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Základní údaje o škole 

Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace   

Sídlo: Hranická 100, 753 61 Hranice IV-Drahotuše  

Identifikátor zařízení: 600 146 553 
(RED-IZO) 

 

IČO: 435 414 96  

IZO: 0 435 414 96  

Telefon: 581 641 034  

Mobilní telefon: 775 779 570  

e-mail: zsams@seznam.cz  

webové stránky: www.zsdrahotuse.cz  

Učební plán: RVP ZV, ŠVP DRAŠKA  

Předmět činnosti: Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou 

a školní jídelnou. Předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a provádějícími zákony k němu. 

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolní a školní výchovy 

a vzdělávání včetně školního stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve škole 

a stravování vlastních zaměstnanců. 

Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení – mateřská škola, 

základní škola, základní škola speciální, školní družina, školní jídelna a školní jídelna – 

výdejna. 

 

 

Zřizovatel: Město Hranice, IČO 00 301 311  

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  

Zřizovací listina: vydaná s účinností ode dne 01.05.2018 na základě usnesení 

704/2018-ZM ze dne 19.4.2018 
 

Zařazení do sítě škol: poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku  

č. j. KUOK/97702/2016/OŠSK-OOSČK/705 ze dne 5. října 2016   

 

 

Právní forma: Škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 1992 s příspěvkovou 

formou hospodaření. 

 

 

Ředitel školy: Mgr. Dagmar Pospíšilová  

Statutární zástupce: PaedDr. Alena Balódyová  

  

http://www.zsdrahotuse.cz/
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Součásti školy (stav k 30.6.2022): 

Název součásti IZO součásti Kapacita součásti 

Mateřská škola 107 631 024 56 * 

Základní škola 043 541 496 300 

Školní družina 120 200 881 60 

Školní jídelna 103 132 856 400 

Školní jídelna-výdejna 103 132 929 50 

* Navýšení kapacity s účinností od 30.4.2022 v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 

67/2022 Sb., a po dobu platnosti tohoto zákona. 

 

Členové školské rady 

Členové 

jmenování zřizovatelem 
Mgr. Karel Machyl 

Bc. Vlasta Zapatová 

voleni z řad zákonných zástupců žáků 

školy 

Ing. Vendula Mazuchová 

Libor Symerský 

voleni z řad pedagogických pracovníků 

školy 

Mgr. Eva Pražáková 

Mgr. Václav Holas 

 

Datum a náplň jednání školské rady 

13.9.2022 

• Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

• Koncepce rozvoje školy 

• Rámcový plán školy pro školní rok 2022/2023 

• Návrh rozpočtu na rok 2023 

• Výstavba tělocvičny 

• Oslavy 110. výročí školní budovy 24.9.2022  

• Školní řád  
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Přehled oborů vzdělání 

Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání 

79-01 -  C/01 Základní škola denní 9 r. 0 měs. 

Personální zabezpečení školy 

Celkový počet zaměstnanců na škole:  fyzický počet: 38      mužů: 3      žen: 35 

(37 osob na hlavní pracovní poměr; 1 osoba na dohodu o provedení práce – správce hřiště) 

Fyzické počty zaměstnanců dle pracovní náplně (uváděno v mužském rodě): 

Počet celkem
Procentuální podíl 

splňujících kvalifikaci

Z celkového počtu počet 

žen

Z celkového počtu počet 

mužů

Ředitel školy 1 1 0

Zástupce ředitele školy 1 1 0

Vedoucí učitel mateřské školy 1 1 0

Učitel mateřské školy 4 4 0

Učitel základní školy 13 12 1

Asistent pedagoga 6 6 0

Vychovatel 3 3 0

Speciální pedagog 1 1 0

Školník 1 0 1

Správce hřiště 1 0 1

Uklízeč 3 3 0

Vedoucí jídelny 1 1 0

Kuchař 2 2 0

Pracovník provozu 2 2 0

Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

 

 

Pozn. 1 asistentka pedagoga je zaměstnána také jako vychovatelka v ranní družině.  
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Údaje o zápisu 

Zápis do mateřské školy 

Počet podaných žádostí celkem Počet přijatých dětí Počet nepřijatých dětí 

29 20 9 

 

Zápis do základní školy 

Počet 
podaných 

žádostí 
celkem 

Počet 
přijatých 

dětí 

Počet 
povolených 

odkladů 

Počet 
nepřijatých 

dětí 

 
Nenastoupilo 

Skutečně 
nastoupilo 
k 1.9. do 

školy 

33 24 8 0 1 24 

 

Umístění vycházejících žáků 

Ročník, 

ze kterého 

žák vychází 

Víceleté 

gymnázium 

Čtyřleté 

gymnázium 

Maturitní 

obory 

Nematuritní 

obory 

Praktická 

dvouletá 

škola 

5. ročník 1 0 0 0 0 

7. ročník 1 0 0 2 0 

8. ročník 0 0 0 0 0 

9. ročník 0 3 12 13 1 

 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu DRAŠKA, který vychází 

z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné 

podmínky a možnosti školy i oprávněné požadavky zákonných zástupců žáků. 

Žáci jsou vedeni k tomu, aby vyjádřili vlastní názor a obhájili jej vhodnou argumentací. 

 Vyučovací hodiny mají v naprosté většině případů otevřené, vstřícné a vlídné klima, čímž je 

významně podporován rozvoj sebevědomí žáků.  

Rozvrh hodin maximálně respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným 

podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy, je stabilní, 

ke změnám dochází pouze v nejnutnějších případech.  

Ve školním roce 2021/2022 byly cíle ŠVP DRAŠKA naplněny, skluz učiva způsobený 

distanční výukou v předcházejícím období byl smazán. 

Pedagogové systematicky sledovali a zohledňovali vývoj, procesy učení a učební výsledky 

každého žáka a pravidelně poskytovali žákům účinnou zpětnou vazbu k jejich práci. 
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K průběžnému vyhodnocování ŠVP dochází nejen v jednotlivých hodinách, dále pak 

pravidelně na pedagogických radách. Výsledky jsou součástí písemných záznamů z těchto 

pedagogických porad. 

Výsledky vzdělávání žáků 

Výsledky vzdělávání na konci 1. pololetí školního roku 

Třída  
Počet žáků Prospěch  

 Absence (průměr 
na žáka) 

celke
m 

chlapc
i 

dívky 
vyznamená

ní 
prospěli neprospěli 

nehodnoc
eni 

omluvená 
Neomlu-

vená 

I. A 24 12 12 24 0 0 0 51,45 0 

II.A 15 8 7 15 0 0 0 41,53 0 

II.B 16 9 7 16 0 0 0 32,16 0 

III. A 25 8 17 20 5 0 0 52,15 0 

IV. A 21 7 14 17 4 0 0 49,33 0 

V. A 26 14 12 17 9 0 0 55,19 0 

VI. A 10 4 6 0 10 0 0 125,0 0 

VII. A 24 11 13 9 15 0 0 62,45 0 

VIII. A 22 13 9 7 14 1 0 45,50 0 

IX. A 26 11 15 8 17 0 1 85,38 0 

celkem 209 97 112 133 74 1 1 57,98 0 

 

Výsledky vzdělávání na konci 2. pololetí školního roku 

Třída  
Počet žáků Prospěch  

Absence 
(průměr na 

žáka) 

celkem chlapci dívky 
Vyzname-

nání 
prospěli neprospěli omluvená 

Neomlu-
vená 

I. A 25 12 13 25 0 0 37,92 0 

II.A 15 7 8 12 3 0 30,46 0 

II. B 16 9 7 15 1 0 47,00 0 

III. A 26 9 17 20 6 0 47,65 0 

IV. A 21 7 14 16 5 0 41,90 0 

V. A 25 14 11 16 8 1 42,80 0 

VI. A 11 5 6 0 11 0 113,36 1,09 

VII. A 24 11 13 12 11 1 70,54 0 

VIII. A 23 13 10 6 17 0 46,47 0 

IX. A 29 17 12 8 20 1 82,41 0 

 celkem 215 104 111 130 82 3 54,63 0,06 
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Výchovná opatření během 1. pololetí školního roku 

Třída 

Pochvaly a jiné 
ocenění 

Kázeňská opatření 

pochvala TU 
pochvala 

ŘŠ 
napomenutí 

TU 
důtka TU důtka ŘŠ 2 z chování 3 z chování 

I. A 0 0 0 0 0 0 0 

II.A 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 0 0 0 0 0 0 0 

III. A 12 0 1 0 0 0 0 

IV. A 15 0 0 0 0 0 0 

V. A 0 0 3 0 0 0 0 

Celkem 27 0 4 0 0 0 0 
I. stupeň 
celkem 27 0 

VI. A 0 0 0 0 0 0 0 

VII. A 1 0 0 0 0 0 0 

VIII. A 3 0 5 0 0 0 0 

IX. A 1 0 0 1 0 0 0 

Celkem 5 0 5 1 0 0 0 

II. stupeň 
celkem 

5 6 

Celkem 32 0 9 1 0 0 0 

32 10 

 

Výchovná opatření během 2. pololetí školního roku 

Třída 

Pochvaly a jiné 
ocenění 

Kázeňská opatření 

pochvala TU 
pochvala 

ŘŠ 
napomenutí 

TU 
důtka TU důtka ŘŠ 2 z chování 3 z chování 

I. A 4 0 0 0 0 0 0 

II.A 5 0 1 0 0 0 0 

II. B 0 0 0 0 0 0 0 

III. A 8 0 3 0 0 0 0 

IV. A 23 0 0 0 0 0 0 

V. A 8 0 1 0 0 0 0 

Celkem 48 0 5 0 0 0 0 
I. stupeň 
celkem 48 5 

VI. A 0 0 0 0 1 0 0 

VII. A 31 0 0 0 0 0 0 

VIII. A 9 0 0 0 0 0 0 

IX. A 7 3 0 0 0 0 0 

Celkem 47 3 0 0 1 0 0 
II. stupeň 
celkem 50   6 

Celkem 95 3 5 0 1 0 0 

98   6 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování 
a zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy 
Funkci preventistky sociálně patologických jevů vykonávala Mgr. Taťána Parmová, která má 

splněny kvalifikační předpoklady dané legislativou.  

Průběh letošního školního roku se vrátil do běžných kolejí díky tomu, že už se neopakovala 

dlouhotrvající distanční výuka. Bylo tedy možné vrátit se k realizaci různých preventivních 

programů tak, jak jsme byli zvyklí.  

V 1. i 2. pololetí tohoto školního roku proběhly besedy se strážníkem Městské policie Hranice 

pro žáky jednotlivých tříd na 2. stupni a také pro žáky 5. ročníku. Tematicky se besedy týkaly 

sebepoškozování, přestupků a trestných činů, drog, šikany, rasismu, virtuálních drog, 

záškoláctví, chování v dopravě, kyberšikany apod. 

V souvislosti s předchozí distanční výukou a dlouhým pobytem žáků doma jsme realizovali 

socializační programy pro žáky 1. stupně s názvem „Buďme kamarádi“ a pro žáky 2. stupně 

s názvem „Buďme parta“. Žáci hráli různé hry, při kterých prokazovali spolupráci, 

kamarádství, soudržnost, schopnost podpory druhých apod. 

Žáci 1. třídy se účastnili programu „Příběh pana Tydýta“ se zaměřením na inkluzi a řešení 

konfliktů. Děti byly aktivní a se zájmem řešily problémové situace. 

V rámci Dne požární bezpečnosti navštívili žáci 2. stupně požární stanici v Hranicích, kde si 

mohli prohlédnout požární techniku, zásahové obleky, celou požární stanici a byli poučeni o 

zásadách protipožární bezpečnosti. 

Školní metodik prevence spolupracuje podle potřeby s okresním metodikem prevence, 

pracovníky OSPODu, Městskou policií Hranice, Policií ČR, PPP Přerov, dětskými lékaři apod. 

Pravidelně se účastní porad školních metodiků prevence. Velice úzká je také spolupráce s 

výchovným poradcem školy a školním speciálním pedagogem v rámci Školního 

poradenského pracoviště naší školy.  

Jakýkoliv problém týkající se rizikového chování žáků je neprodleně řešen, jak s žáky, tak se 

zákonnými zástupci. Některé problémy řeší třídní učitel s žáky sám, jindy zasedá výchovná 

komise. O jednáních jsou vedeny písemné záznamy.  

