mají k dispozici 

následující odborné kabinety: 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.  

Školská rada: 

Složení školské rady: 

Zástupci pedagogických pracovníků školy: 

Mgr. Andrea Krátká 

Mgr. Jitka Martinová 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků: 

RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Krumpolc 

Jmenovaní zástupci zřizovatele: 

Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D. 

Mgr. Miroslava Ferancová 

Školská rada se v letošním školním roce setkala celkem třikrát. 

V průběhu školního roku 2021/2022 školská rada 

· schválila výroční zprávu za školní rok 2020/2021 (bez připomínek, zpráva je zpřístupněna 

na webových stránkách školy) 

· na žádost členů školské rady byla přizvána ŘŠ a ZŘŠ pro 1. stupeň, kde byly objasněny 

dotazy a připomínky členů školské rady, kteří zastupují zákonné zástupce nezletilých žáků – 
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dotazy se týkaly organizace a informovanosti zákonných zástupců na začátku školního roku 

a organizace školní družiny (objasnila A. Krátká) 

· projednala zprávu o hospodaření školy za rok 2021, kterou předložila ředitelka školy Mgr. 

V. Švecová. V souvislosti s finanční stránkou byly zmíněny aktuální nutné opravy v budově 

školy. 

· seznámila se a zhodnotila výsledky inspekční činnosti České školní inspekce, která 

proběhla 10. - 12. 11. 2021 

· A. Krátká jménem vedení školy seznámila školskou radu s aktuální situací ve škole v 

souvislosti s přijímáním ukrajinských žáků. 

· diskutovala o nově předloženém ŠVP a jeho naplňování, platném od 1. 9. 2022 

zpracovala Mgr. Andrea Krátká, předsedkyně ŠR 

 Školní družina:  

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

roce 2021/2022 bylo přihlášeno 179 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 celý areál školy pod vedením svých vychovatelek, které jim 

připravovaly co nejpříjemnější prostředí, hry a zábavu. Každodenní činnosti jim zpestřovaly 

čas celodružinovými soutěžemi a sportovními akcemi. Do výtvarné soutěže na téma 

Skřítkové a strašidýlka a soutěže ve hře DOBBLE se zapojila všechna oddělení školní 

družiny. Vítězové byli odměněni diplomy a věcnými cenami. V dubnu se žáci proměnili v 

kouzelné pohádkové bytosti, aby si užili čarodějnického reje na školním hřišti. Soutěže ve 

zdobení velikonoční větve se zúčastnili žáci prvních ročníků a odměnou jim bylo filmové 

představení v kině Metropol. O měsíc později navštívili kino ti nejmladší a byla jim v rámci 

Geografického vzdělávacího projektu promítnuta speciální projekce pro školní družiny na 

téma Čile po Chile. Ti starší si užili sportovní odpoledne v Laser aréně v Olomouci, 

odpoledne na koloběžkách a také si zahráli bowling v OC Šantovka. Se školním rokem jsme 

se rozloučili společně s rodiči zábavným odpolednem na školním hřišti.   

zpracovala: Romana Prnková, vedoucí vychovatelka 
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 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ    

Vzdělávací program:  

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

5. verze ŠVP: 5. ročník 

6. verze ŠVP: 1. – 4. a 6. – 9. ročník 

Prostřednictvím ŠVP se snažíme naplňovat naši vizi: 

„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 s dotací 1 hodina 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. Devátý ročník pak završuje svou povinnou školní docházku 

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

klíčových kompetencí.  
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY  

Pedagogičtí pracovníci:  POČET 

učitelé 35 

výchovná poradkyně 1 

vychovatelky školní družiny 7 

asistentky pedagoga 16 

školní asistentka 3 

školní psycholožka 1 

Správní zaměstnanci:  

hospodářka a personalistka 2 

školník 1 

uklízečky 3 

vrátný/á 2 

pracovnice provozu ŠV 4 

správce IT sítě 1 
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Pedagogičtí zaměstnanci: 

 

Mgr. Švecová Vladimíra  

Mgr. Rohánková Ilona 

 Mgr. Krátká Andrea 

 Mgr. Absolon Milan 

 Mgr. Bednaříková Hana  

 Mgr. Běhalová Marie 

 Mgr. Doležalová Pavlína 

 Mgr.  Gřešková Martina  

Mgr. Hampl Jiří 

 Mgr.  Hostašová Zuzana  

Mgr. Jandová Gabriela  

Mgr. Kamená Martina  

Mgr.  Kotrlová Petra  

Mgr. Kramářová Hana  

 Mgr.  Krejčí Andrea  

Mgr. Krejčí Iveta 

 Mgr. Malá Iva 

 Mgr. Martincová Anna 

 Mgr. Martinová Jitka  

Mgr. Příhodová Petra 

 Mgr. Radičová Jana 

 Mgr. Sedlářová Pavla 

 RNDr., Ph.D. Schubertová  Slavomíra 

 Mgr.  Sittková Barbara  

Mgr.  Skladaná Kateřina  

Mgr. Steigerová Simona 

 RNDr. Šafaříková Marcela 

 Mgr. Thürriglová Eva 

 Mgr.  Tomigová Lenka  

Mgr.  Trtilová Petra  
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Mgr. Třísková  Lenka 

 Mgr.  Vašátko Petr  

Mgr.  Vláčilová Kateřina  

Mgr. Zezulová Klára 

 Mgr.  Ziembová Pavla  

Mgr.  Žouželková Helena  

 

Asistenti pedagoga: 

Bc. Brunclíková Marcela  

Mgr. Cenkerová Darja  

Ing. Crhová Nikola  

 Kateřina Frey  

Mgr.  Greplová Ivana  

Mgr. Jelínková Michaela  

 Kobylková Eva  

Mgr. Koudelková Jitka  

Bc. Kovalčíková Dana  

 Kuxová Elena  

Mgr. Oháňková Jitka  

 Prášilová Renata  

Ing. Rozbořilová Marcela  

 Součková Ivana  

Mgr.  Viktorjeníková Eva  

 Zemanová Miriam  

 

Školní asistent: 

Mgr. Cenkerová Darja  

 Chornenka Nataliia (adaptační skupina UA dětí) 

 Netáhlová Marie (adaptační skupina UA dětí) 
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Školní psycholog: 

Mgr.  Krejčí Andrea  

 

Vychovatelky ŠD: 

  Prnková  Romana   

 Dlouhá Renata  

  Kudlová Jana   

Mgr. Přidalová Veronika  

Mgr. Rajčanová Klára  

  Skácelová Monika   

Mgr. Šobrová Kristýna   

 

Správní zaměstnanci: 

Ing. Hnilicová Zdeňka 

   Stachová Dagmar 

  Netek Jan  

 Bolfová Marie  

 Hecl Jiří  

 Janíková Dagmar  

 Melnyk Valeriia  

 Navrátilová Monika  

 Petrželová Blanka  

 Rajčanová Jitka  

 Remešová Hana  

 Solomonko Tetiana  

Mgr.  Vašátko Petr  

 

 

KVALIFIKACE CELKEM MUŽI ŽENY NEKVALIFIKOVANÍ 
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PEDAGOGŮ 

1. stupeň 11 0 11 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  

Termín: 4. 4. 2022 

Počet otvíraných 1. tříd: 2 

Počet zapsaných dětí 

93 

Z toho poprvé u zápisu: Po odkladu školní docházky: 

72 21 

Počet žádostí o odklad 

školní docházky 
22 

 

Letos po dvou letech proběhl zápis do 1. tříd standardně, děti se ho účastnily osobně. 

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

Celkový počet tříd a počet žáků k 30. 6. 2022: 

 Třídy 1. stupně Třídy 2. stupně 

Počet tříd 11 12 

Počet žáků 277 297 

Počet žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
50 70 

Počet žáků vzdělávaných dle 

individuálního vzdělávacího 

plánu 

23 19 

 

 

 zpracovala: Mgr. Ilona Rohánková 
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ: 

Povinnou školní docházku splnilo celkem 68 žáků. Z tohoto počtu se většina žáků hlásila na 

SŠ, zejména na gymnázia (8 žáků) a SPŠ elektrotechnickou v Olomouci (6 žáků). 

Všichni žáci 9. ročníku s českou národností byli přijati na SŠ, dvě žákyně rumunské 

národnosti se vrátily zpět do Rumunska, jedna žákyně ukrajinské národnosti se přestěhovala 

zpět na Ukrajinu a jedna žákyně ukrajinské národnosti byla přijata na SŠ v Olomouci. 

Ze 7. ročníku se na gymnázia hlásilo 8 žáků, z tohoto počtu byli přijati 2 žáci. Z 5. ročníku 

přihlášku na gymnázium podalo celkem 17 žáků, 10 z nich se podařilo úspěšně zvládnout 

přijímací zkoušky a obstát ve velké konkurenci svých vrstevníků.  

7 žáků bylo přijato na Slovanské gymnázium Olomouc, 1 žák byl přijat na Gymnázium Hejčín 

v Olomouci a 2 žáci na Gymnázium Olomouc, Čajkovského. 

