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1 Základní údaje o škole 

Název: 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. 

Sídlo: 

Svatoplukova 11, Olomouc, 779 00 

Charakteristika školy: 

Škola se nachází v klidné městské části Řepčín, kde se stala vzdělávacím, kulturním 

a sportovním centrem. Svým otevřeným postojem a přátelskou atmosférou poskytuje kvalitní 

podmínky pro vzdělávání a smysluplné trávení volného času. Ve spolupráci s místními spolky 

pořádá akce, které jsou velmi oblíbené zejména u rodin s dětmi.  

Budova základní školy se nachází v zadní části komplexu historických staveb bývalého kláštera 

s hlavním vstupem od parku.  

Mateřská škola s kapacitou 150 dětí je rozdělena do tří budov, z nichž nově zrekonstruovaná 

MŠ Svatoplukova je umístěna v pravé části základní školy u parkoviště se samostatným 

vchodem, další na ulici Řepčínská 56 a Na Trati 80, kde je zřízena i logopedická třída. 

Jednotlivé objekty školy jsou v těsné blízkosti, a tak poskytují bezproblémový přechod 

z mateřské školy do základní školy. 

Převážná část žáků školy má trvalé bydliště v Olomouci (spádová oblast Řepčín, Hejčín), druhý 

stupeň školy navštěvují také žáci z Křelova, Břuchotína, Hynkova a z Horky. 

ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, se prezentuje jako škola rodinného typu se sportovní 

tradicí či jako městská škola s nádechem venkova. Důvodem je nízký počet žáků ve třídách 

(především na druhém stupni ZŠ), přátelské prostředí, nové kvalitní sportoviště, nabídka 

kroužků zaměřených na pohyb a lokace školy v městské části Řepčín, která si stále zachovává 

vesnický ráz (převaha rodinných domů, dostatek zelených ploch a klidových zón, blízkost 

přírody). 

V součinnosti se zřizovatelem Statutárním městem Olomouc škola průběžně zkvalitňuje 

a modernizuje vybavení školy, komplex školy se stává reprezentativním objektem, který 



 

zajišťuje kvalitní podmínky pro vzdělávání i zájmovou činnost žáků. Učebny jsou postupně 

vybavovány moderním nábytkem a pomůckami. Pedagogický sbor se aktivně zapojuje do 

chodu a akcí školy. 

Záměrem školy je poskytovat dětem a žákům kvalitní všeobecné vzdělání, účinně podporovat 

rozvoj jejich klíčových kompetencí, vést k samostatnosti a odpovědnosti za své jednání. 

Škola podporuje efektivní spolupráci s důležitými partnery školy, a to především se zákonnými 

zástupci dětí a žáků, zřizovatelem školy, dále s Univerzitou Palackého, komunitními 

skupinami, neziskovými organizacemi a školami v Olomouci a jejím okolí. Cíleně pracuje na 

náplni subjektu jako komunitní školy (dle Koncepce rozvoje školství statutárního města 

Olomouce na období 2015 - 2020). 

Zřizovatel školy: 

Statutární město Olomouc 

Kontaktní spojení: Magistrát města Olomouce, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 

Údaje o vedení školy: 

Do 19. 11. 2017 byla pověřena řízením školy Mgr. Eva Navrátilová 

Do 19. 11. 2017 byla zástupkyní ředitele školy Mgr. Věra Bombíková 

Od 20. 11. 2017 je ředitelem školy Mgr. Jiří Vymětal 

Od 20. 11. 2017 je zástupkyní ředitele školy Mgr. Eva Navrátilová 

Výchovnou poradkyní je Mgr. Vladimíra Hanusová 

Vedoucí učitelkou MŠ je Pavla Dzurianová 

Adresa pro dálkový přístup: 

Základní škola a mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace 

Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc 

IČO: 70631034 

IZO: 600140644 



 

ID datové schránky: 7c4mf3z 

E-mail: info@zssvatoplukova.cz 

Bankovní spojení: 1801844339/0800 

Telefon: 585411539 

Údaje o školské radě: 

Zástupci zřizovatele jmenovaní Radou města Olomouce: 

- Petr Šafránek 

- Bc. Ivana Přikrylová 

Zástupci pedagogických pracovníků školy:  

- Mgr. Eva Navrátilová 

- Mgr. Vladimíra Hanusová 

Zástupci zákonných zástupců žáků školy: 

- Mgr. Julie Wittmannová, Ph.D. 

- MUDr. Radka Mazurová 

 

Předsedkyní školské rady je Mgr. Vladimíra Hanusová  



 

2 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací 

programy: 79-01-C Základní škola: 1. 79-01-C/001 Základní škola, denní forma vzdělávání, 

délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Zaměření školy – Škola pro život. 

Základní vzdělávání naší školy je sestaveno tak, aby co nejlepším a nejvhodnějším způsobem 

připravilo žáky pro vstup do života, stává se místem motivujícím a podporujícím aktivní učení. 

Chceme být opravdovou „Školou pro život“. Prioritou naší školy je co nejlepší 

a nejvšestrannější vstup do života pro naše absolventy. 

Naše „Škola pro život“ si klade za cíl připravit žáky ke studiu na všech typech středních škol. 

Náš absolvent by měl mít kvalitní a kvalifikovanou vzdělávací péči pro základní vzdělávání. Je 

připraven pro život v 21. století. 

 

Kapacita školy je stanovena na: 300 žáků.   



 

3 Personální zabezpečení školy 

Pedagogické sbor je stabilizovaný. 

Všichni pracovníci splňovali požadavky pro svou výchovně-vzdělávací nebo pracovní činnost 

na ZŠ.  

Základní škola – učitelé: 

1. Mgr. Jiří Vymětal Čj – Dě - OV Ředitel školy 

2. Mgr. Eva Navrátilová M – Fy Zástupce ředitele 

3. Mgr. Vladimíra Hanusová Aj – TV – OV Výchovný poradce 

4. Mgr. Jiří Slovák I – Př – VkZ IT koordinátor 

5. Mgr. Iva Kohoutková TV – Che Preventista šikany, TU - VI. 

6. Mgr. Lea Kopecká I.st. TU - I.A 

7. Mgr. Kristýna Křupalová I.st. TU - I.B 

8. Mgr. Jana Chalupová Hlávková I.st. TU - II.A 

9. Mgr. Denisa Urbášková I.st TU – II.B  

10. Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková I.st., RJ – NJ - Ze TU – III. 