    

Přehled prevence v jednotlivých třídách za školní rok 2021/22 

Poznámky v třídní knize: 1. pololetí 2021/22 (1.9.2021- 31.1.2022) 
 

1. 

1.9.-3.9. Prevence - Dodržování zvýšených hygienických opatření 3R,  

 orientace ve škole, seznámení s prostory na chodbách 

13.9.-17.9. Prevence - Chování při setkání s neznámými lidmi 
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27.9.-1.10. Prevence - Den české státnosti 28.9. 

1.11.-5.11. Prevence - šetření energiemi a vodou 

1.11.-5.11. Prevence- Rodina, vztahy v rodině 

8.11.-12.11. 
Prevence- Program „Buďme kamarádi“ - posílení soc. vazeb, klima 
třídy  

29.11.-3.12. Prevence  - Adventní zvyk a tradice 

13.12.-17.12. Prevence  - Vánoční zvyky, tradice 

20.12.-24.12. Prevence - Symboly Vánoce - narození Ježíška 

3.1.-7.1. Prevence Tři králové - tradice, význam sbírky 

10.1.-14.1. Prevence - Přátelstí, odlišnosti rasy, vzhledu, národnostní rozdíly 

10.1.-14.1. Prevence - Péče o lidské tělo 

31.1.-4.2. Prevence - Zdravý životní styl 
 

2.A 

16. 9.  Prevence – Možné nebezpečí při setkání s cizími lidmi 

1.11. Žáci byli poučeni o nenošení nebezpečných předmětů do  

 školy ( zbraně, nožíky atd.). Dále byli poučeni o šetření s  

 vodou - umývadla, splachování na WC.. 

12.11. 
Prevence – program „Buďme kamarádi“ – posílení soc. vazeb, klima 
třídy 

 

2.B 

16.9. Hrozící nebezpeční při setkání s cizími lidmi - nikam s nimi  

 nechodíme, nic si od nich nebereme.... 

14.10. Plýtvání a šetření vodou. 

12.11. Prevence: program "Buďme kamarádi" - posílení soc.  

 vazeb, klima třídy 
 

3. 

26.10. Žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti během dne  

 OČZMS a také o podzimních prázdninách. 

3.11. Žáci byli poučeni, aby šetřili vodou na sociálním zařízením. 

 Dále byli poučeni o přísném zákazu nošení jakýchkoliv  

 zbraní do školy. 

12.11. 
Prevence: program "Buďme kamarádi" - posílení soc. vazeb, klima 
třídy  

19.11. Prevence - Orientace v krajině 

22.11. Prevence – Co dělat, když se ztratím? 
 

4. 

1.9. Ve středu 1. 9. 2021 proběhlo samotestování žáků  

 antigenními testy, všichni testovaní žáci byli negativní. 

6.9. Testování antigenními testy na covid  - 19, všichni žáci  
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 negativní. 

8.9. T - mobile běh, běh na 500 m. 

15.9. PREVENCE 

 Dopravní výchova - dopravní hřiště Hranice, výuka pod  

 vedením strážníka Městské policie Hranice pana Kociána. 

21.9. PREVENCE: 

 chování k osobám postiženým oslabením sluchu, popř.  

 hluchým. 

23.9. Celodenní školní projekt - "Podzimní ohníčky". 

5.10. VL- exkurze - "Za poznáním Olomouckého kraje" (ruční  

 papírna Velké Losiny, přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně). 

25.10. PREVENCE 

 Puntíkový den - připomínka k 29. říjnu, kdy je Světový den  

 lupénky. 

26.10. PREVENCE 

 Celodenní projekt: Ochrana člověka za mimořádných  

 situací. 

1.11. Samotestování žáků antigenními testy  na covid -19. 

1.11. PREVENCE: 

 Žáci byli poučeni o šetření vodou (kontrolovat, zda voda na  

 WC neprotéká) a energiemi. 

3.11. PREVENCE: 

 Žáci byli poučeni o zákazu nošení jakýchkoliv zbraní do školy. 

10.11. Dle nařízení KHS jsou děti v karanténě - učí se distančním  

 způsobem. 

25.11. Samotestování žáků. 

29.11. Samotestování žáků antigenními testy. 

2.12. PREVENCE 

 "Jsme parta" - preventivní program (klima třídy, socializace  

 apod.). 

6.12. Samotestování žáků antigenními testy na Covid - 19. 

22.12. PREVENCE 

 Žáci byli poučeni o zákazu manipulace s pyrotechnikou,  

 požívání alkoholických nápojů, cigaret a jiných omamných  

 a psychotropních látek. 

4.1. PREVENCE: 

 Dodržování zákonů. 

 Šikana - nutnost oznámit problém osobě, které důvěřuji. 

 Schránka důvěry ve škole. 
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 Linka bezpeční - 116 111. 

 Nebezpečí hrozící na sociálních sítích. 

 
17.1. 

 
PREVENCE: 

 Žákům byla opětovně připomenuta pravidla nošení roušek a  

 dodržování epidemiologických opatření ve škole. 

26.1. PREVENCE 

 Žáci byli důrazně poučeni o důsledném nošení roušek  

 nebo respirátorů po celou dobu pobytu ve škole. 

31.1. Třídní kolo recitační soutěže.  
 

5. 

14.9. PREVENCE - rasismus 

12.11. PREVENCE - Program " Buďme kamarádi" - posílení soc.  

 vazeb, klima třídy. 

2.12. PREVENCE - mezilidské vztahy, chování ve třídě. 
 

6. 

7.9. Prevence - kyberšikana, rasismus, sebepoškozování. 

27.9. Prevence: 28. září - Den české státnosti (sv. Václav) 

6.10. Prevence - rasismus 

25.10. Prevence: 28. říjen - Den vzniku samostatného  

 Československého státu 

1.11. Žáci byli informování o protékající vodě na toaletách a o  

 dodržování pravidel souvisejících s covid -19. 

15.11. Ochrana člověka v případě přírodních katastrof. 

16.11. 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii 

2.12. PREVENCE – program „Buďme parta“ - klima třídy, socializace 

6.12. Ozón, ztenčená vrstva, nebezpečné záření, ochrana kůže 

6.1. Ochrana ŽP - stav ovzduší .... 

10.1. Ochrana vod 
 

7. 

7.9. Prevence - kyberšikana, rasismus, sebepoškozování. 

12.10. Lidské city přátelství, kamarádství, láska. 

14.10. Význam přátelství, oddanosti a věrnosti. 

19.10. Význam přátelství, lásky a věrnosti, kritika sebestřednosti a  

 egoismu. 

4.11. Nerozhodnost může způsobit stejné trable v životě jako  

 zbrklost a neuvážená rozhodnutí a úkoly. 

16.11. 17. listopad - Den boje studentů za svobodu a nezávislost 
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22.11. Vztah k otci a matce, úcta, respekt, láska, pochopení,  

 mezigenerační vztahy 

2.12. PREVENCE – program „Buďme parta“ - klima třídy, socializace 

2.12. Vztahy mezi lidmi, vzájemná pomoc, soudržnost, pochopení. 

7.12. Přátelství, věrnost, odvaha, soudržnost 

3.1. Mateřská láska, cit, přátelství 
 

8. 

9.9. Přednáška – strážník MP Hranice p. Šindler 

 - drogy, nové testy, záškoláctví, sebepoškozování 

 - Ústava ČR 

 - sebeobrana 

5.10. Prevence - zdravý životní styl 

12.10. Prevence - škodlivost kouření, konzumace alkoholu,  

 návykové látky 

19.10. Prevence - pohyb, zdravá strava, tělesná hygiena 

26.10. 28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu 

1.11. Prevence - neplýtvat vodou, šetřit energie 

9.11. Prevence - kriminalita dětí a mládeže, brutální počítačové  

 hry 

16.11. 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii 

2.12. Prevence - Program „Buďme parta“ - klima třídy, socializační  

 hry 

3.1. Třídnická hodina 

31.1. Třídnická hodina 
 

9. 

9.9. Prevence - sebepoškozování, záškoláctví, závislosti, střelec  

 ve škole 

27.9. Prevence: 28. září - Den české státnosti 

27.9. Prevence - výchovný ústav, užívání drog, šikana 

25.10. 28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu 

2.12. Prevence: program „Buďme parta“ 

 Klima třídy, socializace. 

3.12. Prevence: Závislosti, poruchy příjmu potravy (ČJL) 

20.12. Prevence: závislosti - gamblerství (ČJL) 

20.12. Prevence- vandalismus 

21.1. Prevence - sexuální zneužívání dětí 
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Poznámky v třídní knize: 2. pololetí 2021/22 (1.2. - 30.6.2022) 
 

1. 

31.1.- 4.2. Prevence - Zdravý životní styl 

7.2.-11.2. Prevence - Masopustní tradice 

4.4.- 8.4. Prevence - Velikonoční zvyky a tradice 

2.5.- 6.5. Prevence - Svátek matek 
 

2.A, 2.B 

2.2. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu - zdravá strava,  

 sport, vycházky... 

7.2. Prevence - Naše zdraví, zdravá strava - zásady hygieny,  

 otužování; zásady zdravého stravování, ovoce, zelenina.. 

20.4. Prevence: Žáci byli v hodině seznámeni se zdravým  

 stravováním, zdravým životním stylem; byla provedena  

 ochutnávka sýrů. 

27.4. Žáci absolvovali program primární prevence – „Pojď ven“.  

 Socializace, navození přátelských vztahů v pocovidové době. 
 

4. 

3.2. Školní kolo recitační soutěže. 

22.2. PREVENCE: 

 aplikace Záchranka. 

1.3. Masopustní pásmo pro žáky 1. i 2. stupně. 

2.3. PREVENCE: 

 Žáci byli poučeni o chování k majetku druhých, neničení si  

 vzájemně věcí a pomůcek. (Sluneční soustava na chodbě školy) 

2.3. PREVENCE: 

 Válka Rusko x Ukrajina, dopad na prosté obyvatelstvo, hrozba  

 blízkosti válečného konfliktu, chování k uprchlíkům a dětí jiných  

 národností ve škole. 

7.3. Divadelní představení Prodaná nevěsta v Ostravě. 

8.3. Karneval - akce žákovské rady. 

11.3. PREVENCE 

 Válka na Ukrajině. 

 Příprava dětí na příchod dětí z Ukrajiny - základní informace,  

 základní slovíčka, chování k novým spolužákům. 

24.3. Exkurze - Praha. 

25.3. Exkurze - Praha. 

31.3. PREVENCE 

 ŠIKANA - co to je? Jak se chovat, když jsi svědkem šikany? 
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8.4. Velikonoční jarmark. 

13.4. PREVENCE 

 - vzájemné slušné chování vůči sobě, vzájemná pomoc a spolupráce. 

31.3. 
PREVENCE-prevence kriminality - Beseda s příslušníkem Městské 
policie Hranice  

21.4. PREVENCE 

 Přednáška o poskytování 1. pomoci. 

22.4. PREVENCE: 

 Školní kolo dopraní soutěže. 

25.4.- 29.4. Škola v přírodě: horský hotel Čarták. 

3.5. PREVENCE 

 Zdravá 5 - školní kolo, zdravá výživa-recept na zdravý  

 kuskusový salát. 

3.5. PREVENCE 

 Jak se chovat při setkání s cizím člověkem. 

4.5. PREVENCE 

 Dopravní výchova na dopravním hřišti v Hranicích. 

5.5. Oblastní kolo dopravní soutěže. 

24.5. PREVENCE 

 155 - Jak přivolat pomoc zraněnému? 

27.5. PREVENCE 

 Nebezpečí sexuálního zneužití na internetu -! obnažování se,  

 natáčení, následné vydírání apod. 

1.6. PREVENCE 

 Správný sběr hub a jejich konzumace. 

15.6. PREVENCE 

 Poučení na prázdniny-pozor na skoky a pobyt v neznámé vodě  

 (mj. spodní proudy), pozor na bažiny, močály a tekuté písky. 

17.6. PREVENCE 

 Třídění a recyklace odpadu. 

22.6. T-mobile Olympijský běh. 

24.6. PREVENCE 

 Ekologicko-chovatelský program "Od záchranných programů  

 k chovatelství". Chov domácích exotických ptáků, péče o ptáky. 
 

5. 

31.3.  
Prevence: beseda se strážníkem MP Hranice p. Šindlerem 
- záškoláctví, skryté záškoláctví, návykové látky 

25.4.- 29.4. Škola v přírodě: horský hotel Čarták. 