   

Žáci přijatí na střední školy s maturitou a bez maturity, víceletá gymnázia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník Gymnázia 

SOŠ 

SOU - obory s maturitou 

SOU, OU - bez 

maturity 

Cizinci - 

nepokračují na 

SŠ 

9. 8 47 10 3 

7.  2 - -  

5.  10 - -  
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Žáci 9. ročníku přijatí na jednotlivé SŠ 

Slovanské gymnázium Olomouc 4 

Církevní gymnázium německého řádu Olomouc 2 

Gymnázium Olomouc, Čajkovského 1 

Gymnázium Hranice 1 

Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov 3 

SPŠ strojnická Olomouc 3 

SPŠ stavební Lipník nad Bečvou 2 

Střední zdravotnická škola Hranice 2 

Obchodní akademie Olomouc 1 

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc 6 

Sigmundova SŠ strojírenská Lutín 1 

SŠ logistiky a chemie Olomouc 3 

12% 

69% 

15% 4% 

Výsledky přijímacího řízení 9. ročníku 

Gymnázia SOŠ, SOU obory s maturitou

SOU, OU – bez maturity Cizinci - nepokračují ve studiu na SŠ
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SŠ stavební – Horstav, Olomouc 1 

Janáčkova konzervatoř Ostrava 1 

SZdr.Š Prostějov, Vápenice 3 

SŠ zemědělská a zahradnická Olomouc 1 

Moravská SŠ Olomouc, s. r. o. 4 

SŠ polytechnická Olomouc 2 

SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc-Hejčín 1 

Švehlova SŠ polytechnická Prostějov 1 

SOŠ služeb s. r. o. Olomouc 4 

Art Econ, SŠ s.r.o. Prostějov 2 

Waldorfská SŠ Olomouc s. r. o. 1 

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava 1 

SOŠ Bruntál 1 

SŠ řezbářská Tovačov 1 

SOŠ Uničov, s. r. o. 1 

SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Štursova 1 

SOŠ Olomouc, Řepčínská 1 

SŠ designu a módy Prostějov 2 

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 1 

SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk 2 

Celkem žáků 65 

 

        zpracovala: Mgr. Iveta Krejčí 
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5 VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

  Hlavním úkolem ŠVP je směřování ke splnění cílů základního vzdělávání, které jsou 

dané v RVP ZŠ, a k osvojení klíčových kompetencí. Snahou je získání dobrého 

všeobecného základu, který bude moci žák využít při celoživotním vzdělávání, a 

především v praktickém životě. ŠVP je v souladu s příslušným RVP ZV a všemi 

právními předpisy týkajícími se vzdělávání.  

  Škola pro život je hlavním mottem a základní myšlenkou celého programu. Tato linie 

se nese celým ŠVP a tvoří základ zpracovaných osnov a vede k nutnosti zařazovat 

do výuky nové moderní metody činnostního učení a nové formy práce zaměřené 

především na praktický přístup k novým informacím.  

  K ověřování plnění vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí slouží normativní testy 

zpracované dle platného ŠVP. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou 

ukotvena ve Školním řádu a v ŠVP v samostatné kapitole Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, která je dále členěna na způsoby hodnocení a kritéria hodnocení. 

Hodnocení je prováděno systematicky celý školní rok. Pro záznam hodnocení slouží 

školní systém Edookit. Užíváme vhodně nástroje formativního a normativního 

hodnocení, žák je veden i k vlastnímu sebehodnocení. 

 

                                                            zpracovala: Mgr. Pavla Doležalová, koordinátorka ŠVP 
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6 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

      1. pololetí     2. pololetí 

Počet žáků celkem          565         574 

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

z toho prospělo s vyznamenáním 242 125 255 127 

prospělo  30 157 21 165 

neprospělo/nehodnoceno  0/1 7/0 0/0 3/0 

§38 PŠD v zahraničí 1 2 1 2 

§38 prospělo 

s vyznamenáním/prospělo/ 

nepřezkušován 

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

vykonalo opravnou zkoušku 

prospěl(a)/neprospěl(a)                          

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

0/1 

     

Počet žáků 9. tříd celkem - 68 

z toho přijatých na gymnázia - 8 12 % 

přijatých na SOŠ a SOU s maturitou - 47 69 % 

přijatých na SOU - 10 15 % 

cizinci – nepokračují na SŠ - 3 4 % 

     

Počet žáků 5. tříd celkem - 59 

z toho přijatých na víceletá gymnázia - 10 17 % 

     

Počet žáků 7. tříd celkem - 71 

z toho přijatých na gymnázia - 2 2,8 % 

     

Počet pochval ŘŠ 0 7 
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pochval TU 71 247 

napomenutí TU 149 123 

důtek TU 35 37 

důtek ŘŠ 11 16 

snížených známek z chování 2 5 

omluvených hodin 42081 40774 

neomluvených hodin 18 451 

 

        zpracovala: Mgr. Ilona Rohánková 
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7 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A 

ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, NADANÝCH, 

MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A S NÁROKEM NA 

POSKYTOVÁNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY 

Ve školním roce 2021 /2022 pracovalo školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) 

v následujícím složení: 

Mgr. Iveta Krejčí – výchovný a kariérový poradce 

Mgr. Jitka Martinová – metodik prevence 1. stupně 

Mgr. Hana Kramářová – metodik prevence 2. stupně 

Mgr. Andrea Krejčí – školní psycholog 

Členové ŠPP se v průběhu celého školního roku setkávali pravidelně každé pondělí k řešení 

nejrůznějších problémových situací, plánování besed a preventivních akcí, ale také aktuálně 

dle potřeby k řešení krizových intervencí, výchovných, výukových a osobních problémů žáků 

a ke společným jednáním se zákonnými zástupci. Každodenně spolu spolupracovaly, 

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 ředitelkou 

školy, která s námi operativně, ochotně a pravidelně řeší nejrůznější situace a podněty. Také 

obě zástupkyně se intenzivně zapojují dle aktuální potřeby.  

Cílem našich setkání bylo 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. Neméně důležité bylo udržení průběžné a dlouhodobé péče o 

děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, zároveň neodkladné 

řešení problémů spojených se školní docházkou. Náplní práce ŠPP bylo také sledování 

účinnosti preventivních programů aplikovaných školou, koordinace služeb s ostatními 

poradenskými zařízeními a rovněž řešení podnětů od žáků k nevhodnému chování 

spolužáků.  
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V tomto školním roce se do fungování ŠPP podepisovala náročná covidová doba a od 2. 

pololetí v souvislosti s válkou na Ukrajině přibývali ukrajinští žáci a strach spojený 

s nejistotou také u našich žáků, ať už mají rodinu na Ukrajině, či někoho z rodiny u vojska. 

Služby ŠPP byly z tohoto důvodu využívány na maximum. 

Hlavním záměrem 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. 

Nejdůležitějším úkolem ŠPP bylo navázat na služby ŠPP z předchozích let, vytvořit vhodné 

podmínky pro vzdělávání a všestranný rozvoj žáků a poskytovat kvalitní poradenské služby 

učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. Péče o žáky nadané 

3. Prevence školní neúspěšnosti 

4. Prevence záškoláctví  

5. Prevence rizikového chování žáků 

6. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

 

V letošním školním roce jsme si stanovili následující priority, kterým jsme se snažili věnovat 

v maximální míře: 

1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami        

a žáky nadanými 

2. Podpora adaptace žáků ve škole a ve třídě 

3. Posílení komunikace a podpora empatie 
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4. Supervize 

5. Rozvoj programu „Druhý krok“  

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 byly: 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 omluvených 

hodin, neomluvená absence, podezření na kyberšikanu, anorexii a sebepoškozování. 

 

Prevence rizikového chování: 

Do prevence rizikového chování se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní metodici 

prevence zpracovávají na základě spolupráce s třídními i netřídními vyučujícími preventivní 

plán školy (PPŠ). 

Mezi nejdůležitější oblasti patří na naší škole:  

- vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole 

- nabídka volnočasových aktivit 

- podnícení zájmu o chod školy 

- zamezení vzniku nežádoucích projevů chování (šikana, záškoláctví, závislosti na PC 

hrách) 

- aktivní řešení kázeňských přestupků 

Preventivní plán školy je základním nástrojem prevence ve škole. Spolupráce s třídními i 

netřídními učiteli je nedílnou součástí jeho tvorby, neméně důležitou roli hraje velmi úzká 

spolupráce celého školního poradenského pracoviště (ŠPP). Členové ŠPP jsou dle 

aktuálních potřeb v téměř denním kontaktu, navíc se také pravidelně scházejí na poradách 

celého týmu jednou za týden. Školní metodici prevence sdílejí své zkušenosti rovněž v rámci 

pravidelných setkání ŠMP organizovaných oblastním metodikem prevence PPP Olomouc. 

Školní metodici prevence monitorují průběžně potřeby žáků a získané poznatky uplatňují při 

tvorbě PPŠ a při plánování preventivních programů pro žáky. Veškeré aktivity v rámci 
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prevence rizikového chování jsou zaznamenávány do Systému výkaznictví, jenž spadá pod 

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

Karlovy v Praze. 

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s třídními učiteli, konzultuje s nimi výskyt 

aktuálních problémů či novinky ze světa prevence. Poskytuje jim poradenské služby, pokud 

je zájem ze strany TU, dochází do jednotlivých tříd, kde pozoruje chování žáků a řeší 

případný výskyt rizikového chování. Metodicky pomáhá TU s vedením třídních chvilek, 

poskytuje konkrétní tipy na vhodné aktivity pro danou třídu. Díky této úzké spolupráci 

můžeme včas odhalit rizikové chování žáků.  