11. Mgr. Eva Stavinohová I.st TU – IV. 

12. Mgr. Leona Zábojová I.st. TU – V. 

13. Mgr. Dana Voltnerová Dě – RJ – NJ TU – VII. 

14. Mgr. Karla Halabicová Čj – OV TU – VIII. 

15. Mgr. Jana Maršíková Ze – M TU – IX. 

16. Mgr. Jiří Šindler Ze – TV Netřídní  

17. Mgr. Josef Zdráhal Ze – TV Netřídní 

18. Mgr. Věra Bombíková Fy - ZTP Netřídní 

 

Základní škola – asistenti: 

1. Žaneta Brablík Himrová VII. tř. školní asistent 

2. Lenka Halouzková II.A  

3. Lenka Mozoličová I.B  

4. Bc. Jaroslav Kaňa VI. tř.  

5. Libuše Dvořáková IV. tř.  



 

Základní škola – vychovatelé: 

1. Vlaďka Prausová   

2. Bc. Karel Zendulka   

3. Mgr. Anna Vágnerová   

4. Mgr. Josef Trčka   

 

Základní škola – správní zaměstnanci: 

1. Mgr. Libor Petula školník  

2. Tereza Řezníčková administrativní pracovnice  

3. Eva Vágnerová uklízečka  

4. Miluše Jenčková uklízečka  

5. Emílie Trčková výdej stravy DPČ 

6. Alena Ganiecová výdej stravy DPČ 

 

Mateřská škola Svatoplukova – učitelé: 

1. Pavla Dzurianová  Vedoucí učitelka MŠ Včelky 

2. Romana Vařeková  Včelky 

3. Monika Kotoučová  Broučci 

4. Hana Krylová  Broučci 

5. Marie Spurná Překrývání úvazků Včelky 

 

Mateřská škola Na Trati – učitelé: 

1. Drahomíra Bártová Logopedický asistent Sluníčka 

2. Eva Hadačová Logoped Sluníčka 

3. Leona Štýbrarová  Kvítka 

4. Pavla Štainerová  Kvítka 

 

  



 

Mateřská škola Řepčínská – učitelé: 

1. Lenka Zítková  Motýlci 

2. Kateřina Chytilová  Motýlci 

3. Iveta Baráková  Berušky 

4. Markéta Šafrová  Berušky 

 

Mateřská škola Svatoplukova – správní zaměstnanci a nepedagogové: 

1. Sylva Kolářová Školnice Výdej stravy 

2. Kateřina Sedláčková Úklid  

3. Lucie Richtermocová Asistent pedagoga Broučci 

4. Blanka Krčková Školní asistent Z projektu Šablony 

 

Mateřská škola Na Trati – správní zaměstnanci a nepedagogové: 

1. Miluše Masaryková Školnice Výdej stravy 

2. Radka Coufalová Asistent pedagoga Sluníčka 

3. Andrea Fialová Asistent pedagoga Kvítka 

Úklid: Úklidová firma Haryservis 

Mateřská škola Řepčínská – správní zaměstnanci a nepedagogové: 

1. Hana Londinová Školnice Výdej stravy 

2. Jana Paulová Úklid  

3. Zdena Janíčková Asistent pedagoga Motýlci 

4. Marie Krestýnová Chůva Berušky 

 

  



 

4 Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí 

Ve školním roce 2017/2018 bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce 47 dětí. 

Z tohoto počtu: 17 dětí s loňským odkladem povinné školní docházky, 1 dítě s povoleným 

odkladem povinné školní docházky, 6 dětí s odkladem v jednání. 

Počet dětí přijatých pro následující školní rok k základnímu vzdělávání: 40 dětí. Z tohoto počtu 

je 20 dětí ze spádového obvodu, 10 dětí z jiného spádového obvodu, 10 dětí z jiné obce. 

Zápis do první třídy proběhl 4. a 5. 4. 2018. 

Počet otevřených prvních tříd pro následující školní rok: 2 

Třídními učitelkami budou: Mgr. Eva Stavinohová, Mgr. Denisa Urbášková 

Ve školním roce 2017/18 ukončilo na naší škole školní docházku 22 žáků 9. třídy, tedy 10 dívek 

a 12 chlapců.  

K 30. 9. 2017 jsme evidovali 234 žáků, na konci školního roku 2017/18 pak 245 žáků, z toho 3 

studují v zahraničí. 

 

  



 

Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za šk. rok 2017/2018  

 

 

  

Počty a výsledky žáků za  II. pol. 2017/18:  

Celkem prospělo prospělo s vyzn. neprospělo nehodnoceno 

245 83 155 6 1 - studium v zahraničí 

Počet žáků 9. tříd  

Celkem                                                                          22  

 Přijatých na gymnázia 1  

SOU  13  

SOŠ 8  

Počet žáků 5. a 7. třídy  

5. třída Celkem 28 žáků Přijatých na víceletá gymnázia: 0 

7. třída Celkem 20 žáků Přijatých na víceletá gymnázia: 2 

Výchovná opatření  

 Pochvala TU 30  

Pochvala ŘŠ 9  

Důtka TU 9  

Důtka ŘŠ 7  

Snížené známky z chování 2. stupeň 2  

3. stupeň 0  

Počet omluvených hodin 14436  

Počet neomluvených hodin 17  



 

5 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Školní rok 2017/2018 

Celkem 1. – 9. ročník 245 žáků; z toho 168 žáků na 1. stupni a 77 žáků na 2. stupni. 

1. ročník  47 žáků (ve dvou třídách) 

2. ročník 43 žáků (ve dvou třídách) 

3. ročník 30 žáků 

4. ročník 22 žáků 

5. ročník 26 žáků 

6. ročník 19 žáků 

7. ročník 20 žáků 

8. ročník 16 žáků 

9. ročník 22 žáků 

  



 

  



 

6 Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů 

Do prevence sociálně-patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní 

metodik prevence společně s výchovným poradcem (VP) zpracovává minimální preventivní 

program (MPP), u nás tedy Mgr. Kohoutková a Mgr. Hanusová. 