17.5. Prevence-rasismus 
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6. 

1.2. Prevence-drogy, alkohol, kouření 

7.2. Ochrana vod 

10.2. Oteplování planety 

14.2. Ochrana půdního fondu 

17.2. Prevence: návykové látky-kouření, záškoláctví. 

21.2. Ochrana bioty 

21.2. 21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka 

 
9.3. 

 
Prevence-beseda s příslušníkem MP Hranice p. Šindlerem  

 - bezpečnost na kole, návykové látky-drogy, alkohol, trestní  

 zodpovědnost od 15 let, kyberšikana. 

8.4. Prevence: děti s tělesným a mentálním postižením, vztah k nim 

27.4. Prevence-socializační program 

13.5.  
Prevence: Den požární bezpečnosti – návštěva hasičská stanice 
Hranice 

 

7. 

1.2. Chlapci byli poučeni o všech zádasách bezpečnosti v rámci  

 hodin pracovního vyučování-vaření. Důraz byl kladen na práci  

 s ostrými předměty, horké nádobí, plotýnky, trouby, horké  

 suroviny atd. 

8.2. Bratrská láska, cena života 

9.3. 
Prevence: beseda se strážníkem MP Hranice p. Šindlerem 
- trestní odpovědnost od 15 let, rizika návykových látek 

27.4. Prevence-socializační program 

13.5.  
Prevence: Den požární bezpečnosti – návštěva hasičská stanice 
Hranice 

 

8. 

7.3. Třídnická hodina 

10.3. 
Prevence: beseda se strážníkem MP Hranice p. Šindlerem 
- sexuální násilí, sebepoškozování, přestupky, drogy 

22.3. Projektový den SPŠ Hranice – Hasiči jsou všestranní 

27.4. Prevence-socializační program 

13.5.  
Prevence: Den požární bezpečnosti – návštěva hasičská stanice 
Hranice 

17.5.  Prevence: Poruchy příjmu potravy 
 

9. 

14.2. Prevence: trestní právo-mladiství a děti do 15 let 

21.2. MezMezinárodní den mateřského jazyka. 

4.3. Návykové látky. 

10.3. Prevence: beseda se strážníkem MP Hranice p. Šindlerem 
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- drogy, alkohol, základní pojmy trestního práva 

22.3. Projektový den SPŠ Hranice – Hasiči jsou všestranní 

13.5.  
Prevence: Den požární bezpečnosti – návštěva hasičská stanice 
Hranice 

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) navštěvovali běžné třídy, speciální 

třídy v ZŠ ani v MŠ zřízeny nebyly. Těmto dětem a žákům byla poskytována podpůrná 

opatření 1.–4. stupně na základě doporučení školských poradenských zařízení, někteří žáci 

měli individuální vzdělávací plány (IVP), personální podporu – asistenta pedagoga (AP) či 

předmět speciálně pedagogické péče (PSPP). 

 

ZŠ (stav v červnu 2022): 

Celkem 34 žáků se SVP. 

PO 1. st. – 6 žáků 

PO 2. st. – 23 žáků 

PO 3. st. – 5 žáků 

IVP – 4 žáci 

AP – 4 žáci 

PSPP – 5 žáků 

 

MŠ (stav v červnu 2022): 

Celkem 2 děti se SVP – obě s IVP a AP. 

PO 3. st. – 1 dítě  

PO 4. st. – 1 dítě  

 

V naší škole se snažíme nastavit podmínky tak, aby i žáci se SVP byli v procesu vzdělávání 

úspěšní – nad rámec podpůrných opatření uplatňovaných ve výuce jim tedy bylo 

poskytováno i soustavné doučování a příprava na přijímací zkoušky na střední školy.  

 

Třebaže jsme na základě doporučení školských poradenských zařízení neevidovali žádného 

nadaného či mimořádně nadaného žáka, učitelé při výuce uplatňovali principy 

individuálního přístupu a motivace, podle potřeby žákům poskytovali konzultace. Naši žáci 

se zúčastnili různých znalostních soutěží či olympiád, v nichž byli úspěšní jak v okresních, 

tak v krajských kolech. 
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Podpora žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy byla v souvislosti s novelizací 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. podle rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje bezplatně 

zajišťována Základní školou 1. máje Hranice. Nicméně i v naší škole jsme s ohledem na 

aktuální situaci spojenou s příchodem ukrajinských žáků zavedli výuku češtiny pro cizince 

v rozsahu 2 vyučovací hodiny denně. Učitelé se také vědomě snažili o zvýšení jazykových 

kompetencí žáků-cizinců i ve vyučovacích předmětech, do nichž tito žáci na základě 

upraveného vzdělávacího obsahu docházeli. 

 

Výchovné poradenství 

Funkci VP vykonávala Mgr. Ilona Adámková, Ph.D. Odbornou způsobilost získala dvouletým 

specializačním studiem na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.  Práce 

výchovného poradce je na naší škole úzce propojena s činností školního metodika prevence. 

 

Termín  Úkoly/činnosti Plnění, poznámky 

Srpen 

 

➢ Studium dokumentací žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP), kontrola platnosti poskytování 

podpůrných opatření (PO) 

➢ Vykázání PO s platností od 1. 9. ve 

výkazu R44, spolupráce s ekonomkou 

školy 

➢ Sledování změn v legislativě týkajících se 

výchovného či kariérového poradenství 

➢ Vytvoření nástěnky pro kariérové 

poradenství  

➢ Vypsání konzultačních hodin výchovného 

poradce (VP) 

➢ Pedagogická rada:  

- konzultační hodiny VP 

- aktuální seznam žáků se SVP, 

sdělení relevantních informací 

z Doporučení školských 

poradenských zařízení (ŠPZ)  

- třídní učitelé (TU):  

 

➢ upozornění rodičů na termín platnosti 

poskytování PO  

 

➢ Splněno. 

 

 

➢ Splněno. 

 

 

➢ Plněno během školního 

roku, zejména studium 

legislativy týkající se 

ukrajinských žáků. 

➢ Splněno, průběžně 

aktualizováno. 

➢ Konzultace podle potřeby 

– osobně, telefonicky, e-

mailem. 

➢ 25. 8. 2021 

➢ Pedagogičtí pracovníci 

vzali informace VP na 

vědomí. 

 

➢ TU/VP komunikovali 

s rodiči žáků s SVP podle 

potřeby. 
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➢ kontrola/aktualizace údajů v kartách žáků 

se SVP v matrice (Bakaláři) 

➢ zpracování IVP (ve spolupráci s VP, příp. 

spec. pedagožkou) 

➢ TU/VP provedli kontrolu a 

aktualizaci v matrice. 

➢ IVP byly vypracovány  

➢ (2 žáci MŠ, 4 žáci ZŠ) 

Září ➢ Aktualizace údajů v sekci Výchovný  

poradce na webových stránkách školy 

➢ Konzultace s TU – tvorba IVP 

➢ Kontrola zpracovaných IVP 

➢ Doručení IVP školským poradenským 

zařízením (ŠPZ) 

➢ Zpracování seznamu vycházejících žáků  

➢ Sdělení základních informací o přijímacím 

řízení na třídní schůzce IX. třídy  

 

➢ Průběžné doplňování seznamu žáků se 

SVP a vykazování PO v R44 – během 

celého šk. roku  

➢ Splněno. Doplněn graf 

struktury školního 

poradenského pracoviště 

(ŠPP). 

➢ TU konzultovali s VP 

obsah IVP. 

➢ Kontrola IVP, příp. oprava, 

proběhla. 

➢ IVP doručeny do ŠPZ 

osobně, či datovou 

schránkou. 

➢ Splněno: IX. tř. – 26 žáků, 

VII. tř. – 1 ž., V. tř. – 1 ž. 

➢ 14. 9. 2021 

➢ Rodiče byli informováni 

o průběhu přijímacího 

řízení, o termínech podání 

přihlášek a konání 

jednotné přijímací zkoušky  

➢ Plněno průběžně ve 

spolupráci s ekonomkou 

školy. 

Říjen ➢ Žáci s SVP – kontrola údajů v matrice, 

spolupráce se zástupkyní školy při 

zpracování statistik 

➢ Účast na pracovním setkání výchovných 

poradců: 

➢ přerovského regionu  

➢ Olomouckého kraje 

➢ Sledování změn v přijímacím řízení na SŠ 

➢ Poskytnutí základního přehledu 

o možnostech studia na SŠ, zejména 

v Olomouckém kraji 

➢ Splněno. 

 

 

 

 

➢ V Přerově se nekonalo. 

➢ Olomouc – splněno: 

             20. 10. 2021 
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➢ Zjištění případného zájmu o SŠ studium v 

oboru s talentovou zkouškou nebo na 

gymnáziu se sportovní přípravou 

➢ Informování vycházejících žáků 

o termínech podání přihlášek a konání 

talentové a jednotné přijímací zkoušky na 

SŠ 

➢ Předání informací o termínech dnů 

otevřených dveří na SŠ 

➢ Zprostředkování propagačních materiálů 

SŠ vycházejícím žákům, účast na burze 

SŠ a projektových dnech, besedy se 

zástupci SŠ či prezentace SŠ ve 

vyučovacích hodinách žáků IX. třídy – 

i během dalších měsíců 

➢ Plněno během školního 

roku, žáci i rodiče byli 

informováni. 

➢ Splněno. Objednány 

Atlasy školství (úřad 

práce) a Testy z ČJ a M 

pro žáky IX. třídy 

(nakladatelství Didaktis). 

➢ Splněno – 1 ž. IX. tř. – 

obor s talentovou 

zkouškou.  

➢ Splněno. Spolupráce 

s KÚ, ÚP, SŠ.  

➢ Plněno průběžně – 

materiály žákům 

předávány, vyvěšovány 

na nástěnce ve třídě; 

projektové dny v naší 

škole (dílny – p. Urban) a 

na SPŠ Hranice; 

prezentace SŠ (SPŠ 

Hranice, SPŠS Lipník n. 

B., Gymnázium Hranice); 

online beseda – ÚP 

Přerov. 

Listopad ➢ Pedagogická rada – 1. čtvrtletí:  

➢ noví žáci se SVP – seznámení 

pedagogických pracovníků s obsahem 

zpráv ze ŠPZ 

➢ SŠ s talentovou zkouškou a gymnázia se 

sportovní přípravou – podání přihlášek, 

vydání zápisových lístků rodičům 

➢ Zapojení žáků IX. tř. do školou nabízené 

přípravy k jednotné přijímací zkoušce 

z českého jazyka a z matematiky 

➢ Upozornění žáků a rodičů na možnost 

využití služeb Informačního 

➢ 2. 11. 2021 

➢ Pedagogičtí pracovníci 

vzali informace VP na 

vědomí. 

➢ Splněno (1 ž. IX. tř. – obor 

s talentovou zkouškou). 

➢ Příprava z ČJ a M 

probíhala od listopadu do 

března, hrazeno ze 

Šablon. 

➢ Splněno.  

➢ Průběžné konzultace 

s žáky a rodiči (volba 
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a poradenského střediska pro volbu 

a změnu povolání Úřadu práce ČR (IPS) 

maturitního, či 

nematuritního oboru na 

SŠ, motivace k učení, 

příprava na JPZ…) 

Prosinec ➢ Realizace průzkumu zájmu o studium na 

SŠ u žáků IX. tř. 

➢ Vyrozumění rodičů žáků VIII. a IX. tř. 

o výrazném zhoršení prospěchu či 

chování (s ohledem na přijímací řízení na 

SŠ), event. jednání/konzultace s nimi 

➢ Instruování rodičů žáků IX. tř. se SVP 

k návštěvě ŠPZ v souvislosti s úpravou 

podmínek při přijímacím řízení na SŠ 

➢  Průběžné předávání aktuálních informací 

a nabídek z oblasti kariérového 

poradenství vycházejícím žákům 

➢ Průzkum byl proveden. 

 

➢ Spolupráce s vyučujícími, 

AP, spec. ped.; 

komunikace s žáky a 

s rodiči. 

➢ Rodiče informováni. 

 

 

➢ Plněno.  

➢ Vyzvednuty Atlasy školství 

na Úřadu práce Hranice a 

předány žáků. 