Pedagogové jednotlivých předmětů začleňují témata primární prevence do vzdělávacího 

procesu. Konzultují se školními metodiky prevence jejich průběh, případně změnu a plán do 

budoucna. Na 1. stupni se zařazovala zejména témata týkající se bezpečnosti v dopravě, 

zdravého životního stylu a bezpečnosti v on-line prostředí či mimořádných událostí. Pod 

vedením školní psycholožky probíhal ve všech třídách 2. a 3. ročníku preventivní program 

Druhý krok zakončený projektovým dnem. Žáci 4. ročníku se účastnili teoretické i praktické 

výuky na dopravním hřišti Semafor.  

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. 

Spolupráce s rodiči: 

Rodiče jsou pravidelně informováni ze strany třídních učitelů buď pomocí Edookitu, nebo při 

osobním setkání. Na pravidelných třídních schůzkách jsou seznámeni se situací ve škole, ve 

třídě, s rizikovým chování dané věkové skupiny a s preventivními programy. Pravidelné 

informace naleznou rodiče rovněž na webových stránkách školy. V případě potřeby jsou 

rodiče zváni na setkání, na němž je přítomen nejen třídní učitel, ale i školní metodik 

prevence, či výchovná poradkyně. Při setkání je přítomen i samotný žák, což se nám velice 

osvědčilo. 

ŠPP je pro rodiče otevřené a nabízí možnosti konzultace. Rodiče mají tedy možnost 

kontaktovat jakéhokoli pedagoga a členy ŠPP během celého školního roku a domluvit si 

osobní konzultaci. 
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Vzdělávání pedagogů: 

Pedagogičtí pracovníci se během školního roku přihlašují na různá školení, jež jsou 

zaměřená na práci s třídním kolektivem, třídním klimatem, jak efektivně komunikovat, 

spolupracovat, jak na třídnické hodiny, a taktéž si vybírají témata, která jsou pro každého 

pedagoga blízká v rámci jeho pracovního zaměření či seberozvoje.  

Preventivní aktivity školy: 

Preventivní programy pro jednotlivé třídy vybírá školní metodik prevence ve spolupráci 

s třídními učiteli. Pro zhodnocení jsou důležité evaluační nástroje. Využívá se především 

pozorování, zpětnovazební dotazníky, rozhovory se žáky, pedagogy a dalšími účastníky 

různých akcí.  

Specifická prevence zahrnuje podpůrné aktivity a programy, které se zaměřují na jednotlivé 

formy rizikového chování. Má jasně vymezenou cílovou skupinu, čas a prostorové ohraničení 

realizace programu.   

Uskutečněné preventivní aktivity za školní rok 2021/2022: 

 

TŘÍDA/ROČNÍK 

 

TÉMA/ OBLAST RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ 

 

ORGANIZÁTOR/CENA 

2. a 3. r. Druhý krok ZŠ Zeyerova – školní 

psycholožka Mgr. A. Krejčí / 

zdarma 

2. r.  Hasík Hasiči Olomouc / zdarma 

ročníky 1. st.  Zdravé zuby Studenti Lékařské fakulty UP 

Olomouc / zdarma 

IV. A 

V. B 

Program na konsolidaci třídních 

kolektivů – interaktivní hry a cvičení 

Map II – Dramacentrum /  

zdarma 

4. r. Dobronauti – hry pro nové hrdiny Dobronauti /šablony 

1. a 2. r. Mobilní dopravní hřiště Semafor / zdarma 

4. r. Dopravní výchova Semafor / zdarma 

IX. A, C Jsem HIV negativní  KHS Olomouc / zdarma 
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6. r.  Hrou proti izolaci – práce s třídním 

kolektivem 

MAP II – Dramacentrum 

zdarma 

8. r.  Jsem nezávislý, nekouřím KHS Olomouc / zdarma 

9. r.  Právní minimum KMFC, Z.S., 60 Kč /žák 

 

Všechny 6. třídy se na začátku září zúčastnily adaptačních kurzů v penzionu Pod Smrkem 

v Horní Lipové. Pobyt byl hodnocen žáky, rodiči i učiteli jako velmi zdařilý a vedl ke stmelení 

kolektivu. Další školní rok plánujeme opět adaptační kurzy. 

Výskyt rizikového chování: 

V 1. - 5. ročníku se na naší škole prozatím neobjevují žádné závažné problémy. Někdy se 

ukázaly náznaky špatných vztahů mezi žáky či občasné drobné prohřešky proti školnímu 

řádu, které se řešily okamžitě. V 5. ročníku byl řešen případ záškoláctví v součinnosti 

s OSPODem a SVP Tršice.  

V 6. - 9. ročníku se vyskytly tyto výchovné a výukové problémy: 

 Nedodržování školního řádu 

 Vulgarita, drzost 

 Malá aktivita při výuce 

 Zkratkovitá jednání, náladovost 

 

Z oblastí rizikového chování se objevují: 

 Záškoláctví (2 žáci) 

 Sebepoškozování (5 žáků) 

Naplnění preventivního plánu: 

Stanovené cíle se podařilo splnit částečně. Podařilo se nám vytvořit bezpečném klima ve 

škole, prohlubuje se vzájemná komunikace se žáky, pedagogy a rodiči, realizovaly se 

preventivní programy pro 1. i 2. stupeň, úzce a pravidelně spolupracovalo ŠPP.  

 



Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace 

 

 

 

                                                                                                                   Strana 26 (celkem 62) 

Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Během celého školního roku prováděla výchovná poradkyně (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 120 žáků (50 žáků na 

1. stupni a 70 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 42 žáků (25 žáků na 1. stupni a 17 žáků na 2. stupni).  

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, dále předmět 

speciálně pedagogické péče (dále PSPP), ve kterém speciální pedagog pracuje se žáky se 

závažnými poruchami učení především na rozvoji čtenářských dovedností a také Úprava 

obsahu vzdělávání v základním vzdělávání, která byla zaměřena na výuku českého jazyka 

pro cizince. 

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    
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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 42 žáků (23 žáků na 1. stupni a 19 žáků na 2. stupni). IVP byl těmto 

žákům vyhodnocen v dubnu. Velmi důležitá je v této oblasti 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 každý měsíc. 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.  

V průběhu celého školního roku VP velmi úzce spolupracovala se školní psycholožkou, 

třídními učiteli (dále TU) i školními metodiky prevence. Společně řešily nejen výchovné a 

výukové problémy žáků, ale také některé jejich rodinné problémy. V průběhu školního roku 

VP ve spolupráci s TU několikrát kontaktovala orgány sociálně právní ochrany dětí. 
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Počet žáků v ročnících s IVP, AP, PO 1. – 4. stupně, PI a PSPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajištění podpory žáků nadaných a mimořádně nadaných: 

Práce s nadanými žáky je velmi náročnou, ale rovněž velmi důležitou součástí učitelské 

profese. Nadaným žákům je ve škole věnována péče, i když často vyžadují specifické 

vzdělávací přístupy, jejichž plánování a začleňování do výuky je náročné a často stojí nad 

rámcem běžných povinností a problémů, se kterými se každý učitel denně potýká. Většina 

učitelů si uvědomuje, že nadaní žáci mají být vzděláváni v souladu se svými schopnostmi, 

dostávat úkoly a podněty, které odpovídají jejich rozumové úrovni a jejich nadání, proto jim je 

umožňováno prezentovat se na různých olympiádách, soutěžích a jiných mimoškolních 

aktivitách. Péče o nadané žáky má bohužel svá omezení daná počtem dětí ve třídě, počtem 

slabých žáků a také počtem dětí s poruchami učení.  

ročník IVP 
žáci  

s AP 

PO 

1. 

stupeň 

PO 

2. 

stupeň 

PO 

3. 

stupeň 

PO 

4. 

stupeň 

1. 4 4 0 0 2 2 

2. 5 4 0 4 5 1 

3. 5 4 0 6 5 0 

4. 5 5 1 9 5 0 

5. 4 4 0 6 3 1 

6. 4 4 3 10 6 0 

7. 4 3 2 12 3 0 

8. 5 3 1 12 5 0 

9. 6 0 5 7 4 0 

Celkem 

1.st./2.st. 

42 

23/19 

31 

21/10 

12 

1/11 

66 

25/41 

38 

20/18 

4 

4/0 
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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, předzpívat píseň atd. Tito žáci jsou podporováni v mimoškolních aktivitách a 

ve svém volném čase navštěvují 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.  

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

nadaným spolužákům, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.  

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. 

 

Zajištění podpory žáků s nárokem na poskytování jazykové 

přípravy: 

I ve školním roce 2021/2022 přijala naše základní škola nové žáky s odlišným mateřským 

jazykem. Na prvním stupni se jednalo o pět dětí, a to z Ruska, Uzbekistánu, Ukrajiny a 

Severní Makedonie. Ve druhém pololetí se ke studiu zapsalo dalších pět žáků z Ukrajiny. Až 

na dva případy se jednalo o děti prchající ze země kvůli válečnému konfliktu.  

Noví žáci s odlišným mateřským jazykem se ke studiu na druhém stupni připojili až ve 2. 

pololetí. Zde se jednalo taktéž o pět žáků, z nichž jeden pochází z Vietnamu.  