Nejdůležitější oblasti jsou:  

- vytváření pozitivního sociálního klima ve škole 

- vytváření prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli 

- nabídka dětem v rámci seberealizace ve volnočasových aktivitách 

- podnícení jejich zájmu o práci školy 

- zamezení vzniku nežádoucích projevů chování (šikana, záškoláctví, zneužívání 

návykových látek, závislosti na PC hrách) 

- aktivní a progresivní řešení kázeňských přestupků, přestupků proti školnímu řádu a 

ostatním problémovým situacím 

Minimální preventivní program je základním nástrojem prevence ve škole. Cíle preventivního 

programu a jeho cílové skupiny jsou jasně vymezeny. Respektuje a odráží personální 

i materiální podmínky školy a vychází z jejich aktuálních potřeb. Ve svém obsahu zahrnuje 

výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Preventivní výchovně-

vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výuky a života školy. 

Vyhodnocení plánu práce výchovného poradce: 

Všechny úkoly stanovené v plánu práce byly naplněny. 

Hodnocení MPP za školní rok 2017/18 metodikem prevence 

V tomto školním roce jsme se účastnili plánovaných akcí, také jsme reagovali na aktuálně 

nabízené akce a v průběhu roku připravovali další projekty a aktivity. Tento rok byl pro všechny 

učitele i žáky náročný, z důvodu nástupu nového ředitele školy Mgr. Jiřího Vymětala: 

V listopadu proběhla změna v rozvrhu, žáci i učitelé tyto změny zvládli a školní rok proběhl, 

jak má. 

  



 

Spolupracovali jsme především s těmito subjekty: 

• Policie ČR a Městská policie - beseda o bezpečnosti v dopravě. (1. stupeň). 

Spolupracovali jsme také aktivně při řešení problémů. 

•  HZS – exkurze do požární zbrojnice (chování v krizových situacích). (1. stupeň). 

• KMČ Řepčín – různorodé akce, při důležitých výročích a dat. 

• FTK UP – APA – Speciální olympiáda, pořádná studenty FTK – APA. 

• Pevnost poznání 

• Sluňákov 

• Svíčkárna RODAS 

• Dům dětí a mládeže Olomouc 

• Knižní nakladatelství (Albatros, Grada, Mladá fronta) 

•  ARPOK 

•  Městská knihovna Olomouc 

• Expozice času: Šternberk 

• Spisovatelka Petra Štarková – beseda 

• Spolupráce s žáky gymnázia Hejčín 

• Spolupráce s právnicou fakultou UP – street law 

• Spolupráce s pedagogickou fakultou UP – praxe studentů pedagogických oborů 

Tyto programy mají vždy velký ohlas. Učí děti toleranci, spolupráci, naslouchání, vtahují je do 

děje a vybízejí je k řešení apod. (viz foto). O přestávkách tráví děti svůj čas na chodbách a 

venku, hraním pohybových her a fotbalu a jiného. Potkávají se zde žáci ze všech ročníků, což 

považujeme za ideální situaci, kdy se všichni vzájemně znají a snaží se respektovat. Celoškolní 

akce kulturně či sportovně založené měly velkou účast a pozitivní ohlas (akce žákovské 

samosprávy, školní družiny…). 

• Projektové dny školy byly rovněž ceněny a jistě je budeme opakovat – Čarodějnice, 

Florbalové utkání, 

• Vybíjená 9. třída versus učitelé 

• Šplhoun roku 

• Cestička do školy. 



 

• Street art in school – žáci sami mění vzhled úložných skříní na chodbách. Za pomocí 

barev a samolepicích tapet vytváří různé konkrétní i abstraktní motivy a tím přetváří 

jejich tvář. 

• V parku to žije 

• Ve škole je umístěna schránka důvěry pro žáky, na volně přístupném místě. Je vybírána 

1x týdně školní psycholožkou a na dotazy je ihned reagováno.  

• Sluňákov, Duha, Amnesty International ad. Podrobná hodnocení plnění preventivních 

programů jednotlivých tříd jsou součástí zvláštní přílohy. 

• Každoročně se pořádají Lyžařský výcvik a Škola v přírodě. Žáci mají možnost na 

čerstvém vzduchu prožít týden se svými spolužáky a kamarády. Naučit se zimním 

radovánkám a letním sportům. Podporujeme zimní i letní turistiku, manuální zručnost, 

pohybové hry, vědomostní kvízy a soutěže.  

• Žáci si půjčují knihy ze školní knihovny. 

• Postupně zvelebujeme okolí školy. Již máme krásný renovovaný park, pohádkově 

namalovanou zastávku proti MŠ Řepčínská, Bylinkovou zahrádku, Multifunkční hřiště 

pro žáky i širokou veřejnost. Nově omítnutou školu. Oprava bývalé nemocnice je hotova 

a prostory jsou již využity mateřskou i základní školou. Rozšiřujeme školní družinu pro 

1. až 5. třídu. 

• Zúčastnili jsme se soutěže, kterou v rámci  Světového dne bez tabáku (31. 5.) vyhlásil 

Státní zdravotní ústav. Jednalo se o soutěž o nejlepší tematické video rozdělené dle 

cílové skupiny pro I. a II. st. ZŠ. 4. a 5. třída se umístila na krásném 4. místě z celé ČR. 