Leden ➢ Poskytování podpory při volbě SŠ 

➢ Příprava přihlášek na SŠ 

 

➢ Schůzka s rodiči vycházejících žáků 

ohledně přijímacího řízení na SŠ 

(termíny, systém dvou přihlášek 

a zápisového lístku, odvolání) 

➢ Realizace průzkumu zájmu o studium na 

SŠ u žáků IX. tř.; vydání tiskopisu 

1. strany přihlášky ke studiu na SŠ pro 

kontrolu údajů a sdělení výběru SŠ 

➢ Pedagogická rada – 1. pololetí:  

➢ informace o nových vyšetřeních ve ŠPZ, 

o problémovém chování žáků – využití 

záznamů o jednání s žákem / se 

zákonným zástupcem 

➢ Talentové zkoušky – obory s talentovou 

zkouškou a gymnázia se sportovní 

přípravou 

➢ Skupinové a individuální 

konzultace s žáky; 

telefonické a osobní 

konzultace s rodiči, 

s řediteli SŠ. 

 

➢ Plněno – systém Bakaláři. 

 

 

➢ 11. 1. 2022 online;  

➢ prezentace – průvodce 

přijímacím řízením 

➢ Splněno. 

➢ 18. 1. 2022 

➢ Ped. pracovníci 

informováni. 

➢ 3., 4. 1. 2022 (1 ž. – SUŠ 

Ostrava) 
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Únor ➢ Kontrola plnění IVP a dodržování opatření 

doporučených ŠPZ 

➢ Konzultace s žáky/rodiči zaměřené na 

výběr SŠ studijních oborů  

➢ Odevzdání tiskopisů 1. str. přihlášky ke 

studiu na SŠ výchovnému poradci – 

po zkontrolování správnosti osobních 

údajů, s vyplněnými názvy středních škol 

a oborů 

➢ Kontrola a kompletace přihlášek 

➢ Vygenerování oficiálních přihlášek ke 

studiu na SŠ (str. 1 a 2), zajištění podpisu 

ředitelky školy, předání rodičům  

➢ Ve spolupráci s učiteli 

a spec. ped. 

➢ Byly realizovány. 

 

➢ Údaje byly shromážděny. 

 

 

 

➢ Byly provedeny. 

➢ Splněno.  

➢ Tisk přihlášek ze systému 

Bakaláři, včetně 

klasifikace z vysvědčení. 

Březen ➢ Spolupráce se zákonnými zástupci 

vycházejících žáků, podání přihlášky 

řediteli SŠ do 1. března – kontrola 

dodržení termínu 

➢ Motivace žáků k úspěšnému zvládnutí 

přijímacích zkoušek na SŠ 

➢ Připomenutí termínů jednotné přijímací 

zkoušky na SŠ 

➢ Vydání zápisových lístků  

 

 

 

 

 

➢ Neplánovaná činnost  

➢ Všechny přihlášky na SŠ 

byly odevzdány. 

 

 

➢ Ve spolupráci 

s vyučujícími (zejména ČJ 

a M). 

➢  Rodiče i žáci byli infor-

mováni. 

 

➢ Zápisové lístky byly 

žákům vydány v termínu 

stanoveném do 15. 3. 

2022) 

➢ Příchod ukrajinských žáků 

do školy – konzultace 

s žáky a rodiči, pomoc 

s vyplněním přihlášek na 

SŠ (obory bez talentové 

zkoušky), vydání 

zápisových lístků – 3 žáci 

IX. třídy. 

Duben ➢ Pedagogická rada – 3. čtvrtletí:  

➢ informace o nových vyšetřeních ve ŠPZ, 

o prospěchu a chování  

➢ 12. 4. 2022 

➢ Informace byly sděleny. 
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➢ Přijímací řízení na SŠ:  

➢ přijímací zkoušky – konání testů pro 1. 

kolo přijímacího řízení  

➢ spolupráce s rodiči – pomoc se 

zápisovými lístky či při podání odvolání   

➢ JPZ: 

➢ 4leté obory 12., 13. 4. 

2022, víceletá gymnázia 

19., 20. 4. 2022 

➢ Zápisové lístky byly na SŠ 

odevzdány v termínu. 

➢ Odvolání proti nepřijetí na 

SŠ (3 žáci) – konzultace 

se zástupci SŠ a s rodiči 

žáků. 

Květen ➢ Náhradní termíny konání testů pro 1. kolo 

přijímacího řízení 

➢ Další kola přijímacího řízení – přihlášky 

žáků nepřijatých na SŠ v 1. kole  

➢ Evidence přijatých žáků  

➢ Příprava podkladů pro hodnocení 

poskytování PO u žáků se SVP  

➢ Hodnocení přípravy, průběhu a výsledků 

přijímacího řízení 

➢ Žádný žák nekonal JPZ 

v náhradním termínu. 

➢ Přihláška do 2. kola přijí-

macího řízení 

vygenerována a vydána 1 

žákyni. 

➢ Vypracována v systému 

Bakaláři. 

➢ Splněno ve spolupráci 

s TU. 

➢ Splněno, spolupráce s TU, 

hod-nocení a 

sebehodnocení žáků. 

Červen ➢ Zpracování tabulky umístění 

vycházejících žáků 

 

 

➢ Pomoc při podání případných žádostí 

o pokračování ve školní docházce 

➢ Pedagogická rada – 2. pololetí:  

➢ zpráva o přijímacím řízení na SŠ 

➢ hodnocení práce se žáky se SVP a plnění 

IVP (ve spolupráci s učiteli, AP a spec. 

ped.)  

➢ informace o nových žácích se SVP 

➢ uvedení žáků se SVP, u nichž se blíží 

konec platnosti doporučení poskytování 

➢ Údaje vloženy do systému 

Bakaláři a vygenerovány.  

➢ Vychází celkem 31 žáků: 

➢ IX. tř. – 29 ž. 

➢ VII. tř. – 1 ž. 

➢ V. tř. – 1 ž. 

➢  

➢ Zájem o podání žádosti 

nikdo neprojevil.  

 

➢ 21. 6. 2022 

➢ Zhodnocení přijímacího 

řízení na SŠ a práce se 

žáky s SVP. 
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PO; upozornění rodičů – kontrolní 

vyšetření ve ŠPZ   

➢ informace TU o chování a prospěchu, 

neprospívající žáci (opakování ročníku, 

opravné zkoušky); projednání možností 

podpory žáků ohrožených školním 

neúspěchem a žáků nadaných 

➢ Vyhodnocení poskytování PO u žáků se 

SVP (2. – 5. st. PO) – kontrola a doručení 

vypracovaných zpráv do ŠPZ 

➢ Shrnutí a poskytnutí údajů pro účely 

vypracování výroční zprávy školy 

➢ Závěrečná evaluace práce výchovného 

poradce 

➢ TU – komunikace s rodiči 

 

 

    

➢ Opravné zkoušky – M 

(2 ž.), konzultace. 

➢ Doučování žáků – 

podpora i v příštím 

školním roce žákům, 

u kterých se osvědčilo. 

➢ Pomoc TU se 

zpracováním, korektury. 

➢ Doručení datovou 

schránkou, nebo osobně 

po domluvě se ŠPZ. 

➢ Splněno. 

➢ Plánované úkoly a 

činnosti byly realizovány.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj 
nepedagogických pracovníků 

DVPP bylo realizováno v rámci vyhlášky MŠMT č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků a na základě vyhlášky č. 412/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 317/2005 Sb., v platném znění. 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili vzdělávacích akcí vybraných zejména na základě 

programových nabídek vzdělávacích center, zejména pak: 

• Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, pracoviště Přerov 

• Zřetel s.r.o. 

• Descartes 

• KVIC Nový Jičín 

• Národní pedagogický institut České republiky, pracoviště Olomouc 

• KPS Vsetín 

• MAS, MAP Hranice 

• IKAP 

• Webináře organizované MAS 
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Pospíšilová 
Webinář 

Legislativní uragán v zaměstnání pedagogů 

Balódyová 
Webinář 

Legislativní uragán v zaměstnání pedagogů 

Skácelová 
Webinář 

Jak manipulovat  ….. 

Zenzinger 
Webinář 

Předmět SPP jako PO pro žáky s SVP 

Pospíšilová Řídící výbor MAS Hranice 

Vávrová 
Online 

Konference EVVO 

Hradilová 
Webinář 

Moderní literatura pro děti 

Pospíšilová 
Inkluze v praxi 

MAS Hranice 

Pospíšilová 
Kulatý stůl k inkluzivnímu vzdělávání 

MAS Hranice 

Holas 
Využití termokamer 

ZŠ Struhlovsko Hranice 

Pospíšilová 
Webinář 

Příprava školy na ČŠI 

Holas 

Konference 

Roadshow pro školy 

Olomouc 

Adámková 
Webinář 

Moderní literatura 2. st. 

 
Workshop polytechnická výchova 

ZŠ Struhlovsko Hranice 

Parmová IKAP Olomouc 

Hradilová 
Seminář Keramika II 

Olomouc 

Martinková 

Seminář 

Osobní pohoda 

Olomouc 

Šablony II 

MSMT č.j. 40993/2019-4-38 

Mertová 
Včelka 

Online 

Balódyová 
Webinář 

Konference Legislativní restart spisové služby 
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Adámková 

Workshop Podpora kariérních poradců 

Online 

MAS Hranice 

Matějková 
Co ještě můžeme udělat pro děti s OŠD 

Online 

Pospíšilová 
Jak pracovat s talentem 

MAS Hranice 

Mertová Online Včelka 

Adámková 
Školní poradenské pracoviště v praxis 

Webinář 

Mertová 
Včelka – Kvízy pro online a klasickou výuku 

Online 

Vávrová 
Seminář EVVO 

Online 

Pospíšilová 
Seminář Oceňující ptaní 

MAS Hranice 

Pospíšilová 

Mertová 

Školení pedagogů 

Příběhy pana Tydýta 

MAS Hranice 

Mertová 
Včelka pro cizince 

Online 

Pospíšilová 

Parmová 

Kyberšikana – právní aspekty 

Webinář - IKAP 

Matějková 
Jak inovovat ŠVP pro předškolní vzdělávání 

Online 

Balódyová 
Podpora autoevaluace ZŠ s využitím systému InspIs 

Webinář 

Pospíšilová 

Michalíková 

Matematické deskové hry 

MAS Hranice 

Balódyová 

Jak na inovaci ŠVP 

Webinář 

Bez akreditace 

Mertová 
Logohrátky 

Online - MAS 

Balódyová 
Já se z toho zblázním 

MAS Hranice 

Vávrová Kurz Učíme badatelsky 
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Webinář 

Matějková 
Pedagogická diagnostika v MŠ 

Přerov 

Kučerová 
Stres a syndrom vyhoření 

Online 

Kučerová 

Pražáková 

Mertová 

Skácelová 

Kurz kritického myšlení 

ZŠ 1. máje Hranice 

Kučerová 

Pražáková 

Mertová 

Skácelová 

Kurz kritického myšlení 

ZŠ 1. máje Hranice 

Balódyová 
Diskusní setkání na podporu vzdělávacích se dětí/žáků cizinců 

Online 

Balódyová 

Komunikace pro vedoucí pracovníky 

Hotel Centrum Hranice 

MAS Hranice 

Kučerová 

Pražáková 

Mertová 

Skácelová 

Kurz kritického myšlení 

ZŠ 1. máje Hranice 

Kučerová 

Pražáková 

Mertová 

Skácelová 

Kurz kritického myšlení 

ZŠ 1. máje Hranice 

Mertová 

Logohrátky 

MAS Hranice 

Online 

Zenzinger 
Kulatý stůl ŠSP 

MAS Hranice 

Mertová 

Logohrátky 

MAS Hranice 

Online 

Balódyová 
Kulatý stůl k hodnocení žáků z Ukrajiny 

Online 

Holas Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. stupně ZŠ 
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Nepedagogičtí pracovníci se pravidelně zajímali o nové trendy v oblasti svého pracovního 

zaměření, sledovali novinky zejména na internetových portálech a www stránkách. Hlavní 

důraz byl u školní jídelny kladen na kvalitu stravy, u provozních pracovnic úklidu a školníka 

to byly zejména novinky v oblasti dezinfekce školních prostor a nabídka kvalitních a co 

nejekologičtějších čisticích a dezinfekčních prostředků. Ekonomka školy absolvovala webinář 

„Legislativní uragán v zaměstnávání pedagogů“ a dále školení organizované  zřizovatelem 

s tematikou Zpracování a vyhodnocování grantů. 

