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Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 je zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 

§ 10, a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky 195/2012, § 7.  

 

Výroční zpráva školy je pedagogickým pracovníkům k dispozici ve sborovně školy, pro 

veřejnost je umístěna na webových stránkách školy www.zssvatoplukova.cz. 

 

Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 zpracoval ředitel školy Mgr. Jiří Vymětal. 

 

Výroční zpráva byla projednaná a schválená pedagogickými pracovníky na pedagogické radě 

dne 2. 9. 2020. 

 

Výroční zpráva byla projednaná a schválená na jednání školské rady dne 30. 9. 2020.  

 

 

 

 

Mgr. Jiří Vymětal, ředitel školy 

 

 

  

http://www.zssvatoplukova.cz/
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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 (rodinnou) 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 a klášterní školy s hlavním vstupem od parku.  

Mateřská škola s kapacitou 187 dětí (využito 158) je rozdělena do tří budov, z nichž 

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

samostatným vchodem (bývalá poliklinika), další na ulici Řepčínská 56 a Na Trati 80, zde je 

pouze logopedická třída. Jednotlivé objekty školy jsou v těsné blízkosti, a tak může probíhat 

pravidelná spolupráce s cílem bezproblémového přechodu 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, Příkaz, výjimečně 

z Horky, Skrbeně a dalších okolních obcí. 

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

tradicí či jako městská škola s nádechem venkova. Důvodem byl 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 
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přírody). V posledních letech počet žáků razantně narůstá, přesto si škola rodinný a komunitní 

charakter zachovala, především osobním a partnerským přístupem k žákům a rodičům. 

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 a kabinety jsou 

postupně vybavovány moderním nábytkem a pomůckami, ve školním roce 2019/20 byla 

zrekonstruována školní jídelna – výdejna a vybudována nová učebna cvičné kuchyňky. O 

letních prázdninách 2020 škola získala dvě nové učebny z prostor vedlejší školy (SŠ, ZŠ a 

MŠ prof. Vejdovského, bývalá budova prof. Matějčka). 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. 

Pro letošní školní rok si škola vytyčila tyto vize, které deklaruje na chodbě školy, cesty 

k jejich plnění si zpracovávají zaměstnanci školy v osobních plánech pedagogického rozvoje: 
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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). 

Letošní školní rok byl charakteristický jarním distančním vzděláváním (kvůli republikovým 

preventivním nařízením v boji s virem covid-19). 

I v letošním školním roce se práce školy objevovala v médiích, úspěch zaznamenala Mgr. 

Jana Chalupová Hlávková umístěním v ocenění Global Teacher Prize. 

Symbolem letošního školního roku byl pro nás čapí pár, který se po roční snaze školního 

ekotýmu usídlil na komíně v areálu školy a přivedl na svět a vychoval tři mláďata. Čápi se tak 

stali novým symbolem naší školy. 

 

Zřizovatel školy: 

Statutární město Olomouc 

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

Údaje o vedení školy: 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Vymětal 

Statutární zástupkyně ředitele školy: Mgr. Eva Navrátilová 

Výchovná poradkyně: Mgr. Vladimíra Hanusová 

Zástupce ředitele pro MŠ: Pavla Dzurianová 

Adresa pro dálkový přístup: 

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

Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc 
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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: 

- Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. 

- 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.  

mailto:info@zssvatoplukova.cz
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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. 

Školní vzdělávací program je každoročně aktualizován, rozšiřuje se především nabídka 

volitelných předmětů. 

 

Kapacita školy je v tomto školním roce zvýšena 350 žáků, pro rok příští je navýšena na 400 

žáků.  

Kapacita školní družiny je 150 účastníků.  
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3 Personální zabezpečení školy 

Pedagogické sbor je stabilizovaný. 

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

na ZŠ.  

Základní škola – učitelé: 

 Jméno Aprobace Funkce 

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 Metodik ICT 

5. 

 

6. 

Mgr. Iva Kohoutková 

 

Mgr. Jana Chalupová Hlávková 

TV – Che 

 

I.st 

Metodik prevence, TU - 

VIII. 

TU – I.A 

7. 

8. 

Mgr. Lea Kopecká 

Mgr. Eva Stavinohová 

I.st. 

I.st 

TU – I.B 

TU – II.A 

8. Mgr. Jarmila Fochrová I.st. TU – II.B 

9. Mgr. Jitka Mlčochová I.st. TU - III.A 

10. Mgr. Kristýna  Křupalová 

Silvie Černá (Pacáková) 

I.st. TU - III.B 

(od 1. 1. 2020) 

11. Mgr. Svatava Pořízková I.st. TU - IV.A 

12. 

13. 

Mgr. Veronika Pallová 

Mgr. Jan Jelínek 

I.st 

ČJ - OV 

TU – IV.B  

TU – V.A 

14. Mgr. et Mgr. Věra Hlaváčková I.st., RJ – NJ - 

Ze 

TU – V.B 

15. Mgr. Kamila Navrátilová AJ - ŠJ TU – VI. 

16. Mgr. Jana Maršíková Ze – M TU – VII. 

17. Mgr. Michaela Suchánková NJ - I TU – IX. 

18. Mgr. Radmila Dočkalová  ČJ - VV Netřídní 

19. Mgr. Jiří Šindler Ze – TV Netřídní  



 

11 

 

20. Mgr. Josef Zdráhal Ze – TV Netřídní 

21. Mgr. Věra Bombíková Fy - ZTP Netřídní 

22. 

23. 

Bc. Hana Vitoslavská 

Ing. Jiří Ondrušák 

VkZ – Př 

Spec. ped. 

Netřídní 

Tandemový vyučující IV.A  

 

Základní škola – asistenti: 

1. Anežka Konečná I.A  

2. 

3. 

4. 

Libuše Bečicová Vaňková 

Mgr. Radek Tomanec 

Mgr. Libuše Dvořáková 

I.A 

I.B 

II.A 

 

5. 

6. 

Mgr. Hana Pelikánová 

Kateřina Jurníčková  

II.B 

II.B 

 

7. Mgr. Lucie Horáková III.A  

8. Mgr. Aleš Novotný III.B školní koordinátor 

9. 

10. 

Lenka Mozoličová 

Mgr. Eliška Pavúčková 

IV.A 

IV.A 

 

11. Bc. Markéta Vosolová IV.B  

12. Bc. Jaroslav Zapletal V.A  

13. Bc. Hana Vitoslavská V.B  

14. Mgr. Pavlína Vlková VI.  

11. Patrik Jopek VII.  

12. 

13. 

Petra Hollyová 

Žaneta Brablík Himrová 

 

VIII. 

IX. 

 

školní asistet 

Základní škola – vychovatelé: 

1. Bc. Karel Zendulka – vedoucí ŠD   

2. Vlaďka Prausová   

3. Jana Fialová   

4. Mgr. Josef Trčka   

5. 

6. 

Tereza Kondrátová 

Mgr. Adéla Šímová 
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Základní škola – správní zaměstnanci: 

1. Mgr. Libor Petula školník  

2. 

3. 

Tereza Řezníčková 

Mgr. Monika Vosolová 

administrativní pracovnice 

finanční referentka 

 

3. Markéta Slezáková Uklízečka, výdej stravy  

4. Romana Zemánková Uklízečka, výdej stravy  

5. David Luwali Masha Kinda Uklízeč, výdej stravy  

6. Jana Kačurová Uklízečka  

 

Mateřská škola Svatoplukova – učitelé: 

1. Pavla Dzurianová  Zástupce ředitele MŠ Kvítka 

2. 

3. 

 

4. 

Mgr. Martina Žišková Krestýnová 

Eliška Prášilová 

Mgr. Jitka Šrůtková 

Mgr. Anita Amiridu 

 Kvítka 

Včelky 

 

Včelky 

5. Jitka Mahrová  Broučci 

6. 

7. 

8. 

Bc. Hana Krylová 

Bc. Lucie Kocourová 

Helena Hudcová Tichá 

 Broučci 

Mravenečci 

Mravenečci 

 

Mateřská škola Na Trati – učitelé speciální třídy: 

1. Mgr. Pavlína Štainerová Logoped Sluníčka 

2. Mgr. Alena Brablcová Logoped Sluníčka 
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Mateřská škola Řepčínská – učitelé: 

1. Lenka Zítková 

Bc. Štěpán Vacek 

 Motýlci 

2. Kateřina Chytilová  Motýlci 

3. Iveta Baráková  Berušky 

4. Markéta Šafrová  Berušky 

 

Mateřská škola Svatoplukova – správní zaměstnanci a nepedagogové: 

1. Anna Zbořilová Školnice Výdej stravy 

2. Kateřina Sedláčková Školnice Výdej stravy 

3. Lucie Richtermocová Asistent pedagoga Kvítka 

4. Pavlína Skulníková Asistent pedagoga Broučci 

5. Veronika Burešová Asistent pedagoga Včelky 

6. Jitka Škodová Chůva Mravenečci 

7. Eva Vágnerová Úklid  

8. Bc. Radmila Hanáková Úklid  

 

Mateřská škola Na Trati – správní zaměstnanci a nepedagogové: 

1. 