Fotografie a odkazy na videa ze školních akcí za minulý školní rok:  

V souhrnu se jedná o akce: Škola v přírodě, Dramatický kroužek, zastávka Řepčínská – ručně 

malovaná paní učitelkou Janou Chalupovou Hlávkovou 

Videa: 

• Cestička do školy: https://www.youtube.com/watch?v=U5fn1gDENgU 

• Besídka: https://www.youtube.com/watch?v=38ShywEnpcw 

• Škola v přírodě: https://www.youtube.com/watch?v=H0gRSDainSM&t=106s 

• Řeholnice a škola: https://www.youtube.com/watch?v=-wlLBFcSULI&t=3s 

  



 

Obr. 1. Šplhoun roku    Obr. 2. ZOH 2018 

   
Obr. 3 Veletrh středních škol SCHOLARIS 2017 

 

  



 

Obr. 4. Lyžařský výcvik 2018 

 
Obr. 5. Živá knihovna 

 
Obr. 6. Den dětí 

 



 

Obr. 7. Ekologický projekt- Ovocný strom 

 

  



 

Minimální preventivní program 

Minimální preventivní program je základním nástrojem prevence ve škole. Cíle preventivního 

programu a jeho cílové skupiny musí být jasně vymezeny a jejich charakteristikám musí 

odpovídat i obsah programu, formy metody a realizace. Musí také respektovat a odrážet 

personální i materiální podmínky školy a vycházet z jejich aktuálních potřeb. Ve svém obsahu 

musí zahrnovat výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. 

Preventivní výchovně vzdělávací působení musí být neoddělitelnou součástí výuky a života 

školy. 

Spolupráce metodičky prevence a výchovné poradkyně nyní i školní psycholožky a 

komunitního koordinátora je velmi přínosný a přímý. Učitelé se snaží potlačit nárůst agrese, 

šikany, utlačování etnických menšin. Ve škole se zvyšuje počet romských žáků. Snažíme se o 

jejich začlenění do třídních kolektivů, výchovu ke vzájemné toleranci a respektování odlišností.  

Je potřeba vyvarovat se zjednodušeného pojetí životního stylu. Není dostatečně účinné 

preventivní aktivity realizovat pouze jako volnočasové aktivity organizované školou nebo 

nejrůznějšími formami mimoškolní činnosti (sportovní kluby, střediska volného času apod.). 

Každodenní život školy má mít takovou kvalitu, aby dětem umožňoval osvojit si kompetence 

zdravého životního stylu, které jsou nejúčinnějším preventivním nástrojem.  

Celkově si naše škola zakládá na rodinné atmosféře, na budování bezpečného školního prostředí 

a dobrých vztazích nejen mezi žáky, ale také mezi kolegy.  

Přehled nejdůležitějších akcí výchovné poradkyně (VP): 

Říjen 2017:  Informativní schůzka v PPP     VP 

Listopad 2017: Návštěva SŠ Zemědělské v rámci dne otevřených dveří 9. tř. 

Návštěva Výstavy Scholaris     9. tř. 

Návštěva Moravské střední školy    VP 

Přijímačky „Nanečisto“     9. tř. 

  



 

Prosinec 2017: Beseda se studentkou SŠ veterinární    8. a 9. tř. 

Beseda na   Úřadu práce       9. tř. 

Leden 2018:  Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků  9. tř. 

Prohlídka SŠ Strojnické     9. tř. 

Přijímačky „Nanečisto“     9. tř. 

Veletrh fiktivních firem     9. tř. 

Březen 2018:  Beseda Stigmata      7. – 9. tř. 

Květen 2018:  Exkurze do firmy Honeywell     7. a 9. tř. 

Beseda na téma Kyberšikana (Policie ČR)   6. a 7. tř. 

Během školního roku probíhala spolupráce se školním psychologem, pravidelné schůzky ŠPP, 

schůzky výchovného poradce s asistenty pedagoga a schůze školního parlamentu. 

Školní poradenské pracoviště řešilo během školního roku nadměrné absence (nutnost 

omlouvání nemocí od lékaře), kázeňské přestupky, neprospívající žáky (žáci ohrožení školním 

neúspěchem), náznaky šikany v některých třídách. 

 

Školní poradenské pracoviště 

Od 1. 12. 2017 pracuje na poloviční úvazek na naší škole školní psycholožka, Mgr. Iveta 

Křepelová, od tohoto data je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště, které ve složení: 

školní psycholožka, výchovná poradkyně, metodička prevence a školní asistentka, pracuje na 

naplňování preventivního programu, připravují žáky k přijímacímu řízení, pracují na klimatu 

tříd a školy, podporují nadané žáky i žáky se specifickými poruchami učení, pečují o žáky 

ohrožené školním neúspěchem, komunikují se zákonnými zástupci žáků, rodinami a odborníky 

(PPP, SVP apod.). 

  



 

7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cílem školy je mít vzdělané pedagogické pracovníky, kteří jsou podporováni v seberozvoji, 

znají své silné stránky, svůj osobní potenciál, který dále rozvíjí. 

Při plánování DVPP vycházíme z potřeb školy: 

1) Úplná aprobovanost:1 vyučující dokončuje studium na PdF UP, učitelství prvního 

stupně ZŠ  

2) Všichni ped. pracovníci byli zapojeni do projektu MIŠ (minimalizace šikany) 

3) Výuka jazyků 

4) Antisociální jevy 

5) Drogová prevence 

6) Problematika vedoucích pracovníků 

7) Nejnovější poznatky z jednotlivých předmětů 

8) Problematika MŠ 

V průběhu školního roku byl ředitelem školy udělen volný den („ředitelské volno“), během 

něhož pedagogové školy navštívili výuku s následnou reflexí v partnerské škole Horce nad 

Moravou. Na základě nových zkušeností pak pedagogové plánovali změny ve školním řádě a 

metodice pro následující školní rok. 

Většina školení byla hrazena z rozpočtu školy, ONIV či z FKSP. 

Všichni asistenti pedagoga mají absolvované nezbytné studium a vykonanou maturitní 

zkoušku. 

Na dlouhodobé školení vedoucí k certifikovanému koordinátorovi environmentální výchovy, 

kterého naše škola doposud nemá, se přihlásila Mgr. Jana Maršíková. 

Ze zákona nezbytné celoroční školení vedoucích zaměstnanců („funkční studium“) absolvoval 

ředitel školy (v instituci NIDV Olomouc).  