 

 

Kopřivová 
Financování informačních center 

MAP Hranice 

Balódyová 

Mertová 

Kučerová 

Pražáková 

Michalíková 

Skácelová 

Seminář ABAKU 

Zenzinger 
Kulatý stůl 

MAP Hranice 

Šenková 

Adámková 

Balódyová 

Setkání k procesu k institucionalizace ŠP a ŠSP 
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Zpráva o činnosti Školního poradenského pracoviště 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb v rámci 

naší základní školy. Je zřízeno za účelem zajištění a realizace výchovně vzdělávací 

koncepce školy. Odborníci působící v našem ŠPP poskytují poradenské služby dle Vyhlášky 

72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům a úzce 

spolupracují se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi.  

Personální složení našeho ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní (Mgr. Ilona Adámková 

Ph.D.), která je zároveň jeho koordinátorkou, dále pak metodičkou prevence (Mgr. Taťánou 

Parmovou) a speciální pedagožkou (Mgr. Martinou Zenzinger). Tento poradenský tým 

poskytuje služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale také pravidelně kooperuje s dalšími 

učiteli a asistenty pedagoga.  

Členky ŠPP mají rozdělené své pracovní kompetence dle své specializace, ale v případě 

potřeby spolupracují a řeší nastalé situace dohromady.  

Školní poradenské pracoviště se v tomto školní roce zabývalo širokou škálou aktivit, a to 

hlavně v následujících oblastech:  

- Preventivní programy pro naše žáky  

- Příprava na přijímací zkoušky a kariérní poradenství pro naše žáky 

o Realizace přípravy na přijímací zkoušky   

- Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

o Vedení pedagogických intervencí, koordinace asistentek pedagogů, které 

tyto intervence realizují. 

o Realizace předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciální 

pedagožky. 

o Plán podpory žáku s SVP v rámci letošních protiepidemických opatření 

v rámci distanční výuky, péče o žáky se sociálním znevýhodněním a 

komunikace s jejich zákonnými zástupci.  

o Vyhodnocení individuálních vzdělávacích plánů a podpůrných opatření. 

- Rizikové chování ve škole 

o Chování vymykající se školnímu řádu a nastaveným  

- Adaptace žáků přicházejících z Ukrajiny 

o Každodenní 2-3 hodinová práce skupinovou formou. Učili se zde 

českému jazyku tak, aby mohli případně v září pokračovat ve 

standardní výuce ve svých ročnících. Tito žáci dosáhli za tak krátkou 

dobu relativně dobrých výsledků ve všech oblastech (konverzace, 

psaní, čtení).  
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Akce školy 

Datum Akce Třída Dozor 

7. 9. 2021 Beseda s příslušníkem MP Hranice VI., VII.  

9. 9. 2021 Beseda s příslušníkem MP Hranice VIII., IX.  

10. 9. 2021 Exkurze Praha V. Kuč, Kop 

15. 9. 2021 Dopravní hřiště Hranice IV. Pra, Dv 

21. 9. 2021 Beseda s příslušníkem MP Hranice II.A, B.  

23. 9. 2021 Projektový den “Podzimní ohníčky”   

4. 10. 2021 Návštěva knihovny Drahotuše VII. Po 

5. 10. 2021 Exkurze Dlouhé stráně, Velké Losiny IV., V. 
Kuč, Pra, 

Kop, Dv 

7. 10. 2021 Hranický kras II.A, B Sk, Hra 

8. 10. 2021 Návštěva knihovny Drahotuše V. Bal 

21. 10. 2021 Exkurze Brno VI., VII. 
Mich, Sko, 

Kop, Po 

25. 10. 2021 Puntíkový den ŽR Hl 

26. 10. 2021 
Ochrana člověka za mimořádných 

událostí 
  

1.11.2021 Projektový den – dílny (p. Urban) VIII.  

2. 11. 2021 Projektový den – dílny (p. Urban) IV.  

3. 11. 2021 Projektový den – dílny (p. Urban) IX.  

 

Karanténa covid 19: 

8. 11. 2021 – IX. 

9. 11. 2021 – IX., IV. 

10. 11. 2021 – IX., IV., VII. 

11. 11. 2021 – IX., IV., VII. 

12. 11. 2021 – IX., IV., VII. 

  

12. 11. 2021 Buďme kamarádi – preventivní program 
I., II.A, B, 

III., IV., V. 
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Karanténa covid 19: 

15. 11. 2021 – IX., IV., VII. 

16. 11. 2021 – IX., IV., VII. 

18. 11. 2021 – IX., IV., VII. 

19. 11. 2021 – IX., IV., VII., VIII. 

  

16. 11. 2021 Hasiči jsou všestranní – SPŠ Hranice   

16. 11. 2021 Fotografování I.  

22. 11. 2021 Projektový den - dílny (p. Urban) V.  

23. 11. 2021 Projektový den – dílny (p. Urban) VI., VII.  

 

Karanténa covid 19: 

22. 11. 2021 – IV., III., II.B, VII., VIII. 

23. 11. 2021 – II.B, III., IV., VIII. 

24. 11. 2021 – II.B, III. IV., VIII. 

25. 11. 2021 – II.B, III., VIII. 

26. 11. 2021 – II.B, III., VIII. 

  

25. 11. 2021 
Rozsvěcení vánočního stromu, vánoční 

jarmark  ZŠ - Drahotuše 
  Sk 

 

Hybridní výuka: 

29. 11. 2021 – VII. 

30. 11. 2021 – VII. 

1. 12. 2021 – VII. 

  

30. 11. 2021 Projektový den – Péče o ptáky v zimě I. Mer 

2. 12. 2021 Buďme parta – preventivní program 
V., VI., 

VIII., IX. 
 

3. 12. 2021 – 

11. 2. 2022 
Plavecký výcvik – Plovárna Hranice III., IV. 

Kuch, Pra, 

Dv, Kul 

13. 12. 2021 Osmačky pečou s prvňáčky VIII., I. Še, Mer, Ad 

14. 12. 2021 Exkurze Dolní Vítkovice – Vysoké pece IX. 
Kop, Kr, PoV. 

Mich 

21. 12. 2021 
Výstava medvídků – Stará radnice 

Hranice 
II.A, B Hra, Sk 
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6. 1. 2022 Setkání s panem Tydýtem   

 

Karanténa covid 19: 

25. 1. 2022 – I. 

26. 1. 2022 – II.B, IV. 

31. 1. 2022 – VIII., IX. 

  

7. 1. - 2. 5. 

2022 
Plavecký výcvik – Plovárna Hranice V. Bal 

8. 1. 2022 
Návštěva MŠ Milenov, Drahotuše v 1. 

třídě 
 Mer 

10. 2. 2022 Výlet do Radíkova (EVVO) II.B Sk 

11. 2. 2022 
Projektový den SPŠ Hranice – Zkoumáme 

technické materiály 
VIII. h, IX. h  PoV 

 
Karanténa covid 19: 

14. 2. 2022 – VI. 
  

18. 2. 2022 
Projektový den SPŠ Hranice – Chemie se 

nebojíme 
IX. Mich, PoV 

22. 2. 2022 Pletení z pedigu – projektový den II.A, B Hra, Sk 

1.3.2022 Masopustní pásmo   

3. 3. 2022 Den otevřených dveří   

4. 3. 2022 Beseda se spisovatelkou II.A, B Hra, Sk 

7. 3. 2022 Prodaná nevěsta – DLO Ostrava V.  

8. 3. 2022 Karneval II. – IV. ŽR, Hl 

9. 3. 2022 Beseda s příslušníkem MP Hranice VI., VII.  

10. 3. 2022 Beseda s příslušníkem MP Hranice VIII., IX.  

11. 3. 2022 Bruslení – Zimní stadion Přerov III. – IX.  

22. 3. 2022 Hasiči jsou všestranní – SPŠ Hranice VIII., IX. Par, PoV 

22. 3. 2022 
Beseda s rodiči předškoláků – MŠ 

Drahotuše 
 OT 1. stupně 

23. 3. 2022 Workshop judo – SOŠ Hranice VIII., IX.  

24. 3. 2022 Praha IV. Pra, Kop, Kul 

31. 3. 2022 Beseda s příslušníkem MP Hranice V.  
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4. 4. 2022 
Velikonoční výstava, dílničky – Náměšť na 

Hané 
I., II.A,B, III. 

Mer, Hra, Sk, 

Kuch 

8. 4. 2022 
Projektový den SPŠ Hranice – Umíme to 

s kovem, se dřevem 
IX. Kr, PoV 

8. 4. 2022 
Velikonoční jarmark, velikonoční 

vystoupení 
  

8., 9. 4. 2022 
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 

2022/23 
  

8. 4. 2022 Návštěva v drahotušské knihovně I. Mer 

12., 13. 4. 

2022 

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ (1., 2. 

termín) 
  

13. 4. 2022 Ochrana přírody III. Kuch 

19., 20. 4. 

2022 

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ (1., 2. 

termín) – osmileté obory 
  

25. – 29. 4. 

2022 

Škol.a v přírodě, hotel Čarták, Hutisko - 

Solanec 
I., IV., V. 

Mer. Pra, Kul, 

Kuč, PoV, 

Mar 

27. 4. 2022 
Preventivní program zaměřený na 

socializaci 
I.-IX.  

28. 4. 2022 Výlet na Helfštýn VI., VII., UŽ Mich, Zen, Hl 

4. 5. 2022 Dopravní hřiště Hranice IV. Pra, Kul 

6. 5. 2022 Barevný den  ŽR, Hl 

6. 5. 2022 
Beseda se spisovatelkou – Knihovna 

Drahotuše 
I. Mer 

12., 13. 5. 

2022 
Zápis dětí do MŠ   

12. 5. 2022 Pohádka – Domov seniorů Hranice II.B Sk 

13. 5. – 24. 5. 

2022 
Plavecký výcvik – Plovárna Hranice I., II.A, B Mer, Hra, Sk 

13. 5. 2022 Den otevřených dveří HZS Hranice 
VI., VII., 

VIII., IX. 

Ad, Hol, Par, 

Hl, Váv, PoV 

16. 5. 2022 DLO Ostrava – Myši jdou do nebe I., II.A, B Mer, Hra, Sk 

16. 5. 2022 Testování ČŠI – český jazyk V. Bal, Hol 
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16. – 20. 5. 

2022 
Sběr starého papíru   

17. 5. 2022 
Testování žáků ČŠI – dovednosti 

usnadňující učení 
V. Bal, Hol 

18. 5. 2022 Fotografování tříd, skupinek   

19. 5. 2022 Testování ČŠI - matematika V. Kuč, Hol 

24. 5. 2022 Výlet Rikitan Štramberk VIII., VI. Mich, Par, Hl 

25. 5. 2022 Exkurze Vítkovice VII., VIII. 
Hol, Par, Hl, 

Kop 

25. 5. 2022 Dopravní hřiště Hranice              III. KUCH 

26. 5. 2022 Dlouhé stráně VIII., IX. 
Kop, Mich, 

Hol, Kr 

27. 5. 2022 Prohlídka památek Lipníka nad Bečvou V. Kuč, Hl 

30. 5. 2022 Srceden – Pevnost poznání Olomouc III. + UŽ Kuch, Zen, Hl 

31. 5. 2022 DLO Ostrava – Pán Panpán III. Kuch, Hl 

31. 5. 2022 Výlet Bouzov VI., VII., IX. 
Mich, Sko, 

Kec, Kop 

30. 5. -  3. 6. 

2022 
Škola v přírodě Vernířovice, Jeseníky II.A, B Hra, Sk, Mar 

2. 6. 2022 Výlet Kroměříž VII., IX. Kec, Kr, Kop 

3. 6. 2022 Návštěva hranické knihovny I. Mer, Kop 

8. 6. 2022 
Zvláštní zápis pro ukrajinské děti do 1. 

třídy pro školní rok 2022/23 
 OT 

10. 6. 2022 
Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy – 

Muzeum Přerov 
V. Kuč, Hl 

14. 6. 2022 

Výlet Praha, slavnostní předávání 

20 000,- Kč (Olympijský víceboj ) 

J. Pírková, J. Kadlecová 

 Mer, Pra 

15. 6. 2022 
Pasování prváčků na čtenáře – Knihovna 

Drahotuše 
I. Mer 

17. 6. 2022 Výlet Bouzov III., VIII. Kuch, Hl 

23. 6. 2022 Tutanchamon - Brno 
VI., VIII., 

IX. 