2. 

Miluše Masaryková 

Andrea Fialová 

Školnice 

Asistent pedagoga 

Výdej stravy 

Sluníčka 

 

Mateřská škola Řepčínská – správní zaměstnanci a nepedagogové: 

1. Hana Londinová Školnice Výdej stravy 

2. Jana Paulová Úklid  

3. 

4. 

Blanka Krčková 

Lenka Novotná 

Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga 

Motýlci 

Berušky 
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4 Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí 

Ve školním roce 2019/2020 bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce na následující 

rok 108 dětí. Z tohoto počtu: 19 dětí s loňským odkladem povinné školní docházky, 18 dětí 

s povoleným odkladem povinné školní docházky, 44 dětí ze spádové oblasti, 64 dětí z jiné 

spádové oblasti. 

Zápis do prvního ročníku byl poprvé nařízen bez přítomnosti dětí i rodičů, výhradně online 

cestou z důvodu vyhlášeného nouzového stavu (rozšíření nákazy covid-19). 

Počet dětí přijatých pro následující školní rok k základnímu vzdělávání: 61 dětí. Z tohoto 

počtu není žádné dítě v zahraničí. 

Zápis do první třídy proběhl 1. do 15. 4. 2020. 

Počet otevřených prvních tříd pro následující školní rok: 3 

Třídními učitelkami budou: Mgr. Jarmila Fochrová, Mgr. Veronika Pallová a Mgr. Alexandra 

Markovičová. 

Ve školním roce 2019/20 ukončilo na naší škole školní docházku 22 žáků 9. třídy, 1 žák 

sedmé třídy a 1 žák osmé třídy. 

Ve školním roce 2018/19 jsme evidovali 326 žáků, 3 studující v zahraničí. 
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5 Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Školní rok 2019/2020 

Celkem 1. – 9. ročník 326 žáků; z toho 230 žáků na 1. stupni a 96 žáků na 2. stupni. 

1. ročník  53 žáků (ve dvou třídách) 

2. ročník 37 žáků (ve dvou třídách) 

3. ročník 54 žáků (ve dvou třídách) 

4. ročník 47 žáků (ve dvou třídách) 

5. ročník 39 žáků (ve dvou třídách) 

6. ročník 24 žáků 

7. ročník 28 žáků 

8. ročník 22 žáků 

9. ročník 22 žáků 

 

Podpůrná opatření ve školním roce 2019/20: 

 První stupeň ZŠ Druhý stupeň ZŠ 

PO 1: 3 5 

PO 2: 25 21 

PO 3: 12 6 

PO 4: 4 0 

Celkem 44 žáků 32 žáků 
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Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za šk. rok 2019/2020  

 

 

  

Počty a výsledky žáků za  II. pol. 2018/19:  

Celkem prospělo prospělo s vyzn. neprospělo nehodnoceno 

326 65 261 0 4 - studium v zahraničí 

Počet žáků 9. tříd  

Celkem                                                                          22  

 Přijatých na gymnázia 1  

SOU  9  

SOŠ s maturitou 12  

Počet žáků 5. a 7. třídy  

5. třída Celkem 39 žáků Přijatých na víceletá gymnázia: 2 

7. třída Celkem 28 žáků Přijatých na víceletá gymnázia: 2 

Výchovná opatření  

 Pochvala TU 17  

Pochvala ŘŠ 196  

Důtka TU 1  

Důtka ŘŠ 0  

Snížené známky z chování 2. stupeň 0  

3. stupeň 0  

Počet omluvených hodin 4735  

Počet neomluvených hodin 0  
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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 2019/20 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. Rok byl od ostatních odlišný, učitelé i žáci museli od 11. 

března opustit školu, nastal nouzový stav, nikdo nevěděl jak dlouho, nakonec se někteří žáci 

vrátili do školních lavic až koncem května. Žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým 

pracovníkům se rázem změnilo vše, na co byli zvyklí. Začala éra distančního vzdělávání, 
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všichni se aktivně zapojovali do výuky, někdo dříve, někdo později, ale většina zúčastněných 

to zvládla a vycházeli vstříc nepohodlí, které tento stav způsobil. Učitelé využívali školní 

program Bakaláře, Skype, WhatsApp, Messenger a vlastní nápaditost. Pedagogové se snažili 

žáky vzdělávat pomocí prezentací, pracovních listů, videí. Každý se snažil, aby vše probíhalo 

co nejlépe. Měli jsme naplánováno mnoho akcí, mnohé z nich se však z důvodu uzavření škol 

neproběhlo. Budeme se snažit, aby se uskutečnily v tomto školním roce, pokud okolnosti 

dovolí. 

Mimo jiné se náš tým snažil o zkvalitnění výuky, kladl důraz na žáka samotného  

a jeho individualitu. Naše úsilí tvořit bezpečnou a aktivní školu, otevřenou světu kolem, je 

naše krédo. Soustředíme se na ekologické projekty, zdravý pohyb, dostatek času venku a misi 

charitativní. (Spolupráce s Hospicem, s Domovem seniorů či zapojení do projektu Dobro-

druzi s podporou nadace Via). Naše škola i v tomto roce zůstává „Světovou“(pod záštitou 

organizace ARPOK).  

V tomto zvláštním roce se naše paní učitelka Jana Chalupová Hlávková umístila 

v soutěži Global Teacher Prize. GTP je celosvětová záležitost, u nás proběhl 3. ročník GTP 

Czech Republic, kde byla mezi jedenácti finalisty a získala 2. cenu Akademie. S cenou se 

váže i  další spolupráce s Eduinem. Lektorování, účast na akcích aj... . Tímto jí ještě jednou 

gratulujeme a přejeme mnoho inspirace pro další podněty a nápady. 

Spolupracovali jsme především s těmito subjekty: 

 Policie ČR a Městská policie – beseda o bezpečnosti v dopravě. (1. stupeň), beseda  

o kyberšikaně (2. stupeň). Spolupracovali jsme také aktivně při řešení problémů. 

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

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

 Pevnost poznání 

 Sluňákov 

 E - bezpečí 

 Domov Seniorů Pohoda 

 Hospic na Sv. Kopečku 

 Dům dětí a mládeže Olomouc 

 Knižní nakladatelství (Albatros, Grada, Mladá fronta) 
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 ARPOK, Člověk v tísni 

 Městská knihovna Olomouc 

 Spolupráce s žáky gymnázia Hejčín 

 Spolupráce s právnickou fakultou UP – street law 

 Spolupráce s pedagogickou fakultou UP – praxe studentů pedagogických oborů 

Zahraniční spolupráce 

 Herzenova státní pedagogická univerzita v Petrohradě 

 Kristianstad University, Švédsko 

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, fotbaluadalšími aktivitami.Hlavně si 

svůjvolný čas organizují sami žáci, učitelé dohlížejí jen na rizika, spojená s vlastní hrou. 

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 –

Florbalováutkání 

 Vybíjená 9. třída versus učitelé nakonec byla uskutečněna a žáci hráli fair play a 

učitelé měli namále, ale nakonec ve třetí sadě deváťáci podlehli 

 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! - nebylo uskutečněno 

 Mistři 

 Světová škola – projekt byl z důvodu koronavirové krize přesunut na podzimní část 

školního roku 2020/2021. Zapojili se do něj žáci napříč všemi ročníky 2. stupně. Pro 

tento rok si žáci zvolili téma: Ochrana včelstva, potažmo hmyzu obecně. Do této 

chvíle se škole podařilo zrealizovat nákup a poskytnout útočiště čmeláčí rodince, pro 

kterou byly vytipovány vhodné venkovní prostory. Rovněž se naše škola v průběhu 
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prázdnin zapojila do starání se o včelstvo. Úly byly umístěny na střechu budovy školy. 

Do budoucna tedy plánujeme komunitní akce zaměřené na všeobecnou osvětu, 

poznání hlubšího smyslu a užitečnosti, přínosu včelstva či hmyzu obecně.  

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

vybírána 1 x týdně školní psycholožkou Ivetou Křepelovou 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. V tomto roce se nám osvědčily i adaptační 

pobyty pro většinu tříd.  

 Žáci si půjčují knihy ze školní knihovny. 

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

namalovanou zastávku naproti MŠ Řepčínská, Bylinkovou zahrádku, Multifunkční 

hřiště pro žáky i širokou veřejnost. Každá třída má na starosti strom v parku, o který se 

stará a zjišťuje informace o dané dřevině v rámci ekologické výchovy. 

 Nově omítnutou školu. Oprava bývalé nemocnice je hotova a prostory jsou již využity 

mateřskou i základní školou. Rozšířili jsme školní družinu pro 1. až 5. třídu. 

 Naše škola vstoupila do spolupráce se ZŠ Horka nad Moravou v projektu čtenářské 

gramotnosti ve spolupráci s Kellner Foundation. Spolupráce navazuje v propojení s 

dalšími pedagogy na naší škole a vedení čtenářské gramotnosti koncepčně v naší 

škole. 