Konkrétní zapojení do DVPP jednotlivých pedagogických pracovníků: 

  



 

Přehled DVPP - vyhodnocení 2017/2018 

jméno název instituce 

Bombíková Vánoční výtvarné dílny Sluňákov 

  Sociální komunikace ve školním prostředí Sluňákov 

  Velikonoční výtvarné dílny Sluňákov 

  Školení CKP   

  

Třídenní enviromentální exkurze krajinou 

Orlické hory Sluňákov 

Brablík Himrová Otevřené dny PC Hradec Králové 

  Školení CKP   

  Asistent pedagoga v praxi školy UPOL 

Hanusová Konference AJ  

ZŠ Hálkova , 

Olomouc 

  Školení CKP   

  Zvládání afektivních stavů   

  Schůzka se zástupkyní Qxford Bookshop   

Halabicová Mýty ve vzdělávání   

  Diskuze ve výuce Sluňákov 

  Učíme v globálních souvislostech Arpok 

  Nejsou stejné Šárka Miková 

  Školení CKP   

  Zlepšení vztahů ve škole Manta Edu s.r.o 

Hlaváčková Školení CKP   

  Slyšet jinak  UPOL 

  Práce s třídou  P-centrum 

  Drobné hry pro děti ml. Škol. Věku Zřetel 

Chalupová Hlávková Školení CKP   

  Slyšet jinak  UPOL 

  Erasmus   

Kaňa Asistent pedagoga v praxi školy UPOL 

  Školení CKP   

Kohoutková Prevence se vyplatí SMO 



 

  Závislosti dětí a dospívajících P-centrum 

  

Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce 

chemie Consulteco s.r.o 

  Školení CKP   

Kopecká Slyšet jinak  UPOL 

  Aktivní v každém věku FTK Olomouc 

  Drobné hry pro děti ml. Škol. Věku Zřetel 

  Školení CKP   

Křupalová Školení CKP   

  Rozšiřující vzdělání na CCV UPOL 

Maršíková Školení CKP   

  Otevřené dny PC Hradec Králové 

  Primární péče 

Ambulance NODE -

ČR 

  Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování Sluňákov 

  Zlepšení vztahů ve škole Manta Edu s.r.o 

  

Inspirace pro zkvalitňování výuky přír. 

předmětů a matematiky ČŠI 

  Sociální komunikace ve školním prostředí Sluňákov 

  Slyšet jinak  UPOL 

Mozoličová Asistent pedagoga v praxi školy UPOL 

  Školení CKP   

  Slyšet jinak  UPOL 

Navrátilová GDPR srozumitelně a prakticky NIDV 

  Školení CKP   

  Peněžní fondy p.o.  Paris 

  Přijímací řízení do škol AVDO s.r.o. 

  

Dopady obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů… CAMPANUS 

  Spisová služba a archivnictví 

Petr Lekeš 

Vzdělávací agentura 

Slovák Matematická gramotnost ve 21. století UPOL 

  Školení CKP   



 

  Sociální komunikace ve školním prostředí Sluňákov 

  Školení Bakaláři Bakaláři 

Stavinohová Školení CKP   

  Slyšet jinak  UPOL 

Šindler Školení CKP   

  Slyšet jinak  UPOL 

  Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ Ministerstvo obrany 

Urbášková  Školení CKP   

  Sociální komunikace ve školním prostředí Sluňákov 

  Slyšet jinak  UPOL 

  Aktivní v každém věku FTK Olomouc 

Vágnerová  Školení CKP   

Voltnerová  Školení CKP   

  

Rozvoj jazykových dovedností pomocí dig. 

Technologií NIDV 

Vymětal Školení CKP   

  Slyšet jinak  UPOL 

  GDPR srozumitelně a prakticky NIDV 

  

Kvalifikační studium pro ředitele škol a 

školských zařízení NIDV 

  Příběhy našich sousedů   

  Sociální komunikace ve školním prostředí Sluňákov 

  Holokaust ve vzdělávání 

Památník Terezím a 

MŠMT 

Zábojová Slyšet jinak  UPOL 

Zdráhal Školení CKP   

  Slyšet jinak  UPOL 

  



 

8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

V uplynulých letech škola realizovala aktivity za účelem propojení školy jako výchovně-

vzdělávacího centra a veřejnosti, ale také v oblasti mezigeneračního provázání. Tyto aktivity 

pořádané školou v době po vyučování jsou veřejností vnímané již jako tradiční.  Patří mezi ně: 

• vánoční jarmark 

• společné tvořivé dílničky s rodiči a prarodiči 

• besedy pro rodiče budoucích prvňáčků 

• cestička do školy – setkávání dětí MŠ s pedagogy ZŠ pro snazší vstup do ZŠ. 

• karneval pro děti 

• jarní EKO radovánky 

• zahradní slavnosti ke dni dětí 

Mezi další akce pořádané ve spolupráci s Komisí městské části Olomouc – Řepčín patří: 

• lampionový průvod 

• rozsvícení vánočního stromu 

• úklid řeky Moravy 

• pálení čarodějnic 

• kácení máje 

• pietní akt k 8. květnu 

• spolupráce se seniory 

V letošním školním roce škola poprvé pořádala akci Den jógy, která doprovázela oslavu 

prvního letního dne. V budoucích letech škola plánuje tuto akci zařadit mezi akce pravidelné. 

V současnosti se škola zaměřuje na rozvoj spolupráce s dalšími subjekty v Olomouci. Jedná se 

o: 

• Spolupráce s Fakultou tělesné kultury UP – spolupráce na animačních programech ve 

Škole v přírodě, sportovní odpoledne V parku to žije! 

• Spolupráce s Právnickou fakultou UP – Street law, 

• Spolupráce s Filosofickou fakultou UP – projekt Příběhy našich sousedů 

• Spolupráce s Pedagogickou fakultou UP – praxe studentů PdF UP 

• Spolupráce s Gymnáziem Hejčín – projektový den „I kluci pláčou“ 



 

• Spolupráce se ZŠ Stupkova – volejbalový turnaj 

Výše uvedené akce a projekty naplňují krátkodobé a střednědobé cíle koncepce rozvoje 

komunitní školy. Projekt V parku to žije! se v letošním roce pořádal poprvé. Vzhledem 

k vysoké účasti a oblíbenosti projektu lze očekávat jeho opakování v následujících letech. 

 

  



 

9 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 se neuskutečnila na ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, žádná 

přímá inspekční činnost. 