Již v prvních dnech pobytu těmto dětem i jejich zákonným zástupcům bylo sjednáno 

potřebné množství schůzek s tlumočníkem za účelem předložení důležitých informací 

týkajících se k chodu školy, zákona Lex Ukrajina, pravidel k podkladům pro hodnocení. Také 

byly nastíněny i další kroky vedoucí k bezproblémové adaptaci, základům češtiny jako 

druhého jazyka. Rodinám bylo nabídnuto taktéž členství a případné využití služeb v Centru 

na podporu integrace cizinců Olomouc, doučování, pomoc s adaptací prostřednictvím 

studentů UPOL. Někteří posluchači univerzity se již v samotném počátku školního roku 
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zapojili do výuky coby adaptační koordinátoři. Žáci měli dále možnost využít doučování 

češtiny jako druhého jazyka učiteli ZŠ Zeyerova, kteří je doučovali v době výuky předmětů, z 

nichž byli v rámci posílení komunikativních dovedností v novém jazyce uvolněni. 

V neposlední řadě byla žákům prvního stupně doporučena možnost návštěvy kroužku 

češtiny jako druhého jazyka, který funguje od počátku školního roku, nabídnuta možnost 

zařazení se do programu bezplatné jazykové přípravy pro žáky OMJ na Fakultní základní 

škole dr. Milady Horákové v Olomouci. 

Jelikož se v současnosti jednalo zejména o přijetí žáků, kteří prchají se svými rodinami před 

válkou, byly rodičům předány kontakty na bezplatné psychologické intervence v ukrajinštině. 

Několik vytipovaných žáků již využilo pomoci školního psychologa. Rodiče těchto dětí 

vyjádřili souhlas ke spolupráci i v příštím školním roce. 

V průběhu prázdnin se mohou noví žáci zapojit do doučování dobrovolníky JIKA 

Olomouckého dobrovolnického centra, kde bude jejich úroveň češtiny převážně studenty 

středních a vysokých škol dále posilována. I v novém školním roce 2022/ 2023 plánujeme 

spolupráci se školou poskytující bezplatnou jazykovou přípravu, NIDV, jmenovitě s Mgr. 

Irenou Balaban Cakirpaloglu, Ph. D., Mgr. Jakubem Marinovem, Centrem na podporu 

integrace cizinců Olomouc, JIKA Olomouckým dobrovolnickým centrem. 

 

Kariérové poradenství: 

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 středních škol (SŠ), který jim 

pomáhá orientovat se v široké nabídce studijních a učebních oborů, které jsou nabízeny SŠ 

na území Olomouckého kraje. Z důvodu nevyhovující epidemiologické situace se v listopadu 

uskutečnila na SŠ polytechnické v Olomouci v omezené míře (pouze jednodenní a jen pro 

očkované žáky i rodiče) výstava středních škol „Scholaris“, která je zaměřena na prezentaci 

středních škol a odborných učilišť.  

V měsících září a říjnu se VP zúčastnila krajského pracovního setkání VP základních škol na 

IPS ÚP a v BEA centru v Olomouci. Obě setkání byla zaměřena na novinky v oborech SŠ a 

přijímacím řízení v tomto školním roce. VP také absolvovala informační e-learningové 

školení pro VP ze ZŠ k jednotlivým přijímacím zkouškám. 
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Pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče připravila VP na konci ledna 2022 mimořádnou online 

informační schůzku zaměřenou na volbu povolání, na které byli rodiče podrobně informováni 

o přijímacím řízení. Rodiče žáků 5. ročníku byli také informováni o možnostech studia na 

víceletých gymnáziích. 

Během školního roku VP ve spolupráci s vyučující fyziky RNDr. S. Schubertovou, Ph.D.  

zorganizovala následující exkurze a workshopy k volbě povolání: 

 15. 9. 2021 – 9. A – Litovel:  HTM Sport –  výroba lyžařských bot „Head“ 

    Europasta – výroba těstovin „Adriana, Zátkovy, Rosické“ 

         Uničov:  Unex – strojírny  

 22. 9. 2022 – 9. B – Prostějov: Toray – výroba polyesterových tkanin, airbagů 

    Koutný – výroba pánských obleků 

    Maier CZ s.r.o. – výroba komponentů pro automobil. průmysl 

 1. 10. 2021 – 9. C – Hranice: Schäfer – výroba objektů na skladování   

           Frýdek-Místek: Marlenka – výroba medových dortů 

           Nošovice: Hyundai Motor Manufacturing Czech – výroba aut „Hyundai“ 

 8. 4. 2022 – 8. B – Loštice: ZLKL s.r.o. – strojírenská firma     

 26. 4. 2022 – 8. C – Litovel: Europasta – výroba těstovin „Adriana, Zátkovy, Rosické“ 

        Grand Moravia – výroba sýrů 

        HTM Sport – výroba lyžařských bot „Head“ 

          Uničov: Miele – výroba spotřebičů pro domácnost – sušičky 

 11. 5. 2022 – 8. A – Prostějov: Hanácké železárny 

                          Gala – výrobce šité galanterie, volejbalových míčů 

    Maier CZ s.r.o. – výroba komponentů pro automobil. průmysl 

 20. 5. 2022 – 8. ABC – Frýdek-Místek: Marlenka – výroba medových dortů 

              Nošovice: Hyundai Motor Manufacturing Czech – výroba aut „Hyundai“ 

 26. 5. 2022 – 8. B – Koyo Olomouc: výroba ložisek 

 21. 6. 2022 – 7. ABC, 8. B – SŠ řezbářská Tovačov 

 23. 6. 2022 – 8. B – Šternberk Excalibur Army – modernizace vojenské techniky 
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Po celý školní rok VP úzce a efektivně spolupracovala s Informačním poradenským 

střediskem Úřadu práce v Olomouci, kde se nám podařilo zorganizovat také několik besed 

k volbě povolání: 

 3. 1. 2022 – 9. A – Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Olomouci (IPS 

ÚP) 

 17. 1. 2022 – 9. B – IPS ÚP Olomouc 

 18. 1. 2022 – 9. C – IPS ÚP Olomouc 

 2. 5. 2022 – 8. A – IPS ÚP Olomouc 

 3. 5. 2022 – 8. ABC – Honeywell – beseda se zástupci firmy o výrobě leteckých 

motorů 

 3. 5. 2022 – 8. C – IPS ÚP Olomouc 

 4. 5. 2022 – 8. B – IPS ÚP Olomouc 

VP v rámci kariérového poradenství v tomto školním roce navštívila následující SŠ i VŠ, kde 

byla seznámena s novinkami v přijímacím řízení a měla možnost si školy prohlédnout           

a navázat spolupráci: 

 14. 10. 2021  – SŠ technická a obchodní Olomouc, Kosinova 

 19. 10. 2021  – SŠ polygrafická Olomouc 

 9. 11. 2021 – SPŠ strojnická v Olomouci 

 15. 2. 2022  – Právnická fakulta UP Olomouc 

 17. 5. 2022  – Střední zdravotnická škola E. Pöttinga Olomouc 

 21. 6. 2022  – SŠ řezbářská Tovačov 
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VP se zúčastnila následujících seminářů, webinářů a workshopů, které pomáhají při práci se 

žáky se SVP a při volbě budoucího povolání žáků a vhodně zvolené SŠ: 

 14. 9. 2021 – Kulatý stůl – setkání výchovných a kariérových poradců se zástupci 

PPP a SPC Olomouc, sdílení dobré praxe 

 23. 9. 2021  – Setkání výchovných a kariérových poradců aneb podpora 

strojírenských oborů – exkurze do prostějovských firem Mubea, Koutný a Maier 

 6. 10. 2021 – Setkání výchovných a kariérových poradců na ÚP Olomouc 

 18. 10. 2021  – Setkání pracovních skupin MAP II vzdělávání v ORP Olomouc 

 19. 10. 2022  – Seminář kariérových poradců - Nadané děti 

 20. 10. 2021  – Pracovní setkání VP a ŘŠ Olomouckého kraje  

 26. 10. 2021  – Školní poradenské pracoviště v praxi 

 24. 11. 2021  – Setkání pracovních skupin MAP II vzdělávání v ORP Olomouc 

 17. 2. 2022  – Setkání výchovných a kariérových poradců ZŠ ve firmě Lesaffre 

Olomouc 

 14. 3. 2022  – Setkání pracovních skupin MAP II vzdělávání v ORP Olomouc 

 30. 3. 2022  – Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve škole – sdílení dobré 

praxe 

 6. 4. 2022  – Setkání firem a škol Olomouckého kraje pro výchovné a kariérové 

poradce 

 21. 4. 2022  – Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve škole – sdílení dobré 

praxe 

 21. 4. 2022 – Soft skills pro kariérové poradce 

 22. 4. 2022  – Soft skills pro kariérové poradce 

 19. 5. 2022  – Jak přistupovat k dítěti s autismem 

 

 

zpracovala: Mgr. Iveta Krejčí 
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Zpráva školního psychologa: 

V rámci Školního poradenského pracoviště naší školy pracuje školní psycholožka, jejíž 

služby byly financovány do konce roku 2021 z projektu Podpora pedagogů a žáků ZŠ 

Olomouc, Zeyerova III – pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017960 a od 

ledna 2022 je tato služba financována z Podpůrných opatření.  