 

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

 

Videa: 

 Slabikářová slavnost:  

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/572195356739364/ 

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/572195356739364/
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 Vystoupení pohybového kroužku v Moravském divadle: 

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/501011787423805/ 

 LVK 2020: 

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/162337271766449/ 

 Zprávy naší školy: 

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/791081644747398/ 

 Karneval 2020: 

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/513047626289158/ 

 Chodecká výzva přijata: 

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/647201939343044/ 

 Rozloučení s devítkou: 

https://www.youtube.com/watch?v=xnroWFzNrMU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

2eyawNXt-pqnrQtBoEfG9ZDsGLaM5Eyk1tmWTwvYfMCoCNdi--8k_x5jc 

 PF 2020: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik9bSeVY1zQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3

BbicvO8d84rx8XGeTLvTivtCZ3YDMsjbgEstK_NTPj4OgSnMElPywRlg 

 

Obr. 1. Příprava smoothie 4.B    Obr. 2. Už se to míchá 

 

https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/501011787423805/
https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/162337271766449/
https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/791081644747398/
https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/513047626289158/
https://www.facebook.com/zssvatoplukova/videos/647201939343044/
https://www.youtube.com/watch?v=xnroWFzNrMU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eyawNXt-pqnrQtBoEfG9ZDsGLaM5Eyk1tmWTwvYfMCoCNdi--8k_x5jc
https://www.youtube.com/watch?v=xnroWFzNrMU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2eyawNXt-pqnrQtBoEfG9ZDsGLaM5Eyk1tmWTwvYfMCoCNdi--8k_x5jc
https://www.youtube.com/watch?v=Ik9bSeVY1zQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3BbicvO8d84rx8XGeTLvTivtCZ3YDMsjbgEstK_NTPj4OgSnMElPywRlg
https://www.youtube.com/watch?v=Ik9bSeVY1zQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3BbicvO8d84rx8XGeTLvTivtCZ3YDMsjbgEstK_NTPj4OgSnMElPywRlg
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Obr. 3. A 4. Vánoční návštěva zábavného centra Krokodýlek 

 

Obr. 5. Martina Mazurová si odnáší cenu ze soutěže Mladý chemik 

 

Obr. 6.Bylinková zahrádka 
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Obr. 7. Projekt Čapí hnízdo – už jsou tam 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. 1. A s padákem 
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Obr. 9. Tanec s Davidem 

 

Obr. 13.,14., 15.LVK 

7  

8  
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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, výchovné poradkyně, školní psycholožky 

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

šikany, utlačování etnických menšin.  

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.  

Hlavní cíle školy a témata v oblasti prevence nežádoucích jevů 

- vytvářet pozitivní sociální klima ve škole 

- vytvářet prostředí vzájemné komunikace mezi žáky, žáky a učiteli 

- nabídnout dětem seberealizaci ve volnočasových aktivitách 

- podnítit jejich zájem o učení 

- kvalitní dopad výuky na žáka 

- zamezit vzniku nežádoucích projevů chování: 

 šikana 

 záškoláctví 

 zneužívání návykových látek  

 nadměrné používání internetu, závislosti na PC hrách 

 poskytování rovných příležitostí (minimalizace elitářství) 
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 pěstování přátelského a bezpečného prostředí 

 pěstování dobrých mezilidských vztahů mezi všemi účastníky výchovně-

vzdělávacího procesu 

 aktivně a progresivně (v souladu se školním řádem a zákonnými normami) řešit 

kázeňské přestupky proti školnímu řádu a ostatní problémové situace 

 metodik prevence bude navštěvovat třídnické hodiny a pomáhat učitelům je 

zkvalitnit a zpestřit 

 setkávání třídních učitelů a metodika prevence 

Analýza jednotlivých tříd 

Tato analýza nám pomáhá tvořit minimální preventivní program. Kopie budou 

uschovány u metodika prevence. Každý třídní učitel je zodpovědný za plnění třídního 

preventivního programu, k tomu využívá převážně třídnických hodin. Součástí analýzy jsou 

výchovné problémy, výukové problémy, zdravotní problémy, zjištěné nežádoucí jevy, 

dojíždějící žáci, zapojení žáků do volnočasových aktivit (školní, mimoškolní), jednorázové 

akce (plánované), dlouhodobé aktivity či projekty, využití preventivních témat ve výuce. 

Dlouhodobé aktivity pro žáky  

 Bezpečné hřiště (2. roč.) Mgr. Jarmila Fochrová, Mgr. Eva Stavinohová 

 Plavání (2. roč.) Mgr. Jarmila Fochrová, Mgr. Eva Stavinohová 

 Dopravní hřiště SEMAFOR (4. roč.) Přesunuto na další školní rok  

 Pravidelné sportovní soutěže – v rámci zdravého životního stylu (2. stupeň) Mgr. 

Jiří Šindler, Mgr. Vladimíra Hanusová 

 Sběr papíru (1. – 9. roč.) Mgr. Věra Bombiková 

 Školní knihovna – Mgr. Radmila Dočkalová 

 Školní časopis – Mgr. Michaela Suchánková 

Jednorázové aktivity pro žáky 

 Kino, divadlo (2. roč.) Mgr. Jana Chalupová Hlávková 
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 Sluňákov (1. A, 3. roč., 6. +7. roč., 8. +9. roč.) Mgr. Jana Maršíková 

 Svíčkárna RODAS (6. +7. roč.) Mgr. Jana Maršíková 

 Moravské divadlo Olomouc (9. roč.) Mgr. Radmila Dočkalová 

 Recitační soutěž (1. – 5. roč.) Mgr. Věra Hlaváčková, Mgr. Jan Jelínek 

 Olympiáda v českém jazyce (8. – 9. roč.) Mgr. Radmila Dočkalová 

 Poznávací zájezdy (4. – 9. roč.) Mgr. Jana Maršíková 

 Šikana – agentura JL (8. – 9. roč.) Mgr. Věra Bombíková 

 Soutěž Mladý chemik (9. roč.) Mgr. Iva Kohoutková 

 Chemická a fyzikální návštěva Pevnosti poznání (8. + 9. roč.) Mgr. Iva Kohoutková 

 Beseda s policií ČR (3. - 5. roč.  a 6. - 9. roč.) Mgr. Věra Bombíková 

 Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež (8. - 9. roč.) – 

mjr. JUDr. Jaromír Badin 

 Právní vědomí u dospívajících (9. roč.) Mgr. Věra Bombíková 

 Závislosti – právní vědomí (8. roč.) Mgr. Věra Bombíková 

 Kdo to je a co dělá „kurátor pro mládež“ (6. roč.) Mgr. Věra Bombíková 

 Rizika internetu – „Surfuj bezpečně“ (7. roč.) Mgr. Věra Bombíková 

 Vystoupení a spolupráce s Domovem Seniorů Pohoda Ing. Jiří Ondrušák 

 Vystoupení a spolupráce s Hospicem v rámci Školní kapely Ing. Jiří Ondrušákem 

Mgr. Kristýna Křupalová 

 Rodiče ve výuce (učí Prvouku v II. B) Mgr. Kristýna Křupalová 
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 Školní družina součástí preventivních volnočasových aktivit pro žáky 1. 

stupně 

Školní družinu navštěvují žáci od 1. - 4. třídy, přičemž jsou otevřena oddělení pro 150 

dětí. Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Pedagogická práce ve 

školní družně má svá specifika – zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití 

volného času. Od tohoto školního roku máme otevřených 6 plnohodnotných oddělení. Pro 

možnost lepšího soustředění se na řízenou činnost, máme zavedený blok bez vyzvedávání 

dětí, který probíhá od 13:30 do 15:00. Stále rozvíjíme naši spolupráci s Fakultou tělesné 

kultury Univerzity Palackého, která nám umožňuje seznamovat se s novými světovými trendy 

ve volnočasových aktivitách s dětmi. Činnost ve školní družině by měla rozvíjet dítě v 

dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo 

vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí 

žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Největší roli zde hrají 

vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Důležitou úlohu má 

školní družina i v prevenci sociálně patologických jevů. Družina hraje významnou roli v 

prevenci šikany. Všímáme si vzájemných vztahů, klademe důraz na vzájemnou pomoc, slušné 

jednání a ohleduplnost. Vytváříme společně s dětmi vlídné prostředí, do něhož se mohou 

každý den těšit. 

Školní družina nabízí i rozsáhlou škálu zájmových kroužků na škole pod vedením našich 

pedagogů i externistů a je pro nás velmi důležitou součástí prevence s ohledem na smysluplné 

využití volného času. Aktivity byly rozšířeny o méně typické kroužky, např. žonglování či 

jógu. Školní družina je vhodným prostředím k prevenci sociálně patologických jevů. 

Nabízíme i placené kroužky jako judo nebo kroužek moderního tance, dále kroužky hrazené 

CGNR jako je například angličtina pro žáky prvních tříd. 