  



 

10 Základní údaje o hospodaření školy 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

  



 

11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017/2018 byla naše škola zapojena do projektů APIV B, CKP, Ovoce do 

škol, CAPS (mezinárodní projekt), „Šablony“, IKAP a Příběhy našich sousedů. 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2017/2018 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Ve škol. roce 2017/2018 byla naše škola zapojena do projektu  COMMUNO – středisko 

volného času při Církevním gymnáziu Německého řádu, který byl zaměřen na zájmovou 

činnost žáků naší školy. Do této zájmové aktivity byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci 

prvního stupně, kteří vedli celkem 15 zájmových kroužků. Tato činnost byla částečně 

financována z výše uvedených zdrojů. 

14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Odborová organizace při ZŠ není. Na provozních poradách jsou zaměstnanci seznámeni se 

„Zásadami hospodaření s prostředky FKSP“. 

Základními partnery školy je Univerzita Palackého, KMČ Řepčín, Naše Řepčínsko.   

 

  



 

Výstupní list k výroční zprávě o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018 

Název školského zařízení: 

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Svatoplukova 11, příspěvková organizace 

Speciální zaměření školy:  - 

Ředitel školy:  Mgr. Jiří Vymětal 

Počet tříd:     11 

Počet žáků:   245 

Počet pedagogů:        18 

Počet dalších pedagogických zaměstnanců: 9 

Z toho počet asistentů pedagoga: 5 

Počet správních zaměstnanců:    6 

Součásti:  1. – 5. třída    120 žáků 

 6. – 9. třída    72 žáků 

 

Další součástí: ŠD, školní výdejna - jídelna 

MŠ (3 budovy) s výdejnou – jídelnou (3) 

Používané vzdělávací programy: ŠVP „Škola pro život“ od 1. 9. 2007 

Romský asistent:  0 

Žáci s doporučením ŠPZ a s přiznaným PO 39 

Výuka cizích jazyků: 

 

1. Anglický jazyk 

2. Německý jazyk  

3. Ruský jazyk (kroužek) 

Škola v přírodě:  Výuka mimo prostory 

školy – realizace celoškolních projektů 

28. 5. – 1. 6. 2018 v Ostružné pro 1. – 5. ročník 

 

 

Projekty: „Den podle Amose“, „Den Země“, 

„Ochrana člověka za mimořádných situací“, Projekt 

„Cestička do školy „ 

Volitelné předměty: 

 

 

1. Vaření   

2. Technická praktika   

3. Kreativní činnosti                   

Zájmová činnost 

 

tělovýchovné, výtvarné, cizí jazyk, keramický, 

hudební, dramatický, školní časopis, logopedie, 

deskové hry 

 



 

 

Soutěže: 

 

 

1. Sportovní (atletika, kopaná, košíková, florbal) 

2. Výukové (olympiády – M, Př, F, Č) 

3. Ve sběru  

DVPP:  

 

Akce pořádané: Schola Servis,  NIDV, UP, ARPOK, 

vlastní akce v rámci CKP a APIV B  

Besedy a semináře: 

 

 

Besedy s Policií ČR, Městskou policií, Sociální 

problematika, s klinickým psychologem, humanitárními 

pracovníky – seznam veden v kanceláři školy 

Exkurze a akce:  

 

 

Úřad práce, Historická Olomouc, odborné firmy a 

organizace, sportovní akce a utkání 

Výchovné koncerty a divadlo: 

Výchovný koncert pro první stupeň, divadelní 

vzdělávání MDO 

Sportovní akce  

 

Atletika (halové závody, atletický čtyřboj, Pohár 

rozhlasu), košíková, kopaná, florbal 

LVVZ:  8. 1. – 12. 1. 2018 Ostružná  

Zapojení do projektů: 

 

Příběhy našich sousedů, CKP, APIV B, Ovoce do škol, 

IKAP, MAP, CAPS 

Vybavení školy:   

Odpovídá požadavkům pro ZŠ - postupně se doplňuje, 

inovuje a modernizuje (školní dílny, dvě oddělení školní 

družiny) 

Počet žáků 9. tříd   22 

Počet žáků přijatých na střed.školy:             22 

z toho přijatých na gymnázia: 1 

                          na SOU: 13 

                          na SOŠ: 8 

Žáci 5. roč.přijatí na víceletá gymnázia:            0 

Žáci 7. roč.přijatí na víceletá gymnázia:  2 

 

  



 

15 Výroční zpráva činnosti MŠ 

Školní rok: 2017/2018 

15.1 Základní údaje o škole:  

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Svatoplukova 11, příspěvková organizace, 

779 00 Olomouc 

IČO: 706 31 034 

Součást: Mateřská škola Na Trati 82 

  Mateřská škola Řepčínská 54 

  Mateřská škola Svatoplukova 11 

Zřizovatel: Statutární město Olomouc 

Právní forma: příspěvková organizace 

Ředitel subjektu: 

Do 19. 11. 2017 byla pověřena řízením školy Mgr. Eva Navrátilová 

Do 19. 11. 2017 byla zástupkyní ředitele školy Mgr. Věra Bombíková 

Od 20. 11. 2017 je ředitelem školy Mgr. Jiří Vymětal 

Od 20. 11. 2017 je zástupkyní ředitele školy Mgr. Eva Navrátilová 

Vedoucí učitelka MŠ: Pavla Dzurianová 

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 

Typ školy: šestitřídní MŠ s celodenním provozem  



 

15.2 Personální údaje: 

Počet pedagogických pracovníků: 13 + 4 asistenti pedagoga + 1 chůva + 1 školní asistent 

Počet provozních pracovníků: 5 + 1 (Haryservis) 

15.3 Charakteristika vzdělávacího programu: 

Pedagogické pracovnice pracovaly dle stávajícího ŠVP PV s názvem: „Cesta do hlubin (nejen) 

předškolákovy duše“. Je rozdělen do 4 integrovaných bloků, které jsou zaměřeny především na 

posílení mezilidských vztahů, rozvoj sebedůvěry a respektování morálních hodnot ve 

společnosti. 

Prioritou byla opět příprava dětí na vstup do ZŠ – odraz v projektu: „Cestička do školy“ a taktéž 

podpora dětí se SVP a dětí ze sociálně – znevýhodněného prostředí. Vzhledem k přijímání dětí 

mladších tří let, byl zaměřen i na tuto problematiku.  