Mich, Kr, Par, 

Hl 
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24. 6. 2022 Od záchranných program k chovatelství 
IV., V., VI., 

VII. 
 

27. 6. 2022 Výlet na Rybáře II.A, B. Hra, Sk 

28. 6. 2022 

Slavnostní předávávání vysvědčení 

deváťákům 

MÚ Hranice 

  

30. 6. 2022 Vydávání vysvědčení   

 

Prezentace školy na veřejnosti 

Soutěže organizované školou 

Datum Akce  Dozor 

8. 9. 2021 T-mobil běh  Mer, Pra 

3. 2. 2022 Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň  

21. 4. 2022 Školní kolo dopravní soutěže 2. stupeň  

22. 4. 2022 Školní kolo dopravní soutěže 1.stupeň  

26. 4. 2022 Zdravá 5  Kop 

3. 5. 2022 Zdravá 5  Kop 

 

Účast na soutěžích  

Datum Akce Třída Dozor 

7. 12. 2021 Naší přírodou (online) 

Dušan Gartner 

IX. Váv 

26. 1. 2022 Střelecká soutěž – SOŠ Hranice IX. PoV 

27. 1. 2022 Hledáme nejlepšího Mladého chemika – 

SPŠ Hranice 

Richard Tinek – 12. místo v kraji, 203. 

místo v ČR 

(postup do finále) 

Šimon Duda – 51 bodů, Dušan Gartner – 

47 bodů 

IX. Mich 
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10. 2. 2022 Oblastní přebor škol v obřím slalomu – 

Potštát 

Vojtěch Halla – 2. místo, Richard Tinek – 

2. místo, Daniel Tinek – 3. místo, Lukáš 

Konečný – 4. místo, Jiří Halla – 7. místo, 

Marek Foltas, Martin Hanzelka, Štěpán 

Král, Ondřej Líva, Štěpán Lukáš 

I.,V.,VII.,VIII.,IX. Hol, Kop 

22. 3. 2022 Okresní kolo dějepisné olympiády – 

Přerov: 

Richard Tinek – 3. místo, Jan Střílka – 26. 

místo 

 PoV 

24. 2. 2022 Okresní kolo dětské scény – recitace 

Tomáš Němec, Eliška Cigánková, Eliška 

Trefilová, Eliška Vašková 

 Kul 

24. 3. 2022 Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 

– oblastní finále celostátní soutěže 

Richard Tinek 

IX. PoV 

28. 3. 2022 Okresní kolo olympiády v českém jazyce – 

Přerov: 

Richard Tinek, Aneta Hegerová 

 PoV 

30. 3. 2022 Bušlatonské hry – Hustopeče nad Bečvou VI., VII. PoV 

Březen 

2022 

Výtvarná soutěž Namaluj přírodu – Přerov 

Eliška Hilscherová, Gabriela Gajdošová – 

1. místo 

  

4. 4. 2022 Mokrá štafeta – Plovárna Hranice  Bal, Kop 

8. 4. 2022 Krajské kolo recitační soutěže – Olomouc 

Tomáš Němec 

II.A  

20. 4. 2022 Mc Donald – SK Hranice IV., V. Hol 

25. 4. 2022 Krajské kolo olympiády v českém jazyce 

Olomouc 

Aneta Hegerová 

IX. Kop 

29. 4. 2022 Zlatý list – Střelnice Hranice  Vav 

5. 5. 2022 Oblastní kolo dopravní soutěže – Hranice  Kop 
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V. Klevarová, A. Večeřová, O. Pollak, P. 

Webert – 3. místo 

A. Menšíková, N. Vilímková, Š. Vebr, O. 

Holub – 2. místo 

8. 5. 2022 Okresní kolo chemické olympiády – Přerov 

D. Gartner, T.Štipková, S. Rypar 

  

13. 5. 2022 Okresní kolo dopravní soutěže – Přerov 

A.Menšíková, T. Štipková, Š. Vebr, O. 

Holub 

 Kop 

8. 6. 2022 Malá chemická olympiáda – Precheza 

Přerov 

D. Gärtner, T. Štipková, S. Rypar 

 PoV 

14. 6. 2022 Golfový turnaj – Svratka 

J. Halla – 2. místo 

  

17. 6. 2022 Florbalový turnaj – ZŠ Šromotovo Hranice I., II. Mer 

22. 6. 2022 Hranické hry bez hranic   

23. 6. 2022 Nohejbalový turnaj – Přerov 

Š. Duda, J. Střílka, P. Pacák – 4. místo 

Š. Lukáš, M. Hanzelka, M. Hošák – 1. 

místo 

VIII., IX. Hol, Kop 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve dnech 10.11.– 12.11.2021 proběhla ve škole inspekční činnost se zaměřením na 

zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a naplnění školních 

vzdělávacích programů. 

V poskytování vzdělávání v rozsahu stanoveném rejstříkem bylo zjištěno, že nové místo 

vzdělávání – polytechnická učebna-není zapsáno ve školském rejstříku. Škola ihned přijala 

ve spolupráci se zřizovatelem patřičná opatření, proto nebyla uložena lhůta k odstranění. 

ČŠI provedla SWOT analýzu. Nebylo zjištěno porušení žádného z kontrolovaných předpisů. 
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Další součásti školy 

Školní družina 

 Školní družinu navštěvovalo v letošním školním roce 60 dětí z 1. - 3. třídy. Děti byly na 

počátku školního roku rozděleny do 2 oddělení. 1. oddělení navštěvovaly děti z druhých tříd 

a 3 děti ze třetí třídy.  2. oddělení pak děti z první třídy a 5 dětí ze třetí třídy. 

Během odpoledne střídáme v družině činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. Za 

příznivého počasí se snažíme být s dětmi co nejvíce venku na čerstvém vzduchu, nejčastěji 

býváme na školním dvoře a přilehlém sportovišti, také chodíme na procházky po Drahotuších 

a na hřiště na Kluzišti. Staráme se o zahrádku, kde jsme vysadili ředkvičky, hrášek a rajčata. 

Také se staráme o bylinnou zahrádka, kam jsme dosadili rostlinky. 

Pokud nám počasí nepřeje, zabýváme se výtvarnými a rukodělnými činnostmi dle ročního 

období, hrajeme si, podporujeme u dětí lásku ke knihám a čtení, pomáháme dětem s 

přípravou do vyučování, učíme děti správně stolovat, oblékat se podle počasí, uklízet hračky, 

chovat se k sobě navzájem slušně, pomáhat si, vyslechnout druhého atd. 

Během školního roku průběžně plníme projekt “Využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠD“. Navštívili 

jsme městskou knihovnu, také nově zbudovanou kuchyňku, kde jsme pekli. Uspořádali jsme 

halloweenské odpoledne, karneval a dětský den. Vyráběli jsme na vánoční a velikonoční 

jarmark, pekli a zdobili perníčky, starali se o výzdobu chodby u vchodu a nástěnky. 

V květnu tohoto školního roku jsme umožnili praxi studentce, která studuje obor Předškolní 

a mimoškolní pedagogika. Studentka byla k dětem hodná, hrála si s nimi, aktivně se zapojila 

do činností v družině a aktivně pomáhala. Během týdenního pobytu v naší ŠD měla pouze 

náslech, ale vyzkoušela si i vést některé činnosti. 

Snažíme se, aby byly děti v družině spokojené, odpočinuly si po dopoledním vyučování a 

strávily svůj volný čas smysluplně. 

 

Mateřská škola 

Ve školním roce 2021/2022 se vzdělávalo v mateřské škole celkem 46 dětí, z toho 19 děvčat 

a 27 chlapců. Děti byly rozděleny do dvou oddělení podle věku. 

První třídu navštěvovaly děti 2–5 ti leté, z toho 2 děti s podpůrnými opatřeními, druhou třídu 

5-7mi leté, z toho 4 chlapci a 1 dívka s odloženou školní docházkou. 

V letošním školním roce do 1. třídy ZŠ odchází 15 dětí, 3 dětí požádaly o odklad školní 

docházky. 

Provoz školy je celodenní od 6.00 do 16.00 hodin. 

Za bezpečnost dětí a výchovně vzdělávací práci zodpovídaly 4 pedagogické pracovnice 

s kvalifikací učitelství v mateřské škole. Vedoucí učitelka Bc. Michaela Matějková, učitelky 

Nikol Volková, Natálie Vaňková, Helena Hermanová. V tomto roce se do výchovně 

vzdělávacího procesu zapojily asistentky Bc. Nikola Rybková a Lenka Žůrková, které byly 

přidělené dětem s podpůrnými opatřeními. 



- 39 - 

 

 

O čistotu se starala 1 provozní pracovnice Eva Křížová. 

O dovoz stravy se staraly kuchařky ze školní jídelny. 

Úplata za předškolní vzdělávání činila 500,- Kč. 

 

Materiálních podmínky mateřské školy 

Prostory mateřské školy jsou plně vyhovující k pobytu dětí ve věku 3-6 let Obě třídy byly 

vyzdobeny. Hračky, didaktické a cvičební pomůcky byly podle potřeby nakupovány v průběhu 

celého školního roku. 

 

Výchovně vzdělávací program školy: 

Vzdělávání probíhalo podle ŠVP s názvem “Příroda může existovat bez člověka, člověk bez 

přírody nikoli“. Třídní vzdělávací program je v souladu se ŠVP a v průběhu školního roku 

průběžně doplňován. Paní učitelky se společně domlouvají na vzdělávacím obsahu tak, aby 

byla návaznost na ranní a odpolední vzdělávací činnost. Vzdělávací nabídku doplňujeme o 

projektové dny a týdny, které jsou u dětí a rodičů velice oblíbené.  

V letošním školním roce mateřskou školu navštívila ČŠI. 

 

Součástí školního vzdělávacího programu je řada akcí a aktivit, které se konaly v 

průběhu roku v závislosti na ročním období a aktuální nabídce organizací, se kterými 

spolupracujeme. např.: 

 

Projektové dny: 

- Workshopy – Zahrajme si pohádku, Orgonity, 

- Planetárium Ostrava 

- Snoezelen Olomouc 

- Lesní pedagogika ve Středolesí 

- Ornitolog 

- Halloween ve školce 

- Den se zvířecím mazlíčkem ve školce 

- Návštěva farmy 

- Motýlkový den 

- Drakiáda 

- Den tradic a zvyků ve školce 
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- Příběh pana Tydýta 

- Den naruby 

- Sněhuláci 

- Zimní olympiáda 

- Lesní pedagogika ve školce 

- Karneval v mś 

 

Divadla: 

- loutková divadla, marionety, divadelní představení, kouzelník, malování s malířem, kino, 

divadlo Nový Jíčín, Logohrátky Slávka Boury, 

 

Aktivity pro rodiče: 

- konzultace s rodiči 

- besídky-vánoční, ke Dni matek, ke Dni otců, pro seniory 

- tvoření s rodiči – s maminkami, Vánoční dekorace 

- Soutěž o nejkrásnější perníček 

- anketa pro rodiče – „Jak se Vám u nás líbí?“ 

- Ukázková hodina pro rodiče 

- beseda s rodiči předškoláků 

- Den otevřených dveří v MŠ 

- návštěva kina s rodiči 

- rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost 

- víkendový deníček 

 

Další akce: 

- Školka v přírodě 

- Plavecký výcvik 

- Vánoční spaní ve školce 

- Vánoční a velikonoční jarmark 

- Ledové ozdoby 

- Rodinní příslušníci čtou dětem 

- účast ve výtvarných soutěžích 

 - atletické závody 
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- Návštěvy-knihovna, hasiči 

- pasování předškoláků 

- návštěva základní školy, sportovní odpoledne se základní školou 

- fotografování – Vánoce, konec roku, tablo 

- Mikulášská nadílka 

- Dárečky pro radost – děti dětem 

- krmení lesních zvířátek 

- vánoční výstava 

 

Organizačních podmínky školy  

Organizace režimového uspořádání, kterou jsme si stanovili na začátku školního roku plně 

vyhovuje a nebudeme ji měnit. Vedoucí učitelka se pravidelně domlouvá s učitelkami na 

třídním vzdělávacím plánu, kontroluje činnosti, zařizuje společenské akce, besídky, exkurze, 

je správcem školního webu, přispívá články do místního tisku. Vedoucí učitelka se účastní 

porad ředitelek MŠ na městském úřadě. Vedení ZŠ a MŠ je pravidelně zváno na besídky 

a akce mateřské školy. Paní ředitelka, zástupkyně i učitelky prvního stupně pravidelně 

dochází na akce předškolních dětí. 