Preventivní volnočasové aktivity pro žáky 2. stupně 

 Španělský jazyk – Kamila Navrátilová 

 Internet a výpočetní technika– Jiří Slovák 

 Školní časopis – Michaela Suchánková 

 Doučování žáků 2. stupně + reedukace – zajišťuje TU 

 Školní knihovna  - Radmila Dočkalová 
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Kroužky organizované jinými školami či organizacemi 

Škola pronajímá dvě tělocvičny jiným organizacím, které mohou navštěvovat žáci naší školy, 

venkovní hřiště je přístupno veřejnosti a v parku je možné posilovat zdravý životní styl od 

nejmenších žáků mateřské školy, až po absolventy naší základní školy. 

Ostatní aktivity školy v oblasti prevence (projekty) 

Spolupráce s:  

Pedagogická fakulta UP  

 praxe studentů 

 podpora studia 

Církevní Gymnázium řádu německých rytířů- dotace na vedení kroužků 

Výzva 22 – Ze školičky do školy a hurá do života 

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

Mgr. Věra Bombíková - Výchovné poradenství na PdF UP  

Mgr. Vladimíra Hanusová - Výchovné poradenství na PdF UP (2016) 

Mgr. Iva Kohoutková – Školní metodik prevence„250“ (2019) 

Mgr. Eva Navrátilová - Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP (2012)  

Mgr. Eliška Pavúčková – studentka školního metodika prevence „250“ 

DVPP – tradičně mají všichni možnost vybrat si kurz z nabídky DVPP (dotováno) 
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Současná situace ve škole: 

V 1. - 4. ročníku se naší škole prozatím neobjevují žádné závažné problémy. Občasně řešíme 

náznaky šikany, které řešíme ihned. Rok se zkrátil nouzovým stavem, takže se nevyskytly 

žádné větší rizikové jevy.  

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

 neplnění školního řádu 

 mobil ve vyučovacích hodinách 

 nerespektování starších osob 

 vulgarita, drzost 

 nezájem o výuku 

 malá aktivita při výuce 

 zkratovité jednání, náladovost 

 

Ze sociálně patologických jevů se objevují: 

 sklony k záškoláctví 

 šikanování slabších 

 kouření 

  

Školní metodik prevence ukončil studium pro školní metodiky prevence „250“, dokončení 

studia proběhlo v prosinci 2019. V budoucím školním roce dokončí studium metodika 

prevence „250“ Eliška Pavúčková, která se bude věnovat hlavně nižším ročníkům. 

I nadále se budeme snažit monitorovat volnočasové aktivity, které pak tabulkově 

vyhodnotíme v příštím roce. Budou zde monitorované absence, důležité přestupky a další 

významné informace pro preventivní program školy. Žáci se mohou vídat na chodbách a 

venku, neměli by navštěvovat třídy, kde není zajištěn pedagogický dozor. 

Pro lepší identifikaci je nově vytvořené tablo učitelů a vedení, které je umístěno 

v prvním patře školy. Pro výrazné navýšení nových pedagogických pracovníků bude 
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vytvořeno třetí tablo. V přízemí je organizér umístění kabinetů a učeben. Také využíváme 

vestibul k vernisážím a výstavám všeho druhu.  

Školní poradenské pracoviště 

Členové školního poradenského pracoviště: 

Mgr. Iva Kohoutková – školní metodik prevence 

Mgr. Vladimíra Hanusová – výchovný poradce (kariérový poradce) 

Mgr. Iveta Křepelová – školní psycholog 

Žaneta Brablík Himrová – školní asistent.  

 

Školní poradenské pracoviště ukončilo v červnu roku 2020 na škole 3. rok své činnosti. 

ŠPP sloužilo k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné 

zástupce a pedagogy. Pracoviště bylo zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby 

byla zaručena ochrana osobních dat žáků.  

 

ŠPP a vedení školy se podílelo společně s ostatními pracovníky na zabezpečování 

pedopsychologického poradenství poskytovaného ve škole, kladlo důraz na vzájemnou 

informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. 

Plán práce odrážel specifika školy. 

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytovala 

pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné 

péče. Dále pak ŠPP využívalo služeb klinických psychologů, psychiatrů a odborníků ze 

sektoru sociálně patologických jevů. Zabezpečovala také koordinaci služeb poskytovaných 

jinými resorty a nestátními subjekty. 

Pravidelné schůzky týmu ŠPP byly 1x měsíčně čtvrté úterý v měsíci, dále v měsíci aktuálně 

dle potřeby. Počet schůzek ŠPP za školní rok 2018-2019 10 pravidelných + 2 mimořádné. 

 

Hlavním cílem práce našeho ŠPP  bylo poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, 

žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. péče o žáky s neprospěchem 

3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 
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4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

5. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování (nově prevence rizikového 

chování) 

Cíle školního poradenského pracoviště 

- Ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty školy a s využitím příslušných 

psychologických, psychokorektivních a sociologických metod zajistilo prevenci 

výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků. 

- Poskytlo metodické zázemí, realizovalo a sledovalo účinnost preventivních programů 

aplikovaných školou. 

- Spolupracovalo s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky.  

- Realizovalo koncepci kariérového poradenství ve školství – informační a poradenskou 

pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků. 

- Poskytlo odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním 

znevýhodněním. 

- Nabídlo odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností 

na příslušná odborná pracoviště (školská poradenská zařízení – PPP, SVP, SPC, 

zdravotnická zařízení, policie a další subjekty podle potřeby). 

- Průběžně a dlouhodobě pečovalo o žáky s prospěchovými obtížemi s využitím 

dostupných reedukačních metod. 

- Poskytlo metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků 

a dovedností. 

- V letošním roce se školní psycholog více zaměřil na spolupráci s mateřskými 

školkami a jejich pedagogy, žáky i rodiči. 

1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- nákup a příprava pomůcek pro integrované žáky 

- aktualizace a doplnění databáze integrovaných žáků a ostatních žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami 
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- příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s různým 

stupněm podpůrných opatření v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností 

z předcházejících roků, vedení dokumentace 

- spolupráce výchovného poradce, školního psychologa a třídních učitelů při tvorbě 

individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s podpůrnými opatřeními 

- koordinace na projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci 

- poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se SVP 

- evidence a kontrola IVP pro žáky s PO, jejich předložení ředitelce školy, kompletace 

spisové dokumentace 

- jednání se zástupci PPP a SPC, se kterými škola spolupracuje, na dohodě o spolupráci 

v novém školním roce, projednání IVP s konzultanty školského poradenského zařízení 

-příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření v PPP pro integrované žáky a pro ty, u 

kterých se vyskytly aktuální potíže 

- zhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle IVP v 1. pololetí a návrhy na 

doplnění  IVP 

- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky 

- vyhledávání dětí v mateřských školách, které nejsou připravené a zralé pro školní docházku 

2. Péče o žáky s neprospěchem 

- depistážní šetření – vyhledávání žáků s neprospěchem 

- vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní 

pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky 

- jednání o neprospěchu u žáků, kteří byli za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu 

nedostatečně 

3. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 
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- prevence a postihy záškoláctví, zajištění individuální poradenské péče pro zákonné zástupce 

těchto žáků 

- spolupráce s OSPOD Magistrátu města Olomouce a kurátorem pro mládež 

 

4. Kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

- poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se SVP 

- zpracování a předání přihlášek na střední školy 

- informovanost žáků o nabídce pracovních míst a volbě povolání 

- aktualizace nástěnky s volbou povolání 

-poskytnutí podpory a odborné pomoci při odvolacích řízeních na SŠ 

- zpracování vyhodnocení žáků po přijímacím řízení na SŠ a podat informace vedení školy a 

třídním učitelům 

5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování (nově prevence 

rizikového chování) 

- aktivity plánované v oblasti prevence popsané v Minimálním preventivním programu školy 

- poskytování odborného vedení a metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy při 

realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit 

- koordinace preventivní aktivity zajišťované jinými institucemi v kmenové škole 

- koordinace poskytování vzdělávacích akcí v rámci primární prevence pro pedagogy ve 

škole. 

  

 

Tyto priority byly pro školní rok 2019-2020 naplněny. 

Plán ŠPP za školní rok 2019- 2020 byl naplněn. 
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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) Inkluzivní vzdělávání 

3) Komunikace v týmu 

4) Aktivizující prvky ve výuce 

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

z projektu CKP a APIV B. 

Všichni asistenti pedagoga mají absolvované nezbytné studium a vykonanou maturitní 

zkoušku. 

Po dlouhodobém školení získala certifikát koordinátora environmentální výchovy Mgr. Jana 

Maršíková. 

Dvouletého studium Ředitel naživo se účastní vedení školy – ředitel školy a zástupkyně 

ředitele školy. 