15.4 Počty dětí:  

Kapacita MŠ: 130 dětí  

I. třída 14 dětí SLUNÍČKA - logopedická 

II. třída 21dětí KVÍTKA 

III. třída 22 dětí BERUŠKY 

IV. třída 23 dětí - 1 dítě 3. stupeň PO MOTÝLCI 

V. třída 25 dětí -1dítě 3. stupeň PO BROUČCI 

VI. třída 25 dětí  VČELKY 

 

15.5 Organizace výchovy a vzdělávání: 

Rámcový režim MŠ je pružný a přizpůsobuje se aktuálním situacím. Opět se vyskytly 

problémy s pozdními příchody a odchody dětí – zejména na budově Řepčínská – MOTÝLCI. 

Provozní doba všech budov  se jevila jako vyhovující, občas se vyskytly případy, kdy rodiče 

vyzvedávali děti po ukončení provozu – důvodem byly překážky  v dopravě. 

Pobyt venku zejména v odpoledních hodinách byl mnohdy opomíjen ze strany pedagogů a děti 

zbytečně zůstávaly ve třídách. 



 

Vnitřní uspořádání školy – počet pedagogických pracovníků se změnil. Od září 2017 

nastoupila jedna učitelka na překrývání úvazků ve třídě Včelky, ve třídě Berušky od září do 

března pracovala chůva (Šablony). Ve třídách Motýlci, Kvítka, Sluníčka a Broučci pracovaly 

po celý školní rok asistentky pedagoga. Od ledna 2018 jsme v rámci Šablon využívali pomoc 

školní asistentky. Během školního roku se vystřídaly pedagogických pracovnice ve třídě 

Berušky a také asistent pedagoga ve třídě Motýlci. Dále došlo ke změně ve třídě Sluníčka 

z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti logopedky. V obsazení provozních pozic došlo ke 

změnám. Na budovách Svatoplukova a Řepčínská nastoupily nové provozní pracovnice na 

pozici – uklízečka. 

Provozní pracovnice nadále vykonávaly stejné funkce – Na Trati – školnice, výdej stravy, úklid, 

Řepčínská – školnice, výdej stravy. V budově Na Trati  zajistila úklid firma Haryservis, v 

budově Svatoplukova pracovaly dvě provozní pracovnice – školnice, výdej stravy ,úklid a druhá 

pracovnice – úklid (odešla do starobního důchodu k 31. 8. 2017). 

Počet pg. pracovnic   -  13 5 zkrácených úvazků 

Počet provozních pracovnic  - 5 2 zkrácené úvazky 

Počet asistentů pedagoga - 4 3 zkrácené úvazky 

Chůva – počet  1 0 zkrácený úvazek 

Školní asistent – počet 1 1 zkrácený úvazek 

 

Přehled nejvyššího dosaženého vzdělání pedagogických pracovnic: 

Jméno,titul Nejvyšší dosažené vzdělání 

Bártová Drahomíra - učitelka ÚSO – SPgŠ Přerov, UK FTVS Praha TŠ –

Diplomovaný instruktor 

Baráková Iveta - učitelka ÚSO - SPgŠ Přerov 

Dzurianová Pavla – vedoucí učitelka ÚSO – SPgš Přerov, UP Olomouc –

Manažerské studium pro vedoucí pg. 

pracovníky -CŽV 

Bc. Chytilová Kateřina - učitelka MU Brno – Přírodovědecká fakulta   

SPgŠ  FUTURUM - PV 

Mgr. Štainerová Pavla - učitelka UP Olomouc – UP Olomouc – spec. 

pedagogika 



 

Mazalová Anna - učitelka 

(Klosová Martina – zástup) - učitelka 

(Šafrová Markéta) - učitelka 

ÚSO 

ÚSO - SPgŠ  Přerov 

ÚSO 

Marie Spurná – učitelka (překrývání úvazků) ÚSO – SPgŠ Přerov 

Mgr. Štýbnarová Leona - učitelka UP Olomouc – FTK –rekreologie 

Hadačová Eva,Mgr. - logoped 

(Havlíčková Ludmila – zástup) - učitelka 

MU Brno – speciální pedagog –logopedie 

 

Mgr.Vařeková Romana - učitelka UP Olomouc – učitelství pro MŠ 

Kotoučová Monika - učitelka ÚSO – SPgŠ a SZŠ Sv. Anežky České + 

jednotlivá maturitní zkouška: Pedagogika se 

zaměřením na pv 

Zítková Lenka - učitelka ÚSO – SPgŠ Krnov – obor vychovatelství + 

jednotná maturitní zkouška: Pedagogika se 

zaměřením na pv 

Bc. Krylová Hana, Bc. - učitelka Ostravská universita – Učitelství pro MŠ 

Lucie Richtermocová - AP Kurz pro AP 

Andrea Fialová - AP Kurz pro A 

Zdena Janíčková – AP SPgŠ Přerov 

Radka Coufalová – AP SPgŠ Přerov 

Marie Krestýnová – chůva Kurz pro chůvy 

Blanka Krčková – školní asistent Kurz pro AP 

 

15.6 Stav na začátku školního roku 2017/2018 – východisko: 

• věcné podmínky: 

- potřeba dovybavení venkovního prostoru pro pobyt venku - Řepčínská 

- doplnění knihovny – dětské i učitelské 

- doplnění didaktických pomůcek, hraček… 

- dobudování nových tříd MŠ ve druhém poschodí 

• životospráva:  

- dodržování pitného režimu / vlastní lahve na šk. zahradu i vlastní hrníčky do tříd/ 

- využití nabídek ozdravných programů – inline, lyžování, plavání, škola v přírodě 

- pravidelné stomatolog. prohlídky v MŠ – osvěta 



 

- pravidelný pobyt venku- i odpolední, dle podmínek budov 

• psychosociální podmínky: 

- podpora kamarádských vztahů – určení pravidel chování ve třídách 

- vhodná volba výukových programů  

- potlačování agresivních forem chování – řešení s dětmi, pedagogy, rodiči 

- předcházení náznaků šikany mezi dětmi – řešení v komun. kruzích 

• podmínky organizace: 