 

Osobní rozvoj pedagogů 

Učitelky se během školního roku účastnily seminářů DVPP a webinářů, rozšiřují si tak svou 

kvalifikaci. Vedoucí učitelka pokračuje v doplňování si vzdělání v oblasti školského 

managementu.  

 

Záznamy o rozvoji dítěte 

Dětem zakládáme diagnostické listy, pracovní listy, pracovní sešity a grafomotorické sešity 

na rozvoj jemné motoriky. Do pracovního portfolia zakládáme veškeré obrázky, 

vystřihovánky, omalovánky. Dále mají děti portfolia, kde sledují své pokroky, na tomto 

portfoliu se podílí i rodiče.  Děti i rodiče mají možnost kdykoliv nahlédnout do portfolia. Na 

konci roku si rodiče vše odnesou domů. Paní učitelky si vedou vlastní složku s názvem 

Záznamy o dětech, kde zaznamenáváme vlastnosti, dovednosti i návyky dětí a také 

zakládáme obrázky, které děti nakreslily na začátku a na konci školního roku. 

 

Spolupráce s rodinou  

Spolupráce s rodinou je naším prvotním záměrem. Všechny paní učitelky denně komunikují 

s rodiči o probíhajícím vzdělávání, o zdraví, emocionálních pocitech, potřebách dětí 

a domlouvají se na dalším průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Rodiče mají možnost 
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nahlédnout do činností v mateřské škole a být toho součástí. Rodiče i rodinní příslušníci jsou 

zváni na besídky a odpolední akce. 

 

Výsledky zápisu na školní rok 2022/2023: 

Zápis do mateřské školy probíhal 12. a 13. 5. 2022, další zápis pro děti uprchlíků UK probíhal 

9. 6. 2022. V květnovém termínu se přišlo zapsat 29 dětí a přijato bylo 17 dětí, v červnovém 

termínu se nezapsalo žádné dítě. 

 

Závěr: 

V tomto školním roce jsme se taktéž jako v loňském zaměřili na samostatnost dětí 

v sebeobsluze, zejména u mladších dětí. U dětí v posledním roce před zahájením školní 

docházky jsme se zaměřili na systematickou přípravu na jejich další vzdělávání a přirozeným 

způsobem je rozvíjeli ve všech oblastech. Dále jsme kladli důraz na pravidelné cvičení 

s cíleným zdravotním dopadem a využívali k tomu cvičební pomůcky a herní prvky na 

zahradě. Důraz jsme kladli na práci s pravidly třídy v návaznosti na vnitřní motivaci dětí, vedli 

je k elementární sebereflexi a sebehodnocení podporující jejich sebedůvěru a chuť 

samostatně tvořit, učit se a poznávat. Snažili jsme se co nejvíce využívat školní zahradu a být 

denně na čerstvém vzduchu. 
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Environmentální výchova  

Environmentální výuka je na naší škole důležitým tématem, jemuž se pravidelně s žáky 

věnujeme. Jako jedno z průřezových témat je zpravována také v ŠVP naší školy. Do 

problematiky výuky environmentální výchovy se zapojují vyučující jak z prvního, tak 

z druhého stupně. V rámci jednotlivých předmětů, převážně pak přírodopisu, chemie, fyziky, 

zeměpisu, výchovy k občanství, pracovní výchovy, dějepisu a českého jazyka, jsou žáci 

vedeni k pochopení složitých vztahů a problematiky životního prostředí. Škola se v žácích 

snaží rozvíjet aktivní přístup k ochraně životního prostředí, jednání a myšlení v ekologických 

souvislostech a osobní i kolektivní zodpovědnost. Koordinátorkou EVVO je Bc. Silvie 

Vávrová. 

 

 
 

 

Záměry ekologického vzdělávání na naší škole 

• V rámci teoretické výuky různých předmětů seznamovat žáky s problematikou 

ekologických vztahů a životního prostředí, hovořit s nimi o vztahu k přírodě i všemu 

živému 

• Podporovat v žácích schopnost vést o nastíněných problémových situacích diskuzi, 

argumentovat a vysvětlovat závažné ekologické problémy ovlivňující celou planetu 

• Seznámit žáky s hodnotami znečištění ovzduší, vod, půd a dalších oblastí životního 

prostředí 

• Poukazovat na vandalství v přírodě a připomínat důležitost třídění odpadu 

v domácnostech i škole a šetrného životního stylu 

• V rámci mezipředmětových vztahů začleňovat ekologicky orientované aktivity, 

informovat a diskutovat o otázkách týkajících se šetření energiemi a vodou 

a zařazovat průřezová témata v rámci ŠVP 

• Spolupracovat s jednotlivými složkami v rámci obce, se středisky ekologické 

výchovy a dalšími institucemi se vztahem k ochraně přírody 

• Organizovat projektové dny, besedy a diskuze s ekologickou tematikou 

  

„Non scholae, sed vitae discimus.“ – „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ (Seneca) 
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Environmentálně zaměřené dny a aktivity s nimi spojené 

• Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy – propojení s výukou 

• Den stromů – určování a poznávání dřevin v okolí školy a bydliště žáků, výtvarné 

zpracování nejkrásnějšího stromu 

• Světový den lesů – ekosystém lesa, vztahy mezi organismy v rámci tohoto 

ekosystému 

• Světový den vody – diskuze se žáky na téma plýtvání vodou a znečištění vody, 

propojení s výukou 

• Světový den zdraví – diskuze se žáky na téma zdravý životní styl, propojení 

s výukou 

• Den Země – tematicky zaměřená výtvarná činnost, s žáky přítomnými prezenčně ve 

škole práce na školních pozemcích a diskuze nad šetrným životním stylem 

• Mezinárodní den ptačího zpěvu – pozorování a určování ptactva v okolí školy 

a bydliště 

• Evropský den národních parků – diskuze se žáky o důležitosti národních parků 

a chráněných území v rámci České republiky, propojení s výukou 

• Světový den životního prostředí – vycházky do přírody, propojení s výukou 

 

Akce v průběhu školního roku 

• Sběr starého papíru, sběr baterií a elektroodpadu (zapojení do projektu Zelená 

škola) 

• Práce na školních pozemcích, péče o rostliny na školním dvoře a v zahradě 

• Naučné zeměpisné a přírodopisné pořady pro žáky  

• Environmentálně orientované nástěnky 

• Drogy (prezentace, besedy) 

• Projekt na téma Den Země 

• Vycházky do přírody zaměřené na poznávání rostlin a živočichů 

• Využití simulačních her pro rozvoj poznatků o problémech životního prostředí a pro 

rozvoj komunikativních dovedností ve skupině 
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Školní jídelna 

V letošním školním roce bylo ve školní jídelně přihlášeno ke stravování celkem 383 strávníků. 

Z toho ze základní školy Drahotuše: 

 

Mateřská škola - 45 dětí 

1.stupeň 6 – 10 let - 96 dětí 

2.stupeň 11 - 15 let - 74 dětí 

3.stupeň 15 let - 18 dětí 

Dospělí zaměstnanci - 30 

 

Základní škola Milenov: 

Mateřská škola: - 40 dětí 

Dospělí zaměstnanci: - 6  

 

Cizích strávníků bylo přihlášeno ke stravování 74. 

  

Za celý školní rok připravila jídelna 56 553 obědů,  

6 508 ranních svačin a 11 249 odpoledních přesnídávek. 

 

I tento školní rok byl ještě ovlivněn covidovou pandemií. V první polovině roku musela být 

dodržována různá opatření a omezení. Také byla upravena výuka ve škole a tím i docházka 

na stravování. 

Naštěstí toto onemocnění bylo zvládnuto a vše se po dvou letech vrátilo do starých kolejí. 

Bylo sice znát, že některé starší děti se naučily stravovat doma a jejich počet mírně klesl, ale 

většina dětí se nám vrátila zpět.  

Na podzim proběhla ve školní jídelně kontrola Krajské hygienické služby s výborným 

výsledkem a bez shledání závad.  

O několik týdnů později nás navštívila také kontrola České školní inspekce se stejným 

hodnocením.  

Vybavení kuchyně nebylo třeba doplňovat či obnovovat. Během celého roku se prováděla 

běžná údržba všech prostor jídelny. Větší úpravy se plánují v době letních prázdnin. Jde 

o vymalování sklepů, průjezdu a šatních prostor.  

Skladba jídelníčků a jejich zaměření na výběr zdravých potravin zůstává stejná. Řídíme se 

i nadále nutričními doporučeními a snažíme se je zpestřovat co nejvíce zeleninou a ovocem. 

Výsledky našeho snažení jsou znát. Děti nemají problém s čerstvou či dušenou zeleninou 
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přidávanou k přílohám. Také změna pitného režimu je u dětí již viditelná. Stále větší procento 

dětí si zvyklo na neslazené nápoje.  

Dětem do mateřských škol se připravují svačinky a přesnídávky obohacené nejen o ovoce a 

zeleninu, ale i celozrnné pečivo, obilné kaše či netradiční pomazánky.  

Letos jsme zařadili k obědu více mléčných výrobků, které se do spotřebního koše 

započítávají, ale je obtížnější normu splnit.  

Při přípravě obědů a doplňkových jídel se snažíme, abychom používali co nejvíce prvotních 

surovin. Omezujeme průmyslově zpracovávané výrobky. Pokud máme moučníky po obědě, 

jde především o opravdu domácí přesnídávky z čerstvých či sušených jablíček, bílé jogurty 

doplněné ovocem, pudink s banánem nebo jiné zdravé dobroty.  

Nejsme příznivci oplatků a sladkostí, kterých mají děti i tak dost doma. Děti mají rády jablka, 

broskve, mandarinky, banány a jiné ovoce.  

Na konci školního roku připravujeme již tradičně hodnocení dětí první a druhé třídy. Děti 

obdrží diplomy „jedlíků“, ovocné mlsání a ti nejlepší, kteří navíc umí být hodní, pěkně stolují 

i drobný dáreček.  

V příštím roce bychom chtěli pokračovat v našem trendu zdravé jídelny a především spoustu 

spokojených strávníků.  
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Závěr 

Výroční zpráva je zpracována ve smyslu zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, § 10, odstavec (3) v platném znění a Vyhlášky 

č.15/2005 Sb. ze dne 27. prosince 2004 v platném znění, kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení, část třetí, § 7, ve znění novely 

vyhlášky č. 150/2022 Sb., s účinností k 1.7.2022. 

 

Činnost školy ve školním roce 2021/2022 vycházela z celoročního plánu a zejména ze 

školního vzdělávacího programu „DRAŠKA“. 

Chceme, aby děti opouštějící naši základní školu byly: 

D – důvěryhodné 

R – rozhodné 

A - aktivní 

Š – šikovné 

K – komunikativní 

A – asertivní 

 

Ve škole jsou zajištěny vhodné podmínky pro naplňování cílů základního vzdělávání 

a vytvořeného vzdělávacího programu. Po odeznívání proticovidových opatření mohla škola 

postupně přecházet na nastavený dlouhodobý trend, což je otevření se široké veřejnosti a 

rozvoj osobnosti žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat při 

odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku a utváření u žáků 

vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených 

vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. 

Úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili, se nám podařilo splnit. Víme 

ale také, ve kterých oblastech se máme zlepšovat.   

Tyto snahy a cíle mohou být naplněny i díky podpoře naší školy. Za veškeré konání proto 

patří uznání a poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, 

zřizovateli, organizacím a osobám, které s naší drahotušskou školou spolupracovaly. 