Konkrétní zapojení do DVPP jednotlivých pedagogických pracovníků: 

 

Přehled DVPP – vyhodnocení za rok 2018/19: 

     
jméno název instituce 
Bombíková Věra Metody RWCT DIV 

Bombíková Věra 
Metody a způsoby práce s problémovým chovním 
dítěte UPOL 
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Bombíková Věra Domácí úkoly - ano či ne ... ?  ŠPAS 

Bombíková Věra Podpůrná opatření na ZŠ   

Bombíková Věra Vzájemné učení pedagogů CKP 

Bombíková Věra Formativní hodnocení I- webinář RVP 

Bombíková Věra Syndrom vyhoření v pedagogické profesi NPI ČR 

Bombíková Věra Formativní hodnocení II- webinář RVP 

Bombíková Věra Skupinová práce a kooperativní učení II - webinář RVP 

Bombíková Věra Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Bombíková Věra Strategie řízení výuky NIDV 

Bombíková Věra Ochrana osobních údajů školská zařízení MMOL 

Brablík Himrová 
Žaneta 

Pohybové a zájmové aktivity pro děti s SPU, ADHD, 
autistem a s jinými hendikepy Pasparta 

Brablík Himrová 
Žaneta 

Centra komunitní podpory jako prostředek zvyšování 
kompetencí pedagogů působících ve společ. vzdělávání UPOL 

Brablík Himrová 
Žaneta Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Brablík Himrová 
Žaneta Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Fochrová Jarmila Metody čtení SFUMATO ABC music 

Fochrová Jarmila Letní škola Začít spolu 
Step by Step ČR, 
o.p.s. 

Hanusová 
Vladimíra 

Metody a způsoby práce s problémovým chováním u 
dítěte UPOL 

Hanusová 
Vladimíra Krajská konference PPRCH PPP Olomouc 

Hanusová 
Vladimíra Strategie řízení výuky NIDV 

Hanusová 
Vladimíra Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Hanusová 
Vladimíra Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Hanusová 
Vladimíra Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Hlaváčková Věra 
Metody a způsoby práce s problémovým chovním 
dítěte UP PdF 

Hlaváčková Věra Výuka kre4tivně s akcentem na matematiku MAP II 

Hlaváčková Věra Zasady komunikace s rodiči APIV 

Hlaváčková Věra Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Hlaváčková Věra Metody výuky finanční gramotnosti CKP 

Hlaváčková Věra Strategie řízení výuky NIDV 

Horáková Lucie Letní škola Začít spolu 
Step by step ČR, 
o.p.s. 

Chalupová 
Hlávková Jana Mentoring - celoročně(2.rok) spol. PPP 
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Chalupová 
Hlávková Jana Letní škola GTP Eduin 

Chalupová 
Hlávková Jana Prázdniny trochu jinak - letní škola PdF UP 

Chalupová 
Hlávková Jana Sfumato - reedukace  ABC music 

Chalupová 
Hlávková Jana Digiskills - webinář   

Chalupová 
Hlávková Jana Ucmese.cz- webinář, chapes.cz CEO 

Chalupová 
Hlávková Jana webináře zdarma v období corona na různá témata různé 

Chalupová 
Hlávková Jana zahajov.seminář ke čtenářské gramotnosti Kell.found. 

Chalupová 
Hlávková Jana GDPR   

Chalupová 
Hlávková Jana legislativa k SPU SPC Olomouc 

Chalupová 
Hlávková Jana legislativa k PAS SPC Olomouc 

Jelínek Jan Strategie řízení výuky NIDV 

Jelínek Jan Nevíte si rady s problémovým dítětem? UPOL 

Jelínek Jan Metodika výuky finanční gramotnosti CKP 

Jelínek Jan Metody RWCT DIV 

Jelínek Jan Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Jelínek Jan Světová škola ARPOK 

Jelínek Jan Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Jelínek Jan Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Jopek Patrik Komunikace rodina - škola - ZŠ APIV 

Jopek Patrik Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  APIV 

Jopek Patrik GDPR   

Jopek Patrik Sociálně psychologický výcvik AZ Help 

Jurníčková 
Kateřina Uvolňování žáků z tělesné výchovy webinář 

centrum APA FTK 
UP 

Jurníčková 
Kateřina Poruchy pozornosti (ADHD, ADD) webinář vlavici.cz 

Jurníčková 
Kateřina 

Síla pochvaly - chválit a chválit, aneb pozitivní 
psychologie v teorii i praxi webinář vlavici.cz 

Jurníčková 
Kateřina Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě? webinář vlavici.cz 

Jurníčková 
Kateřina Ohrožené dítě ve školním kolektivu RC Olivy 

Jurníčková 
Kateřina Psychologický zrod dítěte RC Olivy 
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Kohoutková Iva 
Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a 
SŠ   

Kohoutková Iva Krajská konference PPRCH   

Kohoutková Iva Učíme se venku - Terénní přírodovědná praktika I Sluňákov 

Kondrátová 
Tereza Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Konečná Anežka Strategie řízení výuky NIDV 

Konečná Anežka Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Konečná Anežka GDPR   

Konečná Anežka Rozpoznávání a práce s bylinami Těšíkov 

Konečná Anežka Výroba silikonových forem Praha 

Kopecká Lea Letní škola Začít spolu 
Step by step ČR, 
o.p.s. 

Kopecká Lea Strategie řízení výuky NIDV 

Kopecká Lea Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Kopecká Lea Sfumato  ABC music 

Kopecká Lea Strategie řízení výuky NIDV 

Kopecká Lea zahajov.seminář ke čtenářské gramotnosti Kell.found. 

Kročilová 
Barbora Letní škola Začít spolu 

Step by step ČR, 
o.p.s. 

Křepelová Iveta Komunikace s rodiči žáků s vých. problémy 
ACZ 
vzděl.centrum 

Křepelová Iveta Zuřivec - domácí násilí očima dítěte  Persefona 

Markovičová 
Alexandra Sfumato webinář ABC music 

Markovičová 
Alexandra Sfumato Letní škola ABC music 

Markovičová 
Alexandra Letní škola Začít spolu 

Step by step ČR, 
o.p.s. 

Maršíková Jana 
Krajská konf. škol Olomouc. kraje rozvíjející 
ekol.výchovu  Sluňákov 

Maršíková Jana Ukončení specializačního studia Lipka 

Maršíková Jana Keramika Zřetel, Brno 

Maršíková Jana     

Maršíková Jana Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Maršíková Jana 
Krajská konference škol Olomouckého kraje 
rozvíjejících ekologické aktivity Sluňákov 

Maršíková Jana 
Ukončení specializačního studia - enviromentální 
výchova Lipka Brno 

Maršíková Jana Keramika 1 Zřetel 

Maršíková Jana Keramika 2 Zřetel 

Maršíková Jana 
Managment EV ve školách - Setkání koordinátorů 
envir. výchovy 

Klub ekologické 
výchovy Praha 
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Maršíková Jana Řešení ýchovných a kázeňských problémů Sluňákov 

Maršíková Jana Praktické a finanční hry v ZŠ 
Schola education 
Prostějov 

Navrátilová Eva Ředitel na živo   

Navrátilová Eva Změny v pracovním právu a zaměstnání v roce 2020 ANAG 

Navrátilová 
Kamila Strategie řízení výuky NIDV 

Navrátilová 
Kamila Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Navrátilová 
Kamila Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Navrátilová 
Kamila Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Navrátilová 
Kamila Strategie řízení výuky NIDV 

Novotný Aleš Strategie řízení výuky NIDV 

Novotný Aleš 
Metody a způsoby práce s problémovým chovním 
dítěte PdF UP 

Ondrušák Jiří Strategie řízení výuky NIDV 

Ondrušák Jiří Děti s PAS a s Aspergerovým syndromem JAN 

Ondrušák Jiří Využití online výukových programů Didakta 

Pallová Veronika Metody čtení SFUMATO ABC music 

Pallová Veronika Problémové chování dítěte UP PdF 

Pallová Veronika Letní škola Začít spolu 
Step by step ČR, 
o.p.s. 

Pallová Veronika Začít spolu v mateřských školkách 
Step by step ČR, 
o.p.s. 

Pavlů Eva Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Pavlů Eva Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Pavlů Eva Strategie řízení výuky NIDV 

Pavlů Eva Letní škola Začít spolu 
Step by step ČR, 
o.p.s. 

Pavlů Eva Čternářská gramotnost MŠMT 

Pořízková 
Svatava AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník Nová škola, s.r.o. 

Pořízková 
Svatava Letní škola Začít spolu 

Step by Step ČR, 
o.p.s. 

Pořízková 
Svatava Strategie řízení výuky NIDV 

Pořízková 
Svatava Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Pořízková 
Svatava Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 
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Prausová Vlaďka 
Metody a způsoby práce s problémovým chovním 
dítěte UPOL 

Prausová Vlaďka Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Prausová Vlaďka Strategie řízení výuky NIDV 

Prausová Vlaďka Metody RWCT DIV 

Procházková 
Libuše Strategie řízení výuky NIDV 

Procházková 
Libuše Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Procházková 
Libuše legislativa k SPU SPC Olomouc 

Procházková 
Libuše legislativa k PAS SPC Olomouc 

Procházková 
Libuše Práce s dětmi s PAS RC Olivy 

Slovák Jiří Badatelsky orientovaná výuka  IKAP 

Slovák Jiří Sladký život chemika IKAP 

Slovák Jiří Koronavirová chemie IKAP 

Slovák Jiří Netradiční způsoby výuky IKAP 

Slovák Jiří Účast na centru kolegiální podpory UPOL 

Suchánková M. Komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Suchánková M. Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Suchánková M. Práce s heterogenní třídou v ZŠ NIDV 

Šindler Jiří Zvyšování kompetence pedagogů CKP 

Tomanec Radek Letní škola Začít spolu 
Step by step ČR, 
o.p.s. 