Školní psycholožka je zaměstnankyní školy a poskytuje zdarma odbornou poradenskou 

činnost přímo v prostorách školy. Jde o široké spektrum služeb žákům, pedagogům, 

zákonným zástupcům, také asistentům pedagoga, vychovatelkám i provozním 

zaměstnancům školy. Projekt napomáhá komunikaci mezi školou a rodinou a jejímu vlivu na 

vzdělávání. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je 

nadále písemný souhlas jeho zákonných zástupců, který se poskytuje již po 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. 

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 a válce na Ukrajině nadále extrémně narůstající tendenci, což potvrzuje 

smysluplnost a potřebnost těchto služeb ve školách. Krizová intervence byla ve školním roce 

2021/2022 poskytnuta 81 dětem a 31 dospělým. Pravidelnou individuální terapii využívalo 69 

dětí. Sebepoškozování bylo zachyceno a ošetřeno následnou péčí či předáním do 

psychiatrické péče na 1. stupni u jednoho žáka a na 2. stupni u pěti žáků. 

Stmelovací pobyty se nám konečně podařilo i přes epidemiologická opatření v souvislosti 

s rizikem onemocnění covid-19 realizovat v plné šíři jako roky před covidem. Všechny pobyty 

splnily svůj účel ke spokojenosti všech zúčastněných. 
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V rámci primární prevence vedla školní psycholožka také v tomto školním roce osvědčený 

Preventivní program „Druhý krok“ ve třídách II. A, III. A, III. B a III. C. Děti byly edukovány 

v potřebných sociálních dovednostech, a tak jsme mohli tento program opět slavnostně 

zakončit projektovým dnem a předáním pamětního listu. 
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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, kdy 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 s ním pracovat proškolený učitel a školní psycholog. Zařazení 

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

Také v průběhu války na Ukrajině realizovala školní psycholožka mapování v jednotlivých 

třídách se zaměřením na jednu ze základních lidských potřeb – potřebu bezpečí. Zahrnovalo 

mimo jiné prožívání emocí, potřeby, podněty, pozitiva a negativa tohoto období, 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. Pro žáky 4. a 5. ročníku vedla školní 

psycholožka edukaci zaměřenou na prevenci šikany, kyberšikany, rozvoj empatie, 

vzdělávání o prevenci nebezpečí na sociálních sítích, kybergroomingu a bezpečném pohybu 

ve virtuálním světě. Ve třídě IX. 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. 
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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 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, je v kontaktu také 

s Dětským domovem 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 v terapii hrou Sandtray, takže mohou všichni klienti při terapii využívat také tuto 

možnost. 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, jehož 

součástí jsou vzdělávání, návštěvy SVP, supervize a spolupráce s mentorem, což je pro naši 

školu Mgr. Míla Hutyrová, Ph.D. 

V rámci prevence školní neúspěšnosti jsme také v tomto školním roce 2021/2022 

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. 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. 

Velký zájem byl tradičně o kroužek canisterapie, který navštěvovalo v letošním školním roce 

25 žáků, stejně tak o Klub osobnostního rozvoje „Pohoda“, ten navštěvovalo 16 žáků, je 

zaměřený na sebepoznání, psychohygienu, relaxaci, efektivní zvládání napětí, úzkosti, zlosti, 

zvyšování sebevědomí a odolnosti vůči stresu, náhledu na své chování, vytváření pohody a 

klidu.  
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V novém školním roce 2022/23, mimo výše uvedené cíle ŠPP naší školy, plánujeme jednak 

dokončit preventivním program „Druhý krok“ pro 1. stupeň ve výše zmíněných třídách, tak 

pokračovat s programem v dalších třídách na 1. stupni. Pokud nám to epidemiologická 

situace dovolí, plánujeme zorganizovat osvědčené stmelovací pobyty pro žáky 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.  

 

zpracovala: Mgr. Andrea Krejčí 
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8     ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A ODBORNÉHO 

ROZVOJE NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků prezenční formou se již v letošním roce  konalo, 

ale stále velké množství seminářů bylo vedeno online formou. Tato forma je pedagogy 

oblíbenější, nejen kvůli tomu, že řada seminářů je zdarma a mohou si je pustit i ze záznamu, 

ale také proto, že si najdou i v soukromém čase prostor pro vzdělávání.  

 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

školení pro sborovnu:  Komunikace ve sborovně 

    Vedení obtížného rozhovoru 

 

vzdělávací akce jednotlivců: 

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I 

Efektvní vedení školní knihovny 

Autentické a smysluplné tvoření textu v praxi na ZŠ 

Učíme informatiku na 1. stupni 

Webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II 

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl 

Řízení pedagogické evaluace 

Činnostní učení na 1. stupni 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině 

Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra 

Soft skills - seminář pro VP 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 2. stupeň 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky - 1. stupeň 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 2. stupeň ZŠ 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování - 1. stupeň ZŠ 

Jak na digitální stopu - On-line škola SYPO 

Robot Emil - Úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni 
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Informatika s Emilem 

Programování v programu Scratch 

Zážitková čtenářská lekce 

Týden čteme společně knihu - Roches a Bžunda 

Klasická literatura jinak I., II. 

Netiketa napříč internetem - zaměřeno na ČJ  

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ  

Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně základní školy 

Začínáme s programem GeoGebra  

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?  

Jak vést distanční výuku v 1. třídě  

Hry v hodinách matematiky 

Aby byl přechod dětí z mateřské do základní školy plynulý 

Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty 

Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese - (ne)bezpečný jev?  

Gramotnosti v předškolním vzdělávání  

Aktivizace žáka v hodinách s využitím ICT  

Současná poezie pro děti ve věku prvního stupně základní školy  

Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti  

Práce s emocemi u dětí  

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole  

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice 

Tvořivá interpretace Čapkova dramatu Bílá nemoc 

Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímaní a začleňování žáků cizinců - diskuze a novinky: Lex 

Ukrajina 

Kulatý stůl NPI ČR - Hodnocení žáků-cizinců ve školním roce 2021/2022 - online - 

Hodnocení žáků-cizinců, kteří nastoupili v průběhu školního roku 2021/22 do škol 

Aktuální stav školské legislativy zaměřený na novinky v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - 

změna rozsahu přímé pedagogické činnosti 

Jak přistupovat k dítěti s autismem 

Konzultace k adaptaci UA žáků (cizinců) 

Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro děti a mládež 
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Syndrom vyhoření v pedagogické profesi 

Webinář Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi s použitím prvků 

Metody Feuersteina 

Skladba aneb vše, co potřebujete vědět, abyste ji učili s radostí, jistotou a smysluplně 

Otevřené hodiny matematiky a českého jazyka 

Osvědčená cvičení tvůrčího psaní aneb jak učit sloh bez nudy 

Čtenářské dílny 

Fantastická fantastika 

Dílna čtení – D. Walliams/R. Dahl 

Dílna čtení – Dobrodružná literatura 

 

Přehled odborného rozvoje nepedagogických pracovníků: 

Elektronické skartační řízení  

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny  

Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě  

Nakládání s odpady ve ŠJ podle nového zákona  

Školení v oboru elektro dle v.č. 50/78 Sb. § 4 

Obsluha tlakových nádob 

Obsluha plynových zařízení 

Školení hygienického minima - pracovnice obchodního provozu a správní zaměstnanci 

 

 

  zpracovala: Dagmar Stachová, personalistka školy a Mgr. Ilona Rohánková 
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9 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI 

My v pocovidovém roce: 

Komplexně vzato byl pro nás tento školní rok už standardem. Všichni jsme se dočkali 

klasického nástupu do školy a žádná covidová opatření plošného uzavírání škol se již 

nekonala. Samozřejmě i letos jsme se museli obrnit a přečkat nošení respirátorů, stále se 

opakující testování a nárazové odeslání tříd do několikadenních karantén. Žáci se mohli opět 

účastnit, ovšem s danými opatřeními, standardních akcí, cvičit nebo navštěvovat kroužky.     

I přes to se nemohly uskutečnit některé tradiční akce jako vánoční jarmark a ples školy. Se 

vším jsme se vypořádali a doufáme, že budoucnost bude opět růžovější. 

Sdružení rodičů a přátel školy: 

V tomto školním roce došlo k obnovení členů sdružení rodičů a přátel školy, a to zvolením 

nového vedení sdružení. V září se předsedkyní SRPŠ stala paní Mgr. Kateřina Pátková        

a místopředsedou Mgr. Aleš Pátek. Vedení se ujali s odhodláním se školou spolupracovat a 

vycházet potřebám žáků vstříc. SRPŠ se každoročně podílí, a nebylo tomu jinak ani letos, na 

financování akcí pro žáky jako je doprava na různé kurzy, realizace i odměny za sběr papíru, 

preventivní programy, poukázky na knižní odměny, ceny do školních soutěží, školních 

projektů, zájmových kroužků, příspěvky pro školní družinu nebo do sportovních soutěží. 

V letošním roce se sdružení podílelo i na propagaci školy na veřejnosti financování 

propagačních letáků školy v MHD Olomouce. Sdružení také drží krok s moderní dobou a 

založilo si profil na facebookových stránkách jako SRPŠ ZŠ Zeyerova. 

Škola prošla dvěma etapami rekonstrukce elektroinstalace: 

V létě 2020 se uskutečnila první část nutné rekonstrukce elektřiny v celé pravé polovině 

budovy. Během hlavních prázdnin 2021 byla spuštěna druhá rekonstrukce levé části budovy. 