-  na základě domluvy s rodiči ve výjimečných případech – pružnost denního režimu 

s ohledem na denní nabídku činností a potřeby dětí 

- zajistit pedagogický sbor s požadovaným vzděláním 

• spoluúčast rodičů: 

- zapojení do dění v MŠ, zejména při společných akcích se ZŠ, oblíbenost projektu 

“Cestička do školy“ 

- využití nabídek různých druhů materiální pomoci (drobné dárky pro děti, dětské 

časopisy…) 

- -nabídka poradenského servisu – nutno stále rozvíjet spolupráci se  ŠPZ ,kontakty 

se sociálními pracovnicemi 

- aktivní pomoc při organizaci společných akcí na úrovni tříd 

• zajištění BOZP dětí: 

- k závažnému úrazu nedošlo, drobné úrazy zaznamenány v Knize úrazů 

- průběžné seznamování dětí s riziky – viz zápisy v Třídní knize 

- řešení problematiky – infekční onemocnění (kožní) 

• spolupráce se ZŠ Svatoplukova: 

- pravidelné porady s vedením školy – 1x/měsíc 

- organizace společných akcí  -  Den dětí 

- účast učitelek MŠ na třídních schůzkách před zápisem do ZŠ 

- společný projekt. Cestička do školy“ 

- účast na DVPP – společné semináře pro ZŠ a MŠ 

  



 

15.7 Změny stavu v průběhu roku: 

- Z důvodu rekonstrukce budovy Svatoplukova bylo vybudováno nové oddělení ze 

stávajícího bytu na budově Řepčínská 

- Z důvodu rekonstrukce byly z budovy Svatoplukova na budovu Řepčínská odstěhovány 

dvě třídy –VČELKY, BROUČCI (02/17 – odstěhování,07/2017 – návrat zpět na 

Svatoplukovu) 

- došlo k úpravám režimu všech tříd na budově Řepčínská 

- problémy s dodržením termínů ze strany stavební firmy 

15.8 Výsledky, výsledné informace: 

- dodržení počtu dětí ve třídách dle požadavků OHS 

- pedagogické pracovnice se nadále se zapojí do dalšího vzdělávání, do projektů (dle 

nabídek agentur, Šablony) 

- pokračování spolupráce se ZŠ -   společné akce, konzultační schůzky, semináře 

- úspěšné zakončení spolupráce s rodiči v předškolních odděleních – společné akce 

s rodiči v předškolních třídách (Noc v MŠ, Rozloučení s předškoláky). Třída 

MOTÝLCI – pouze interní rozloučení s předškoláky. Důvodem byl nezájem ze strany 

rodičů. 

- Nadále byla řešena problematika spojování tříd – vliv studia pg. pracovnic, OČR, výběr 

přesčasových hodin, účast na seminářích… 

- nadále si udržet úroveň spolupráce se ŠPZ v logopedické třídě, snažit se naplnit kapacitu 

ze stávajících dětí  

-  systém přehledu – Děti se SVP – velmi se osvědčil, pomoc při spolupráci se ŠPZ 

- pokročila spolupráce s KMČ Řepčín – účast na společných akcích, dozor nad dětmi při 

akcích (Sejdeme se u vody...) 

  



 

15.9 Problémy a jejich příčiny:  

- vliv neuspořádaných vztahů v rodině na chování dětí v kolektivu, rozdílné socio-

kulturní prostředí – řešení pomocí AP, ŠPZ, spolupráce s Charitou, OSPOD 

- rozdílné názory pedagogů a rodičů na výchovu dětí  - problémy vzájemné komunikace 

- rozdílné organizační podmínky na jednotlivých budovách 

- v oblasti výchovně - vzdělávacího procesu – ujasnit si priority, vyměňovat si zkušenosti, 

využívat možnosti vzájemných hospitací 

- vzájemné seznámení s novým vedením školy, hledání možností vzájemné spolupráce a 

komunikace, ujasnění společné koncepce ZŠ a MŠ 

- občas nepružná aktualizace webových stránek některých tříd 

- nadměrné využívání mobilních telefonů některých pedagogů v rámci pracovní doby pro 

soukromé účely 

- rekonstrukce nových tříd ve 2. poschodí – řešení stavebních úprav – problematická 

komunikace se stavební firmou 

 

15.10 Klady dlouhodobého vých. – vzdělávacího působení: 

- užší spolupráce s rodinou –zájem rodičů nově přijatých dětí o dění v MŠ, nabídky 

pomoci, spolupráce, konzultace v předškolních třídách 

- pružnost v konání neplánovaných akcí, aktivit 

- kvalitní spolupráce se ZŠ 

- kladné výsledky předškoláků při zápisech do 1. třídy ZŠ – pozitivně hodnoceno ze 

strany ZŠ 

- zvyšování kvalifikace pg. pracovnic /CŽV, semináře/ 

- zkvalitnění užší komunikace s pedagogy ZŠ – zejména 1. stupně 

15.11 Hypotézy na základě zjištěných výsledků: 

- dokončení rekonstrukce a předání proběhlo po termínu s problémy, které spočívaly 

v nekvalitně provedených dokončovacích pracích 

-  pedagogické pracovnice aktivně využívaly a budou i nadále využívat nabídky 

akreditovaných agentur v rámci DVPP 



 

- učitelky předškolních tříd budou spolupracovat s pedagogy zejména prvních tříd ZŠ a 

ZŠ jako celkem – formou pravidelných setkání a vzájemných hospitací (pořízení 

výstupů) 

- dávat prostor pro otevřenou komunikaci mezi pedagogy – nejen na poradách 

- nadále spolupracovat s poradenskými institucemi 

- rozvíjet spolupráci s rodiči na základě využití volného času – nabízet nové aktivity – 

přijímat nové náměty  

- dle možností modernizovat vybavení MŠ  - dle plánu oprav a modernizace 

 

V Olomouci, dne: 30. 8. 2018 

 

Zpracovala: Dzurianová Pavla 

  



 

16 Fotodokumentace 

      

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

17 Školní časopis Svatoušek 

- přílohou 