Tomanec Radek 
Metody a způsoby práce s problémovým chováním 
dítěte UP PdF 

Tomanec Radek Strategie řízení výuky NIDV 

Vitoslavská Hana Učíme se venku - Terénní přírodovědná praktika I Sluňákov 

Vitoslavská Hana Záměrné sebepoškozování 
PPP a SPC 
Olomouc 

Vosolová 
Markéta 

Metody a způsoby práce s problémovým chováním 
dítěte UPOL 

Zapletal Jaroslav 
Metody a způsoby práce s problémovým chovním 
dítěte PdF UP 

Zapletal Jaroslav Syndrom vyhoření v pedagogické profesi  NIDV 

Zapletal Jaroslav Strategie řízení výuky NIDV 

Zapletal Jaroslav komunikace rodina - škola - ZŠ NIDV 

Zapletal Jaroslav Aspergerův syndrom JAN 

Zdráhal Josef Zvyšování kompetence pedagogů CKP 
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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 se v jarních měsících kvůli nařízení vlády a vyhlášeném nouzovém 

stavu (prevence rizika virové nákazy covid-19) plánované akce nemohly uskutečnit. 

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, 
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 Spolupráce s Filosofickou fakultou UP – praxe studentů v hodinách dějepisu 

 Spolupráce s Pedagogickou fakultou UP – praxe studentů PdF UP 

 Spolupráce s Gymnáziem Hejčín – projektový den projektu Světová škola. 

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

komunitní školy. 

 Projekt V parku to žije! se v letošním roce neuskutečnil. Vzhledem k vysoké účasti a 

oblíbenosti projektu lze očekávat jeho opakování v následujících letech. 
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ZŠ Svatoplukova v Olomouci sídlí v malebné čtvrti Řepčín na periferii Olomouce. Okolí 

školy je krásné a plné zeleně. Z jedné strany ji obklopuje park s dětským hřištěm a sportovním 

koutkem, kde děti i dospělí zdokonalují koordinaci a sílu. Druhou stranu školy velebí 

sportovní hřiště s umělým povrchem. Možnosti sportů jsou bezmezné, od volejbalu, přes 

basketbal až po tenis a jiné sportovní a pohybové hry. Hřiště i park můžou navštívit žáci i 

široká veřejnost v odpoledních hodinách. 

Naše škola je rodinného typu, nyní se zúčastňuje projektu Otevřená škola. Jsme také 

komunitní školou, zapojili jsme se do života obce v místě působiště školy. Integrují se zde 

žáci se speciálními potřebami. Počet žáků rok od roku roste. Na prvním stupni jsou ve všech 

ročnících paralelní třídy, 6. – 9. ročník měla po jedné třídě. Žáci se zde připravují na studium 

na středních školách. 

Součástí školy je 7 oddělení mateřské školy, které sídlí v blízkosti školy základní. 

Mateřská škola nabízí jednu třídu předškoláků, zaměřenou na logopedickou intervenci. 

Spolupráce je nyní rozšířena o vzájemné hospitace mateřinky a prvního stupně základní školy. 

Děti ze školky poznávají své budoucí učitele, což snižuje riziko stresu z první třídy a žáci sdílí 

nadšení při pochvalách od svých učitelek z mateřské školy. Samozřejmě se nesmí opomenout 

projekt Cestička do školy, který funguje již několik let a má velký úspěch jak u rodičů, tak u 

učitelů ZŠ. Jedná se o proces, kdy paní učitelky ze základní školy, které jsou pro daný školní 

rok stanoveny jako budoucí třídní nových prvňáčků, přivádí děti ze školky do prostorů školy a 

seznamují je s prostředím, které je od září bude obklopovat. Děti se poznají nejen s celým 

pedagogickým sborem prvního stupně, zjistí, kde jsou toalety, kde tělocvična, kde jídelna, ale 

rovněž si už umí spojit slovo ŠKOLA s konkrétním prostředím, což minimalizuje jejich 

nejistoty. 

I v tomto školním roce si žáci užívali velkou přestávku na hřišti, někteří chodili ven za 

každého počasí. Pokud bylo opravdu škaredé počasí, přivítala žáky tělocvična a svůj volný 

čas využili, jak se patří. Hlavně však pohybem, na který v naší škole klademe velký zřetel. 

Nevyhovující staré šatny byly přebudovány na nový prostor se skříňkami pro žáky. Skříňky se 

dají zamknout a každý má vlastní klíče. 

Pyšníme se kvalitní a bohatou nabídkou kroužků. Žáci mají možnost pracovat ve 

výtvarném, hudebním, dramatickém, sportovním kroužku, také gymnastiky, florbalu, kroužku 
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keramiky, španělštiny, angličtiny, žonglování kroužku aerobiku, míčových her, jógy, 

hudebně-pohybového kroužku, kroužku deskových her,výpočetní techniky, mohou se aktivně 

podílet na vytváření školního časopisu. V rámci školní družiny se děti účastní kulturních 

programů, pro zájemce v sobotu i v neděli, například vítají občánky v našem městě, nebo 

zpívají klubu seniorů. Ve škole funguje školní knihovna, kde si žáci mohou zapůjčit knihy. 

Nově jsme vytvořili čtenářský koutek s tematicky pomalovanými stěnami např. světové 

hodiny i s mapou a portrét dívky a chlapce. Knihovna je otevřená dvakrát týdně a těší se velké 

návštěvnosti ze strany především mladších žáků. 

Ve škole je zřízena počítačová učebna s trvalým připojením k internetu, která je 

využívána nejen k výuce informatiky, ale i cizích jazyků a odborných předmětů. Odborné 

učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou např. interaktivní tabule Activboards 

připojením k internetu. Na jejich zřízení jsme použili dotace z projektu EU Peníze školám, do 

kterého byla naše škola aktivně zapojena. 

Venku již kvete bylinková spirála, která přilákala mnoho živočichů, ale asi 

nejkrásnější pohled je na rozmanité motýly, kteří opylují barevné rostlinky. Díky téhle kráse 

se k nám přistěhovala čmeláčí rodina a v příštím roce se přemýšlí o motýlí louce a včelím úlu, 

který bude mít výhled ze střechy školy. Ještě ve větší výšce se tyčí komín, na kterém se 

v teplých, jarních dnech poprvé zabydleli čápi, kterým se podařilo vychovat tři čápata. 

Odolali dravým poštolkám, které se vyskytují poblíž, a již čekáme na jejich odlet do teplých 

krajin. Už rok mají u nás místo i žížaly. V přírodopisné učebně jsou želvy suchozemské, 

bahenní želva a rybičky, o které se starali sami žáci. Nosili jim jídlo, venčili je, čistili akvária. 

Rozvoj naší školy se děje každým okamžikem a je to vše způsobeno kvalitním 

vedením a výborným, schopným týmem pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

Veškerý úspěch je nádherně viditelný a naprosto úžasný. Připomíná mi to ošklivé káčátko, 

malá škola, která vyrostla do krásných rozměrů. Jednoduché to však není, všichni musíme 

chtít a my chceme. 

Další aktivity školy: 

 Každoročně pořádáme pro žáky 1. stupně "Školu v přírodě"  
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 Cestička do školy – motivační projekt pro budoucí prvňáčky (každou sudou středu) –  

i když v kratší míře, ale předškoláci se stýkali až do uzavření škol se svými budoucími 

učitelkami, s kterými navázali krásný námořnický kontakt 

 Hravý zápis do 1. ročníku – vše proběhlo elektronicky 

 Jsme škola se sportovní tradicí. Máme dvě tělocvičny, park s posilovacími prvky, 

dětské hřiště a sportovní hřiště. Využíváme okolí školy i během výuky jiných 

předmětů než tělesné výchovy. 