Bylo současně nutné kompletně přebudovat zázemí v šatnách u tělocvičen, jednalo se o 

rozvody vody, kanalizaci, obklady, dlažbu a sprchy. První školní den už žáci vstoupili do 

budovy, která má v hlavní části moderní rozvody a počítá s čím dál větší zátěží elektrické 

sítě.  
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Škola na jaře: 

Jaro škola odstartovala sérií akcí pro děti, které do školy teprve nastoupí. V únoru se konalo 

Pohádkové odpoledne pro předškoláčky, následoval v březnu Den otevřených dveří, 

návštěva dětí z přilehlých mateřských školek v 1. třídách a vše završila květnová akce Škola 

nanečisto pro přijaté děti do budoucích 1. tříd. Škola se také prezentovala v tisku a médiích. 

Program evropských škol eTwinning: 

V letošním školním roce se třída 7. A v hodinách angličtiny zapojila do programu evropských 

škol eTwinning. S partnerskými školami z Francie, Itálie, Španělska, Polska a Německa  

vytvořila projekt Green eTwin Radio. V první části projektu se žáci navzájem seznamovali se 

zajímavostmi svých zemí. V další části došlo na online setkávání se žáky zahraničních škol a 

nahrávání podcastů. Společným tématem projektu byla ochrana přírody a environmentální 

problémy. Tyto aktivity nám pomohly zajímavou a zábavnou formou zlepšit komunikaci v 

angličtině a nahlédnout do tříd v jiných zemích. 

Po roční přestávce opět Den otevřených dveří: 

Po roční přestávce se mohla Základní škola Zeyerova znovu otevřít veřejnosti a přivítat 

návštěvníky v rámci Dne otevřených dveří. Kvůli covidové době byl zrušen v prosinci tradiční 

vánoční jarmark, proto jsme si jak pro malé, tak dospělé hosty připravili bohatý program. V 

dopoledních hodinách byly zpřístupněny vyučovací hodiny, v rámci odpoledního programu 

se zájemci mohli pobavit, poučit, vyzkoušet své dovednosti v dílničkách nebo se občerstvit. V 

jednotlivých třídách byly připraveny interaktivní hry zaměřené na matematiku, zeměpis i 

jazyky, děti si mohly prohlédnout učebnice a knížky v čtenářském koutku. Pro šikovné ruce 

byly nachystány pomůcky na výrobu jarního věnečku, včelky či zdobení perníčků. Zájemci o 

hudbu si mohli vyzkoušet hru na boomwhackery, Orffovy nástroje či hru na tělo. Sportovci si 

zadováděli na opičí dráze. Ke zhlédnutí byla i novinka na naší škole, a to 3D tiskárna. Žáci a 

učitelé v roli průvodců zavedli hosty na výstavu obrazů našich žáků, provedli je celou školou 

včetně tělocvičen a jídelny. V „kavárničce“ bylo připraveno občerstvení v podobě palačinek, 

které pro ně přichystaly šikovné deváťačky. Celé odpoledne se neslo v přátelské  a 

pohodové atmosféře a pochvalná slova na adresu naší školy byla odměnou všem za 

vloženou energii do přípravy. 
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Zápis do 1. ročníků: 

Čtvrté dubnové odpoledne patřilo na naší škole budoucím prvňáčkům. K letošnímu zápisu do 

prvních tříd přišlo v doprovodu svých rodičů a prarodičů více než osm desítek dětí. Zápis 

probíhal bez větších problémů, jelikož si rodiče mohli, stejně jako v minulých letech, online 

zarezervovat přesný čas své schůzky. Na chodbách tak nepanovala nervozita z dlouhého 

čekání, nýbrž elán předvést se v co nejlepším světle. Paní učitelky si připravily řadu aktivit    

v podobě počítání, rozeznávání barev či popisování obrázků. Všech úkolů se děti zhostily     

s velkým odhodláním a nadšením. Za své úsilí pak byly odměněny drobným dárečkem, jenž 

jim vykouzlil úsměv na tváři. Děti měly k dispozici i odpočinkovou zónu, ve které bylo 

připraveno pexeso, omalovánky nebo sledování pohádek. Pro všechny zúčastněné 

přichystalo SRPŠ při ZŠ Zeyerova menší občerstvení v podobě osvěžujícího moštu              

a domácí bábovky. Rodiče přilákala nejen nabídka první třídy s rozšířenou výukou tělocviku, 

moderní sportovní zázemí, široké spektrum zájmových kroužků – od florbalu po hru na 

flétnu, ale také pozitivní ohlasy, týkající se například úspěšnosti našich žáků v jazykových 

soutěžích. V souvislosti s válkou na Ukrajině se 8. června konal zvláštní zápis pro děti 

ukrajinských uprchlíků. Během tohoto zápisu se do 1. třídy zapsaly dvě děti a do vyšších 

ročníků další tři. Zápis těchto dětí pokračoval až do 15. července.  

Březen ve znamení válečného konfliktu v Evropě a zřízení adaptační skupiny:  

Během března se i do naší školy začaly hlásit děti ukrajinských uprchlíků ohrožených válkou. 

Na jejich podporu se velká skupina žáků naší školy zapojila do tzv. modrožlutého dne. Do 

školy přišli oblečeni v modrožlutém a vyjádřili tak podporu lidem zasaženým válkou. Několik 

dětí Ukrajiny bylo přijato k povinné školní docházce, od 2. května pak byla zřízena adaptační 

skupina, která svou činnost ukončila 30. června. Od počátku v ní působila zkušená 

ukrajinská učitelka, jež se snažila děti sžít s novým prostředím, věnovat se jim dále formou 

malotřídní výuky a zároveň je seznamovat s českým jazykem. V tomto nelehkém úkolu jí 

byla od 1. června nápomocna česká studentka pedagogiky. Skupinu navštěvovalo okolo 19 

dětí, zakoupeny jim byly základní školní pomůcky a taktéž měly zdarma obědy. 
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Zeyerka má sondu ve vesmíru: 

Na jaře se našim žákům naskytla příležitost se účastnit netradičního projektu, ve kterém 

škola vypustila do vesmíru balon, který si sami žáci sestavili. Na něm je připevněná sonda 

s kamerou, která pořizuje fotky až ve 30km výšce nad Zemí a žáci tak mají možnost se 

podívat na planetu z jiného úhlu pohledu. 

Workshop 3D tisk: 

Na začátku dubna se uskutečnil na naší škole projektový den 3D tisku pod vedením lektorky 

Renaty Kubešové. Zájemci  z osmého ročníku měli možnost seznámit se s tvorbou 3D 

modelu a přípravou modelu k 3D tisku, v rámci tohoto projektu má naše škola i zapůjčenou 

3D tiskárnu.  

 

Projekt IKAPOK II. 

Naše škola pokračuje v projektu IKAPOK II., který navazuje na projekt IKAP I. Tento projekt 

vede ke spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou elektrotechnickou 

v Olomouci a bude realizován do listopadu 2023. Jeho hlavní aktivitou je realizace kroužků 

robotiky. Žáci se s tématem seznamovali prostřednictvím workshopů, přednášek, ale i 

vlastnoručním zacházením.  
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1. června - Dětský den jak pro žáky, tak pro veřejnost:  

První červnový den patří dětem. Jinak tomu nebylo ani na naší škole. SRPŠ uspořádalo 

společně s učiteli na školním hřišti Dětský den, a to nejen pro žáky naší školy, ale také pro 

širokou veřejnost. Akci plnou zábavy navštívilo kolem tří set dětí, které se dobře bavily, a tak 

se snad z Dětského dne na Zeyerce stane nová tradice. Pro děti byl připraven bohatý 

program v podobě třinácti stanovišť, které měly za úkol nejen otestovat jejich bystrou mysl, 

sportovního ducha, ale především všechny pobavit. Na sportovních stanovištích si děti mohly 

vyzkoušet slalom na koloběžce, opičí dráhu, překážkový běh nebo hod oštěpem. Na dalších 

stanovištích byly připravené puzzle, poznávání přírody či malování na obličej. Nejen pro děti, 

ale také pro rodiče sloužilo stanoviště první pomoci, kde si každý mohl vyzkoušet resuscitaci 

na figuríně. Pro všechny zúčastněné bylo na hřišti připraveno bohaté občerstvení v podobě 

vynikající kávy, osvěžujícího moštu, širokého výběru ovoce a v neposlední řadě sladkých 

palačinek. Zábavní park Krokodýlek zapůjčil skákací hrad a celou akci moderoval 

místopředseda SRPŠ Aleš Pátek. Děti si za své výkony a snažení odnesly drobné odměny, 

které si právem zasloužily. Dětský den tak přinesl radost, zábavu a velké nadšení nejen 

dětem, ale i dospělým. 
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Činnost žákovského parlamentu: 

Ve školním roce 2021/2022 fungoval na naší škole žákovský parlament. Jedná se o 

platformu žákovské samosprávy, která má za úkol komunikovat za žáky s vedením školy, 

pořádat různé akce a celkově se snažit kultivovat prostředí školy a sociální vztahy. Má 

zároveň učit žáky konstruktivní debatě, samostatnosti a zodpovědnosti. Parlament vedou 