                                                               

                                                                           Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy    
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Seznam použitých zkratek ve Výroční zprávě o činnosti školy za 

školní rok 2021/2022 

1 ABAKU - digitální školní pomůcka 

2 AP - asistent pedagoga 

3 ČSI - Česká školní inspekce 

4 DLO Ostrava - Divadlo loutek Ostrava 

5 DRAŠKA - Důvěryhodné, Rozhodné, Aktivní, Šikovné, Komunikativní, Asertivní = 
Drahotušská škola 

6 DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovníků 

7 ESF Šablony - podpora nadání a rozvoj sítě nadání ze šablon - projekt 

8 EVVO - Environmentalní vzdělávání, výchova a osvěta 

9 IKAP - Implementace krajského akčního plánu 

10 IVP -  individuální vzdělávací plán 

11 KPS Vsetín - Kurzy, přednášky, semináře Vsetín 

12 KRPŠ - Klub rodičů a přátel školy 

13 KÚ - Krajský úřad 

14 KVIC Nový Jičín - Krajské výchovné informační centrum 

15 MAP Hranice - Místní akční plán Hranice 

16 MAS Hranice - Místní akční skupina Hranice 

17 MP Hranice - Městská policie Hranice 

18 MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

19 NNV - neurovývojové poruchy 

20 OSPOD - Orgán sociálně-právní ochrany dětí  

21 OŠD - odklad školní docházky 

22 PAS - poruchy autistického spektra 

23 PO -Podpůrná opatření 

24 PO v R44 - podpůrná opatření v systému sběru dat MŠMT 

25 PPP Hranice - Pedagogicko - psychologická poradna 

26 PSPP - předmět speciální pedagogické péče 

27 RM Hranice - Rada města Hranice 

28 RVP - Rámcový vzdělávací program 

29 SPC OK - Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje 

30 SPŠ Hranice - Střední průmyslová škola Hranice 

31 SPŠS Lipník nad Bečvou - Střední průmyslová škola stavební 

32 SŠ - Střední škola 

33 SVP - speciálně vzdělávací program 

34 Šablony - Operační program pro výzkum a vzdělání -projekt 

35 ŠPP - Školní poradenské pracoviště 
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36 ŠPZ - Školské pedagogické zařízení 

37 ŠVP - Školní vzdělávací program 

38 TU - třídní učitel 

39 ÚP - úřad práce 

40 VP - výchovný poradce 

41 ZM Hranice - Zastupitelstvo města Hranice 

42 ZŠ - Základní škola 
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Zpráva o hospodaření a čerpání rozpočtu za rok 2021  

(příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 

závěrek některých vybraných účetních jednotek)  

Název organizace:  Základní škola a mateřská škola Hranice, p.o.   

   

Sídlo: Hranická 100, 753 61 Hranice IV-Drahotuše 

Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Pospíšilová 

IČO: 43541496 

Telefon a e-mail na ředitele: 775 779 575 pospisilova@zsdrahotuse.cz 

Telefon a e-mail na ekonomku: 775 425 654 senkova@zsdrahotuse.cz 

 

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace  

org: 314 

 

a) Výkaz zisku a ztrát 2021 

 Hlavní činnost včet. 

státního rozpočtu 

Doplňková  

Činnost 

Celkem 

Náklady celkem  26 455 249,41 696 968,10  27 152 217,51 

Výnosy celkem 26 459 164,95 726 482,00 27 185 646,95 

Výsledek hospodaření          3 915,54   29 513,90        33 429,44 

 

b) Stručné zdůvodnění výsledku hospodaření organizace 2021:  

S finančními prostředky ve výši 2 722 000 Kč bylo hospodařeno na základě schváleného 

příspěvku na provoz dle Usnesení Zastupitelstva města Hranic 419/2020-ZM 20 ze 

dne10.12.2020 a dle schváleného rozpočtu na rok 2020 včetně střednědobých výhledů dle 

usnesení Rady města Hranic 1471/2021 -   RM 55 ze dne 19. 01. 2021. V průběhu roku byl 

na základě stejného usnesení a Programového prohlášení ZM Hranice na období 2018–2022 

navýšen o Pastelkovné ve výši 25 000 Kč. 

Dle usnesení 1578/2021 - RM 59 ze dne 30. 03. 2021 byly provedeny příděly do rezervního 

fondu a fondu odměn z výsledků hospodaření za rok 2020. Stejným usnesením byly 

schváleny odpisové plány, které byly následně aktualizovány usnesením 2059/2021 - RM 76 

ze dne 07. 12. 2021. Usnesením 1472/2021 – RM 55 ze dne 19. 01. 2021 bylo schváleno 
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nabytí do svého vlastnictví dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě nad 40 000 Kč 

pořízeného z účelového daru Cement Hranice a. s 

Dle usnesení 2022/2021 RM 75 ze dne 23. 11. 2021 byl rozpočet upraven snížením 

závazného ukazatele mezd o 15 490 Kč a následně dle usnesení 626/202 – ZM 28 ze dne 

16.12. 2021 byl upraven zvýšením příspěvek na provoz o 15 490 Kč. 

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je vytvořen částečně z nevyčerpaného závazného 

ukazatele na mzdy na psychologa ve výši 360,-- Kč. Tento zůstatek vznikl z důvodu čerpání 

dávek nemocenského pojištění.   

 

c) Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2021: 

Do fondu odměn: 0,00 Kč 

do rezervního fondu: 33 429,44 Kč  

Zdůvodnění:   

Vzhledem k velmi nízkému stavu fondu investic je nutno naplnit rezervní fond a z něj poté 

převést finanční prostředky do výše zmíněného fondu investic. Je potřeba šetřit na případné 

náklady, které by mohly vzniknout při plánované realizaci nové tělocvičny a bylo by je potřeba 

pokrýt z finančních prostředků školy.  

 

d) Stav fondů k 31. 12. 2021: 

 

Fond 

odměn 411 FKSP 412 

Rezervní 

fond z HV 

413 

Rezervní 

fond z ost. 

titulů 414 

Fond 

investic 

416 

Počáteční stav 64 716,66 344 414,31 362 823,07 361 376,57 140 523,20 

 Tvorba – příděl          0,00 322 348,76   61 167,52 646 592,00 185 724,07 

Čerpání          0,00 348 572,00 296 875,15 297 097,86    99 500,00 

Konečný stav 64 716,66 318 191,07 127 115,44 710 870,71 226 747,27 

Tvorba – příděl 
z HV 2021: 

    33 429,44   

 

Fond odměn v roce 2021:  

Bez pohybu 
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Rezervní fond z HV 2021:  

Tvořen převodem z výsledku hospodaření za rok 2020 dle usnesení 1578/2021 - RM 59 ze 

dne 30. 03. 2021 ve výši 61 167,52. 

 

Čerpán na rozvoj organizace –nově otevřenou učebnu polytechnického vzdělávání a na 

obnovené vybavení ŠD v celkové hodnotě 296 875,15 Kč. 

 

Rezervní fond z ostatních titulů 2021:  

Tvořen zůstatkem účelové neinvestiční dotace finančních prostředků na realizaci projektu 

v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání ve výši 626 592,00 Kč 

a z poskytnutého účelového finančního daru ve výši 20 000,00 Kč od rodičů jednoho z žáků 

školy. 

 

Čerpán ve výši 145 447,86 na již 3. rokem realizovaný Operační program Šablony II, na 

preventivní programy pro ochranu dětí ve výši 6 650,00 Kč z poskytnutého finančního daru 

z roku 2019 a na nákup dotykového displeje z daru přijatého v roce 2021 ve výši 20 000,00 

Kč. Převod části finančního daru na posílení investičního fondu ve výši 99 500,00 Kč a 

dočerpání daru ve výši 25 500,00 Kč na další drobný nákup spojený s problematikou ICT 

(účelový dar poskytl v roce 2020 Cement Hranice ve výši 125 000,- Kč). 

 

Zůstatek tvořen: 

- ostatní účelové dary ve výši 27 529,57 Kč – tyto účelové dary jsou určeny na 

sportovní vybavení tělocvičny ve výši 25 179,57 Kč a na podporu mládeže 2 350,00 

Kč. 

- z nedočerpané dotace ESF „Šablony III 2021-2023 ve výši 626 592,00 Kč –a Šablony 

II ve výši 56 749,14 (dotace bude čerpána v souladu s pravidly pro čerpání těchto 

dotací). 

 

Fond investic v roce 2021:  

Tvořen odpisy dle odpisového plánu schváleného usnesením 1578/2021 - RM 59 ze dne 30. 

03. 2021 a následně dle usnesením 2059/2021 - RM 76 ze dne 07. 12. 2021.  

Převod části účelového finančního daru (Cement Hranice) ve výši 99 500,- Kč z rezervního 

fondu z ostatních titulů.  
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Čerpání fondu investic: 

Organizace neplánovala a nerealizovala žádné investiční nákupy, pouze uskutečnila 

plánovaný a povolený investiční nákup z účelového finančního daru (Cement Hranice) ve 

výši 99 500,00 Kč.  

 

e) Návrh na převod z rezervního fondu do fondu investic: 0 Kč 

f) Plán investic 2022 - návrh na čerpání fondu investic v r. 2022, který bude po 

zaúčtování odpisů činit 318 867,92 Kč.   

Organizace plánuje nákup herního prvku na školní zahradu (lezecké stěny) ve výši cca 

90 000,00 Kč. 

  

g) Vyúčtování závazného ukazatele v oblasti mezd 2021:  

Závazný ukazatel v oblasti mezd na rok 2021 byl schválen usnesením rady města 1579/2021 

– RM 59 ze dne 30. 03. 2021 ve výši 405 000 Kč a usnesením 2022/2021 RM 75 ze dne  

23. 11. 2021 byl rozpočet upraven snížením závazného ukazatele mezd o 15 490 Kč na 

konečných 389 510,00 Kč. 

 

Stanovený závazný ukazatel: 300 000,00 Kč  na psychologa 

Skutečně čerpáno:   299 641,44 Kč 

úspora           358,56 Kč 

  

Zdůvodnění:  

Uspořená částka závazného ukazatele ve výši 358,56 Kč je jednou z položek, ze kterých je 

tvořen hospodářský výsledek organizace a vznikla z důvodu nemoci psychologa-čerpání 

dávek nemocenského pojištění v prosinci 2021, které nepodléhají odvodům na zdravotní 

a sociálního pojištění. 

 

Stanovený závazný ukazatel: 72 000,00 Kč OON správce hřiště  

Skutečně čerpáno:   72 000,00 Kč 

Překročení, úspora             0,00 Kč      

 

Stanovený závazný ukazatel: 17 510,00 Kč  OON Volnočasové aktivity – kroužky  

Skutečně čerpáno:   17 510,00 Kč 
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Ve výsledovce je uvedena částka 20 510,00 Kč 

Překročení          3 000,00 Kč   

 

Zdůvodnění: 

Použité prostředky, které navýšily čerpání mezd, byly kryty z jiných zdrojů než z příspěvku 

zřizovatele na provoz (rozpočtu zřizovatele) – jde o příjmy od rodičů dětí z MŠ použité na 

dohodu práce pro dozor dětí na ŠVP.  

 

h) Odpisový plán 2022 

Inv.číslo Název 
Datum 

zařazení 

Pořizovací 

cena 

Vstupní cena pro 

2022 
Odpis 2022 

Zůstatková 

cena 

4/451/12 Elektrická pec 2012 88 430,00 
34 929,85 

 
4 863,65 30 066,20 

024/15/1 
Lanová 

pyramida 
2016 82 220,00 21 789,00 8 633,00 13 156,00 

022/13/1 Pergola 2013 69 985,00 19 594,00 5 599,00 13 995,00 

025/16/14 Varný kotel 2016 90 096,00 28 374,00 9 461,00 18 913,00 

2/53 

 
Myčka v ŠJ 2019 99776,60 69 616,60 12 480,00    57 136,60 

024/15 

Lanová 

pyramida dvůr 

ZŠ 

2019 84833,00 59 197,00 10 608,00    48 589,00 

3/34 
Klimatizace pro 

server 
2019 64783,40 49 123,40 6 480,00    42 643,40 

2/74 
Skříň – vitrína na 

ptactvo 
2019 112651,00 79 779,00 14 088,00    65 691,00 

1/21 Server 2021 99 500,00 89 546,00 19 908,00 69 638,00 

 CELKEM  910 189,50 451 948,85 92 120,65  359 828,20 
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i) Přehled v roce 2021 provedených veřejnosprávních kontrol s uvedením 

kontrolovaného období 

V roce 2020 se veřejnosprávní kontrola v organizaci neuskutečnila. 

 

j) Přehled ostatních kontrol provedených v organizace v roce 2021 se stručným 

uvedením případných zjištění nedostatků a uložených sankcí.  

Kontrola ČSI bez pochybení. 

 

 

 

Vyhotovil: Bc. Erika Šenková   Schválil: Mgr. Dagmar Pospíšilová 

 

 