 Pořádáme pravidelné jarní cykloturistické aktivity ke "Dni Země" do Litovelského 

Pomoraví – nebylo uskutečněno 

 Lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň  

 Velmi oblíbený projekt "Den podle Ámose"- žáci se celý den učí hrou. Vyberou si, jak 

chtějí strávit čtyři vyučovací hodiny, učitelé poskytnou kvalitní a netradiční nabídku 

vyučovacích předmětů. V páté hodině si předávají informace, dojmy a zážitky 

z celého dne- nebylo uskutečněno 

 "Dětský den", který připravují pravidelně žáci i učitelé ZŠ a MŠ společně pro děti z 1. 

stupně i MŠ – nebylo uskutečněno 

 Den otevřených dveří a setkávání s bývalými kolegy a kolegyněmi 

 Ovoce do škol 

 Vánoční jarmark 

 Olympiáda v českém jazyce 

 Recitační soutěž – básně zasílali žáci elektronickou formou 

 Superstar – elektronická podoba  

 Klub mladých čtenářů 

 Městská knihovna Olomouc – vzdělávací programy 

 Adaptační program pro první třídy – Spinkám ve škole 

 Společné zdobení Vánočního stromu v parku před školou 

 Beseda pro rodiče žáků předškoláků na téma školní zralost, školní připravenost 

 Karneval šaška Vikyho 

 Mistři 

 Den zdraví 

 Den Země 

 Besídka – Den rodiny 
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 Kavárničky pro rodiče a děti 

 Pěvecká vystoupení našich žáků na výročních akcích 

 Celoškolní zájezdy 

 Úklid břehů Moravy – nebylo uskutečněno 

 Pravidelná vystoupení dramatického kroužku 

 Projektové vyučování 

 Pálení čarodějnic – nebylo uskutečněno 

 Kácení Máje – nebylo uskutečněno 

 Školní výlet pro celý 1. stupeň, vícedenní výlety – nebylo uskutečněno 

 Zahraniční zájezd pro žáky 2. stupně – nebylo uskutečněno 

 Matematický klokan 

 Návštěvy výchovných koncertů Moravské filharmonie 

 Návštěva Moravského divadla – baletního představení Louskáček 

 V parku to žije – nebylo uskutečněno 

 Turnaje pro žáky a rodiče (přehazovaná, volejbal) 

 Návštěva Hospice 

 Spolupráce s Domovem Seniorů Pohoda ve Chválkovicích 

 Štafetový běh – Běhá celá rodina – nebylo uskutečněno 

 Plogging 

 Závody dračích lodí – nebylo uskutečněno 

 Den Jazyků 

 Atletické závody 
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9 Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnila na ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, inspekční 

činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů. 

Termín inspekční činnosti byl 26. – 28. února 2020. 

ČŠI charakterizovala dosavadní vývoj školy jako: 

V uplynulých třech letech došlo ve všech součástech školy k nárůstu počtu dětí, žáků i 

účastníků, ke zlepšení školního klimatu a posílení týmové spolupráce všech zúčastněných. - 

Školní aktivity zasahují do oblastí společenského, sportovního i kulturního dění ve městě, 

probíhají prezentace školy na veřejnosti. Navýšily se kladné reference o škole. - Výrazně se 

zlepšily materiálně technické podmínky vybudováním tříd pro školu i nových prostor pro 

polytechnickou výchovu a školní jídelnu-výdejnu. 

ČŠI specifikovala 12 silných stránek školy, 2 slabé stránky/příležitosti ke zlepšení, stanovilo 5 

doporučení škole. 
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10 Základní údaje o hospodaření školy 
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11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 byla naše škola zapojena do projektů APIV B, CKP, Ovoce do 

škol, Mléko do škol, CAPS (mezinárodní projekt), „Šablony“, IKAP, Světová škola, Get up 

and Goals a Příklady inspirativní praxe ČŠI (PiP). 

 

12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Ve školním roce 2019/2020 škola byla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení projektem Ředitel naživo a letní školou Začít spolu (srpen 2020). 

 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2019/2020 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 12 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“, rozpočtem školy a dalšími nezbytnými 

informacemi. 
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Základními partnery školy je Univerzita Palackého, Gymnázium v Olomouci – Hejčíně, KMČ 

Řepčín, Naše Řepčínsko.   

 

Výstupní list k výroční zprávě o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020 

Název školského zařízení: 

 

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Svatoplukova 11, příspěvková organizace 

Speciální zaměření školy:  - 

Ředitel školy:  Mgr. Jiří Vymětal 

Počet tříd:     14 

Počet žáků:   326 

Počet pedagogů:        24 

Počet dalších pedagogických 

zaměstnanců: 

23 (z toho 6 vychovatelů ŠD) 

Z toho počet asistentů pedagoga: 17 

Počet správních zaměstnanců:    7 

Součásti:  1. – 5. třída     230 žáků 

 6. – 9. třída     96 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 

76 

Výuka cizích jazyků: 

 

1. Anglický jazyk 

2. Německý jazyk  

3. Ruský jazyk (volitelný předmět) 

4. Španělský jazyk (volitelný předmět) 

Škola v přírodě:  Výuka mimo prostory 

školy – realizace celoškolních projektů 

Škola v přírodě probíhala nejdnotně, každá třída 

vyjela individuálně na svůj týdenní pobyt. 
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Projekty: „Den podle Amose“, „Den Země“, 

„Ochrana člověka za mimořádných situací“, Projekt 

„Cestička do školy“ 

Volitelné předměty: 

 

 

1. Španělský jazyk 

2. Ruský jazyk 

3. Příprava pokrmů 

4. Sportovní hry 

5. Informatika pro život 

6. Žurnalistika 

7. Technická praktika 

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 

představení MDO 

Sportovní akce  

 

Atletika (halové závody, atletický čtyřboj, Pohár 

rozhlasu), košíková, kopaná, florbal 
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LVVZ:  12. 1. – 17. 1. 2020 Ramzová 

Zapojení do projektů: 

 

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

Mléko do škol, IKAP, MAP, CAPS, PiP 

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: 9 

                          na SOŠ: 12 

Žáci 5. roč. přijatí na víceletá 

gymnázia:            

2 

Žáci 7. roč. přijatí na víceletá 

gymnázia:  

2 
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15 Výroční zpráva činnosti MŠ 

15.1 Základní údaje o škole 

Školní rok byl specifický zásahem karanténního opatření, způsobené COVID -19. 

MŠ byla uzavřena od 17. 3. 2020 a provoz byl znovu zahájen 25. 5. 2020. 

V důsledku toho byla přijata zvýšená hygienická opatření. Všechny akce, konané mimo školu, 

byly zrušeny. 

V měsíci únoru naše MŠ prošla kontrolou ČŠI. 

Součást: Mateřská škola Na Trati 82 

               Mateřská škola Řepčínská 54 

               Mateřská škola Svatoplukova 11 

 

Zástupce ředitele ZŠ pro MŠ: Pavla Dzurianová 

Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 – Na Trati, Svatoplukova 

                   6.15 – 16.45 - Řepčínská 

 

Typ školy: 7 – třídní MŠ s celodenním provozem 

15.2 Personální údaje: 

Počet pg. pracovníků:  20 (z toho 6 asistentů pedagoga) + 1 chůva              

Počet provozních pracovníků: 7 
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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 

individuálního rozvoje dítěte a  morálních hodnot  ve společnosti obecně. 

Prioritou byla opět příprava dětí na vstup do ZŠ, což se odráží v projektu: „Cestička do 

školy“. Další prioritou byla podpora dětí se SVP, dětí ze sociálně – znevýhodněného prostředí 

a hledání nových přístupů k dětem mladším tří let. 

 Inovace ŠVP PV  proběhla v lednu 2020  – na základě konzultace s ČŠI. 

Opravy provedeny dle doporučení ČŠI – zejména v oblastech sebehodnocení dětí a 

zpracování diagnostik. 

 

4. Počty dětí:  

I. třída 14 dětí SLUNÍČKA - logopedická 

II. třída 24dětí MRAVENEČCI 

III. třída 24 dětí BROUČCI 

IV. třída 24 dětí KVÍTKA 

V. třída 24 dětí VČELKY 

VI. třída 23 dětí   BERUŠKY 

VII. třída 24 dětí MOTÝLCI 
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15.5 Organizace výchovy a vzdělávání: 

Rámcový režim MŠ byl pružný a přizpůsobil se aktuálním  situacím a věkovému 

složení tříd – zejména dětem 2,5 letým.  

Provozní doba  se změnila na budově Řepčínská od 6.15 – 16.45.  

Vnitřní uspořádání školy – počet pg. pracovníků zůstal beze změn. Ke změnám 

došlo v personálním obsazení.  Největší změny nastaly v logopedické třídě. Místo paní 

učitelky Drahomíry Bártové od září nastoupila Mgr. Eliška Tesařová, kterou od října do konce 

prosince vystřídal Bc. Štěpán Vacek. Od ledna 2020 nastoupila Mgr. Alena Brablcová. Štěpán 

Vacek nastoupil do třídy Motýlci na místo paní učitelky Lenka Zítkové, která odešla na jinou 

MŠ. Do třídy Včelky nastoupila Mgr. Anita Amiridu za Bc. Karlu Stránělovu. Od dubna 

odešla paní učitelka Eliška Prášilová na jinou mateřskou školu a nastoupila Mgr. Jitka 

Šrůtková. Po mateřské dovolené se vrátila do třídy Mravenečci Bc. Lucie Kocourová. Další 

změnou bylo obsazení pozice asistenta pedagoga ve třídě Motýlci paní Bronislavou 

Kučerovou, kterou nahradila od října Blanka Krčková a do třídy Berušky nastoupila nová 

asistentka pedagoga – Lenka Novotná. Ve třídě Broučci se od února 2020 vystřídaly dvě 

asistentky pedagoga.  