Mgr. M. Absolon a Mgr. B. Sittková. Osazenstvo parlamentu se schází dvakrát měsíčně, v 

případě potřeby se rychlá setkání organizují o velké přestávce. Zástupci tříd na začátku roku 

zjišťují mezi spolužáky, co by měl parlament řešit, aby naplnil svou funkci. V tomto školním 

roce, který byl opět ještě poznamenán pandemií COVIDU-19, se přesto podařilo uspořádat 

několik akcí. Na podzim nachystal parlament Halloween pro žáky 1. stupně, zapojil se do 

pořádání akce k oslavě svátku sv. Mikuláše, před Vánocemi vytvořil strom dobrých skutků,  

organizoval Pohádkové odpoledne pro žáky budoucího 1. ročníku a pomáhal s podporou lidí 

zasažených válkou na Ukrajině tzv. modrožlutým dnem. Mezi největší akce letošního roku 

patřil projekt „Vytuň si školu“, ze kterého jsme získali 30 000 Kč na vybudování relaxačního 

koutku, který bude sloužit k trávení přestávek, výuce i pro zájmové kroužky. 
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Závěrečné práce žáků 9. ročníků: 

Po dvouleté pouze čekaly na žáky 9. tříd závěrečné práce na témata, která jim nabídli 

garanti práce z řad učitelů 2. stupně, nebo si vybrali sami dle svého zájmu. Přestože všechny 

žáky na začátku děsila představa vytvoření několikastránkové práce, dodržení formy, 

obsahu, pravidel českého pravopisu i závěrečná obhajoba před spolužáky a porotou, každý 

odvedl skvělý výkon. Pro deváťáky to byl krok do neznáma, krok do dospělosti, a poradili si s 

ním na jedničku. Čekala je nová zkušenost, která je připravila nejen na střední školu, ale  

pomohla jim i najít v sobě zodpovědnost a sebedůvěru. Porotou z řad učitelů, vedení školy a 

žáků byly vybrány nejlepší, nebo také nejpřekvapivější práce. Ocenění žáci byli odměněni 

poukázkami od SRPŠ.  

Zájmové kroužky: 

název kroužku jméno ped. pracovníka 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 
IX. B a IX. C 

Mgr. P. Ziembová 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 
IX. A 

RNDr. S. Schubertová, Ph.D. 

Příprava na přijímací zkoušky z českého 
jazyka  

Mgr. Z. Hostašová 

Čtenářský klub Mgr. M. Běhalová 

Školní časopis Zeyeráček Mgr. H. Kramářová 

Kroužek češtiny pro žáky s odlišným 
mateřským jazykem (pro 1. i 2. st.) 

Mgr. Z. Hostašová 

Začínáme s Micro:bitem  
VIII. A, VIII. B 

RNDr. S. Schubertová, Ph.D. 

Technický kroužek 
VIII. B, VIII. C 

RNDr. S. Schubertová, Ph.D. 

Kroužek Mikro:bitu – jen pro ŠD 4. r. RNDr. S. Schubertová, Ph.D. 

Turistický kroužek Mgr. P. Sedlářová,  
RNDr. M. Šafaříková 

CANISTERAPIE Mgr. A. Krejčí 

Klub osobnostního rozvoje POHODA Mgr. A. Krejčí 

Tvůrčí dílna (pro 1. i 2. st.) Bc. M. Brunclíková 

Kroužek informatiky (pro 2. st.) J. Staněk 

Kroužek florbalu (pro 1. – 3. r.) externí kroužek – fbsolomouc 
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Exkurze: 

exkurze 5. tříd – Planetárium Brno  

výstava SŠ Scholaris  

Litovelské Pomoraví – botanická exkurze  

 

Zájezdy a pobyty:  

adaptační pobyt – 6. ročník 

škola v přírodě 4. ročník -  Malá Morávka 

lyžařský ozdravný pobyt 6. ročník – Hynčice pod Sušinou 

Projekty:   

projekt „Hodina pohybu navíc“ 

Evropský den jazyků 

Den Země – projektový den 

projekt Zdravé zuby 

Den s knihou – projektový den I. stupeň 

závěrečné práce žáků 9. ročníků 

projekty Ovoce do škol a Mléko do škol 

Druhý krok 

Enjoy English junior!  

olympijský den 
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Poznávací a kulturní akce pro žáky: 

filmová představení 

Den otevřených dveří u Hasičského záchranného sboru 

Slabikářová slavnost 1. tříd 

divadelní představení Moravského divadla Olomouc 

koncert v ZUŠ 

Legiovlak 

Maďarský den – akce města Olomouce 

exkurze v ZOO 

výuka country tanců 

koncert cimbálové skupiny Réva 

besedy v knihovně  

exkurze v Praze - IX. A 

 

Spolupráce s mateřskými školami: 

návštěva předškoláků v ZŠ 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v MŠ 

 

Preventivní programy a akce pro žáky: 

Lanové centrum  

zábavní park Krokodýlek – projekty MAP 
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Soutěže: 

1. sportovní 

Mc Donald cup – 1. st. 

olympijský den 1. a  2. stupeň 

atletika Štafetový pohár 

atletika – Pohár rozhlasu 

atletika Velký Týnec 

Arakiáda 

přespolní běh 

turnaj ve florbale 

malá kopaná 

 

2. vědomostní 

okresní kolo matematické olympiády – 5. třídy 

matematická soutěž Pangea 

olympiády v anglickém a německém jazyce 

fyzikální olympiáda 

fyzikální soutěž Archimediáda 

fyzikální soutěž Už vím proč 

olympiády z českého jazyka a dějepisu 

soutěž TSMO Chráníme přírodu 

logická olympiáda 

Enjoy English junior! pro žáky 3. tříd 
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soutěž v AJ – Fast&Curious 

 

3. umělecké soutěže 

školní kolo recitační soutěže  

výtvarná soutěž TSMO Ukliďme Česko 

 

 4. jiné 

soutěž ve sběru papíru  

odpadová olympiáda 

 

Vystoupení žáků a prezentace školy na veřejnosti: 

závěrečné práce žáků 9. roč. 

volby do žákovského parlamentu 

 

Akce ve spolupráci se SRPŠ: 

Soutěž ve sběru papíru 

Den dětí 

Akce „Ukliďme Česko“ 
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Významné úspěchy žáků v okresních a regionálních soutěžích: 

DATUM NÁZEV AKCE (NAPŘ. 

OKR. KOLO ZEMĚP. 

OLYPIÁDY) 

ŽÁK/TŘÍDA UMÍSTĚNÍ 

24. 9. 2021 Okresní kolo – přespolní 

běh družstev 
Vybraní žáci 7. tříd 

 chlapci – 2. místo 

 dívky – 3. místo 

12. 10. 2021 Školní kolo - Logická 

olympiáda 
Antonín Hrtoň - IX. C 

 krajský 

semifinalista 

5. 11. 2021 Krajské kolo – Logická 

olympiáda 
Antonín Hrtoň - IX. C 

 13. místo – krajské 

semifinále 

26. 1. 2022 Okresní kolo matematické 

olympiády 
Ema Dosoudilová – V.B 2. místo 

26. 1. 2022 Okresní kolo matematické 

olympiády 
Štěpán Štencl – V. B   5. místo 

26. 1. 2022 Okresní kolo matematické 

olympiády 
Katrin Ederová – V. A   11. místo 

26. 1. 2022 Okresní kolo matematické 

olympiády 

Lenka Myšíková – V. A 

Patrik Kopecký – V. B 
řešitelé 

23. 3. 2022 
Okresní kolo fyzikální 

olympiády 
Antonín Hrtoň - IX. C  

5. místo okresního 

kola FO, úspěšný 

řešitel 

23. 3. 2022 
Okresní kolo fyzikální 

olympiády 
Jiří Šiman - IX. C 

7. místo okresního 

kola FO, úspěšný 

řešitel 

 

16. 3. 2022 Okresní kolo Soutěže 

v německém jazyce 

Karolína Slivková – VII.A 

Adéla Švábová - VII. B 

1. m
í
s
t
o
o 

16. 3. 2022 Okresní kolo Soutěže Tadeáš Gern - IX. A 9. - 10. místo 
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v německém jazyce Leona Navrátilová - IX. B 12. místo 

25. 3. 2022 Okresní kolo Soutěže v 

anglickém jazyce 
Jakub Meloun - IX. B 8. místo 

28. 3. 2022 Microbití pokročilí  Jakub Šesták - IX. C 4. místo 

28. 3. 2022 Microbití pokročilí  Antonín Hrtoň - IX. C 5. – 6. místo 

28. 3. 2022 Microbití pokročilí  Lukáš Filip - VIII. A 8. místo 

28. 3. 2022 Microbití pokročilí  Matěj Filip - VIII. A 11. místo 

28. 3. 2022 
Microbití pokročilí  

Matouš Drahotuský - 

VIII. A 
13. místo 

31. 3. 2022 Okresní kolo OČJ Antonín Hrtoň - IX. C 4. místo 

7. 3. 2022 Pangea – Matematická 

soutěž, krajské kolo 
Emily Moserová - VI. B 5. místo 

12. 4. 2022 Finále okresního kola- 

florbal 
Vybraní žáci 5. tříd 1. místo 

20. 4. 2022 McDonald´s cup kategorie 

B - okrskové kolo 
Vybraní žáci 4. a 5. tříd 5. místo 

25. 4. 2022 McDonald´s cup kategorie 

A - okrskové kolo 
Vybraní žáci 1. a 3. tříd 1. místo 

28. 4. 2022 Vybíjená okresní kolo Vybraní žáci 5. tříd 5. místo 

duben 2022 Okresní kolo dějepisné 

olympiády 
Eva Doležalová - VIII. B 4. místo 

1. 5. 2022 Soutěž Už vím proč Tomáš Chlup – VII. A  

21. 4. 2022 
Krajské kolo FO kategorie E  Antonín Hrtoň - IX. C 

8. místo, úspěšný 

řešitel 

 

        zpracovala: Mgr. Ilona Rohánková 
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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 

- téměř 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, který probíhá 2x za školní 

rok 

- 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 

- 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 
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Celoroční EVVO akce a aktivity 

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 

 I. STUPEŇ 

Den Země 2022 

- Realizace projektového vyučování probíhala dne 22. 4. 2022. 

- Žáci se naučili pravidla třídění odpadu a přemýšlet nad ekologickou problematikou. Měli 

možnost pozorovat jarní přírodu a změny v přírodě a navštívili farmu. 

 

Ročník 

(třídy) 
Plán nebo aktivity 

Časová 

dotace 

I. A Farma Štětovice 8:00 – 11:40 

I. B Farma Štětovice 8.00 - 11.40 

II. A 
Prostor Smetanovy sady – aktivity zaměřené na výrobu 

z přírodních materiálů, výroba sopky 
8:00 – 12:35 

II. B Farma Štětovice 8:00 – 11:40 
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III. A 
Prostor Smetanovy sady – aktivity zaměřené na výrobu 

z přírodních materiálů, výroba sopky  
8:00 – 11:40 

III. B 

Lázně Skalka – procházka hanáckou krajinou k přírodní 

památce Jezírka u Skalky, soutěže a zajímavá povídání o 

přírodě a ochraně životního prostředí, ochutnávka léčivých 

pramenů Lázní Skalka 

8:00 – 14.30 

III. C Farma Štětovice 8:00 – 11:40 

IV. A Farma Štětovice 8:00 – 11:40 

IV. B Farma Štětovice 8:00 – 11:40 

V. A Aktivity zaměřené na ekologii – prostor Holice - Amerika 8.00 – 12.35 

V. B Radíkov - Sv. Kopeček 8:00 - 11:40 

 

 

Chráníme přírodu – soutěž TSMO - Soutěž probíhala od března do 25. dubna 2022 a měla 

3 etapy: 

1. účast na celostátní akci „Ukliďme Česko“ (2. 4. 2022) 

2. exkurze ve sklenících Výstaviště Flora  

3. výtvarná soutěž - pro 1. – 5. třídy 

      fotografická soutěž – pro 6. – 9. třídy 

- Soutěže se zúčastnila třída III. B s paní učitelkou H. Žouželkovou a obsadila krásné 3. 

místo! Odměnou byly vstupenky do ZOO Olomouc.  

Škola v přírodě - Hotel Brans – Malá Morávka 6. – 10. 6. 2022, 4. třídy 
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II. STUPEŇ 

Pěšky do školy – září 2021 - soutěž pro 6. a 7. třídy 

Odpadová olympiáda – říjen 2021, zúčastnila se třída VI. C 

Exkurze ZOO Olomouc – listopad 2021, žáci 8. ročníku navštívili ZOO na Sv. Kopečku, kde 

si ověřovali a rozšiřovali své znalosti o obratlovcích. Podle informačních tabulí měli žáci 

doplnit pracovní list a zjistit různé zajímavosti o zvířatech. 

Lyžařský ozdravný pobyt – březen 2022, pobyt se konal v Hynčicích pod Sušinou a 

zúčastnili se žáci 6. tříd, 5 instruktorů a zdravotník. Žáci se kromě lyžování, také naučili 

pravidla chování na svahu i v přírodě. Dozvěděli se informace o práci horské služby. 

Den Země 2022 

- V měsíci dubnu se i na naší škole tradičně oslavoval Den Země, který se celosvětově 

připomíná 22. dubna. Letošní oslavy jsme pojali formou přírodopisných a environmentálních 

úkolů pro jednotlivé třídy 2. stupně, které se vypravily po naučných stezkách v okolí 

Olomouce.  

- Žáci během vycházky četli naučné tabule, fotografovali, poznávali právě kvetoucí rostliny    

a zjišťovali zajímavosti na stezce kolem Olomouce, luzích Litovelského Pomoraví nebo na 

Černovírském slatiništi. Někteří zaznamenávali trasu cesty, jiní byli zase překvapeni, jak 

nešetrně se někteří lidé chovají k přírodě, což se projevilo zejména na množství odpadků, 

které cestou žáci posbírali. 

- Cílem bylo především poznávání přírody všemi smysly, získání spousty zajímavostí 

z našeho okolí a v neposlední řadě posílení třídního kolektivu. 

 

Environmentální výchova a fyzika 

- V rámci hodin fyziky žáci probírali téma hospodaření s teplem, proudění tepla ve vzduchu    

a ve vodě, zateplení obytných budov, ztráty tepla – dům s malou izolační schopností. Žáci 

měli možnost si ověřit poznatky o šíření tepla při řešení praktických problémů zejména 

k šetrnému využívání energie. 
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- Velkým tématem byla úspora energií. Žáci se seznámili s různými přeměnami energie, 

posoudili výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na 

životní prostředí různých druhů elektráren.  Pracovali na projektu, ve kterém se zabývali 

principy elektráren, jejich účinností a budoucností energetiky. V rámci závěrečné práce si žák 

Jiří Šiman, 9. C, vybral téma energie budoucnosti. S problematikou nejen vodíkového článku  

seznámil své spolužáky. 

- V rámci výuky jsme se zabývali také znečištěním vzduchu či ochranou vody. 

- Při exkurzích kariérového poradenství se žáky 8. ročníků jsme zavítali do různých firem. 

Zde se seznámili, jak probíhá třídění odpadů v praxi. Ve firmě HTM Litovel dále s výrobou 

lyžařských bot, třídění plastových odpadů aj.  

Školní výlety – květen, červen 2021 

- Všechny ročníky absolvovaly rozmanité jednodenní výlety, vždy částečně zaměřené na 

náplň s EVVO tematikou a problematikou OŽP. 

 

zpracovala: Mgr. Martina Gřešková, Mgr. Pavla Sedlářová  
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10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Ve dnech 11. 11. – 15. 11. 2022 proběhla na naší škole inspekční činnost podle § 174 odst.       

2 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a zájmové 

vzdělávání. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. 

Závěry: 

Vývoj školy 

- Od poslední inspekční činnosti došlo ke změně na pracovní pozici ředitelky školy. 

- Postupně je naplňována koncepce rozvoje školy, došlo ke kvalitativním změnám v řídicí     

a kontrolní činnosti vedení školy. 

- Průběžně dochází k obměně a stabilizaci pedagogického sboru, navyšuje se počet 

asistentů pedagoga.  

- Žákům je umožněna participace na chodu školy prostřednictvím nově zřízeného 

žákovského parlamentu.  

Silné stránky  

- Způsob řízení školy je promyšlený, ředitelce školy se daří postupně realizovat koncepční 

záměry.  

- Vedení školy aktivně a účinně podněcuje profesní rozvoj pedagogů a vytváří jim podmínky 

pro jejich realizaci. Pedagogové spolupracují, realizují vzájemné hospitace, vyhodnocují 

efektivitu vzdělávání formou konzultací a otevřené diskuse a vytváří tak vhodné předpoklady 

ke zlepšování kvality poskytovaného vzdělávání.  

- Vyučující vhodně aplikují nabyté zkušenosti z období distanční výuky, zejména dovednosti 

spojené s využíváním informačních a komunikačních technologií.  
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- Efektivní spolupráce s vnějšími partnery společně se systematickým zapojováním školy do 

dotačních a rozvojových programů pozitivně přispívá ke zpestření a zkvalitňování 

vzdělávacího procesu.  

- Účelné zařazování projektové činnosti, závěrečných prací žáků podporuje rozvoj funkčních 

gramotností a klíčových kompetencí žáků. 

 

zpracovala: Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka školy 
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11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

                        ZA ROK 2021   

A/  Příjmy:   

Finanční prostředky na provoz  4 543 000,00 

Finanční prostředky na přímé náklady    UZ 33353      46 205 750,00 

    

Prostředky fondů:   

Fond kulturních a sociálních potřeb 960 595,73 

Fond rezervní  579 420,97 

Fond investic  812 101,24 

    

B/ Výdaje:   

Neinvestiční náklady celkem:   

Mzdové náklady 32 862 710,00 

OON  129 096,00 

ONIV včetně odvodů ZP, SP, FKSP 13 213 944,00 

    

Náklady na provoz školy:   

Opravy a udržování 802 079,00 

Materiálové náklady 538 000,00 

Energie 1 356 000,00 

Nákup zařízení 241 483,00 

Ostatní služby  824 000,00 

Ostatní náklady 781 438,00 

Náklady provozní MU 4 543 000,00 

Náklady doplňkové činnosti 26 235,00 

Náklady žáci ŠD 51 694,00 

Náklady ostatní 399 871,00 

Náklady provozní celkem 5 020 800,00 

Návrh na finanční vypořádání roku 2021. 
 Pro naši organizaci byl schválen kladný výsledek hospodaření za rok 2021, tj. 98 820 Kč.  

 V roce 2021 nebyla provedena kontrola hospodaření. 

zpracovala: Ing. Zdeňka Hnilicová, hospodářka školy 

 

 

Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 21. 9. 2022. 