K personálním změnám došlo taktéž v oblasti provozních pracovníků – na budově 

Řepčínská odešla provozní pracovnice Jana Paulová na mateřskou dovolenou a od března ji 

vystřídala paní Tereza Kadlecová. 

Počet pg. pracovnic   -  20 0 zkrácených úvazků 

Počet provozních pracovnic  - 7 1 zkrácený úvazek 

Počet asistentů pedagoga - 6 5 zkrácených úvazků 

Chůva – počet  1 1 zkrácený úvazek 

 

Přehled  nejvyššího dosaženého vzdělání pedagogických pracovnic: 
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Titul,jméno 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

Mgr. Alena Brablcová- učitelka 

Mgr. Eliška Tesařová 

Vysokoškolské - UP Olomouc 

Vysokoškolské – MU Brno 

Baráková Iveta – učitelka 

 

ÚSO - SPgŠ Přerov 

Dzurianová Pavla – zástupkyně ředitele ZŠ 

pro MŠ 

ÚSO – SPgš Přerov ,UP Olomouc –

Manažerské studium pro vedoucí pg. 

pracovníky -CŽV 

Bc. Chytilová Kateřina - učitelka Vysokoškolské - MU Brno – Přírodovědecká 

fakulta   

SPgŠ  FUTURUM -předškolní pedagogika 

Mgr. Štainerová Pavla – učitelka 

 

Vysokoškolské - UP Olomouc  

Šafrová Markéta - učitelka 

 

ÚSO – Spgš Krnov 

Eliška Prášilová 

Mgr. Jitka Šrůtková - učitelka 

ÚSO - SPgš Krnov 

Vysokoškolské - UP Olomouc- speciální 

pedagogika 

Mgr. Anita Amiridu Vysokoškolské - UP Olomouc  
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Bc. Štěpán Vacek Vysokoškolské – UP Olomouc 

 

Bc. Lucie Kocourová- učitelka Vysokoškolské - UP Olomouc – speciální 

pedagogika pro MŠ 

Mahrová Jitka- učitelka 

 

ÚSO – SPgŠ  Přerov 

Zítková Lenka - učitelka ÚSO – SPgŠ Krnov  

 

Bc. Krylová Hana, Bc.- učitelka Vysokoškolské - Ostravská universita – 

Učitelství pro MŠ 

Helena Hudcová – učitelka  ÚSO -  SPgŠ Přerov 

 

Mgr. Martina Žišková Krestýnová 

 

 

Vysokoškolské - UP Olomouc- speciální 

pedagogika 

Pavlína Skulníková– AP ÚSO + Kurz pro AP 

Veronika Burešová– AP Gymnázium +Kurz pro AP 

Lenka Novotná ÚSO +Kurz pro AP 

Blanka Krčková – AP ÚSO + Kurz pro AP 

Lucie Richtermocová - AP ÚSO +Kurz pro AP 

Andrea Fialová- AP ÚSO +Kurz pro AP 
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Bronislava Kučerová - AP ÚSO + Kurz pro AP 

 

15.6 Stav na začátku školního roku 2019/2020 – východisko: 

 věcné podmínky:  

 

Na Trati  

- bez připojení na WIFI 

- bez možnosti pracovat s tabletem, či notebookem…  

- poškozené hrací prvky na školní zahradě 

- absence alternativních pomůcek – Začít spolu 

 

Řepčínská 

- nevyhovující prostory pro pobyt venku – dvorní trakt 

- chybějící nábytek pro úklid hraček 

- bez připojení na WIFI 

- nefunkční tiskárna 

- bez možnosti využívat tablet, notebook 

- absence alternativních pomůcek – Začít spolu 

   

Svatoplukova 

- absence pomůcek a hraček zejména pro děti 2,5 – 3 leté 

- bez možnosti aktivně využívat tablet ,notebook…. 

- absence alternativních pomůcek – Montessori, Začít spolu… 

  

 životospráva:  

 

Na Trati, Řepčínská, Svatoplukova 

       -    průběžné sledování v  dodržování pitného režimu  - využití barelů s pitnou vodou 

       -    nevhodné složení stravy s ohledem na věkovou skupinu dětí předškolního věku 

- využití nabídek ozdravných programů – IN –line, lyžování, plavání,pohybové kroužky 

- pravidelné stomatolog. prohlídky v MŠ – osvěta 
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- pravidelné vyšetření očí - osvěta 

- pravidelný pobyt venku 

- zařazování relaxačních chvilek – dle možnosti v relaxačních koutcích 

-  

 psychosociální podmínky: 

 

Na Trati, Řepčínská, Svatoplukova 

-  podpora kamarádských vztahů  –určení pravidel chování ve třídách 

-  vhodná volba výukových programů s ohledem na věkové uspořádání  

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

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

- spolupracovat se školní psycholožkou 

- spolupracovat s PPP, SPC,OSPOD,JAN…….. 

- opora ve Školním řádu 

- opora ve vedoucích pracovnících –řešení aktuálních problémů na pracovištích 

 

 podmínky organizace: 

 

Na Trati, Řepčínská, Svatoplukova 

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

s ohledem na denní nabídku činností a potřeby dětí 

- zajistit  pevně fungující a spolupracující pedagogický sbor s požadovaným vzděláním 

- pružně řešit zástupy pedagogických i provozních pracovníků 

- organizovat spojování tříd a  budov v odůvodněných situacích 

- rozvíjet progresivně interní komunikační systém mezi třídami, budovami, vedením ZŠ 

 

 spoluúčast zákonných zástupců: 

 

Na Trati 

- respektovat specifika třídy  

- zapojovat do dění v MŠ – akce, konzultace… 

- využít nabídek odborného poradenství 

- vytvářet prostor pro vzájemnou komunikaci se zákonnými zástupci 

- pomoc různého charakteru 

 

Řepčínská 
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      -    zapojovat do dění v MŠ – společná organizace a účast na akcích – konzultace, schůzky 

      -    vybudovat společně venkovní prostory 

      -    vytvářet prostor pro vzájemnou komunikaci se zákonnými zástupci 

      -    pomoc různého charakteru 

           Svatoplukova 

- zapojení do dění v MŠ – společné akce ,schůzky, konzultace 

- vytvářet prostor pro vzájemnou komunikaci se zákonnými zástupci 

- pomoc různého charakteru 

 

 zajištění BOZP dětí: 

     -    záznamy v Knize úrazů 

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

     -     řešení problematiky – infekční onemocnění ve třídách, informovanost zákonných   

            zástupců 

- zajištění podmínek pro pobyt venku, akce mimo školu 

 

 spolupráce se ZŠ Svatoplukova: 

 

- pravidelné porady s vedením školy – 1x/týden 

- organizace společných akcí  -  Den dětí, schůzka pro rodiče předškoláků 

- účast učitelek MŠ  na třídních schůzkách před zápisem do ZŠ 

- společný projekt „Cestička do školy“ 

- účast na DVPP – společné semináře pro ZŠ a MŠ 

- možnosti využití nadstandardních aktivit v ZŠ  

- využívat odbornou pomoc při zastupování učitelů 

- využívat odbornou pomoc – školní psycholog 
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15.7 Stav na konci školního roku -  výsledné informace : 

 věcné podmínky 
   Na Trati 

- připojení na WIFI 

- pořízení notebooku – využití zejména v období distanční výuky v karanténě 

- oprava poškozených hracích prvků 

- postupné dovybavení třídy pomůckami 

 

Řepčínská 

- vybudování dlážněné cesty  ve dvorním traktu 

- oprava plutu na dvoře MŠ 

- vybudování kopce na školním dvoře, zatravnění 

- připojení na WIFI 

- vybavení notebook, tiskárna 

- nábytek – skříňka do oddělení Berušky 

- postupné dovybavení pomůckami  

 

Svatoplukova 

- dovybavování tříd pomůckami 

- Mravenečci – vytvoření plochy na úložné prostory - hračky 

- Notebook – Mravenečci, Kvítka, Broučci 

  

 životospráva 

 

    Na Trati,  Svatoplukova, Řepčínská 

- nedostatečné využívání pobytu venku odpoledních hodinách z důvodu nedostatku 

personálního zajištění – Svatoplukova. Na Trati – z důvodu polohy zahrady mimo 

budovu MŠ 

- komunikace se ŠJ ohledně složení stravy pro děti předškolního věku – úvahy nad 

změnou ŠJ od  1. 9 . 2021  ( Rožňavská) 

- přizpůsobení délky odpoledního odpočinku potřebám dětí 

- vytvoření relaxačních koutků dle možností pro ind. práci s dětmi – 

Berušky,Motýlci,Sluníčka 

- z důvodu COVID 19 – nadstandardní aktivity zrušeny 

 

 podmínky psychosociální 
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      Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská 

- řešení problémů s chováním jedinců ve třídě Motýlci – spolupráce s odborníky, 

společná schůzka se zákonnými zástupci 

- odborné konzultace se školní psycholožkou 

- analýza problematiky chování dětí se SVP – pravidelná setkání AP 

- vzhledem k COVID 19 – částečné přerušení spolupráce o odborníky 

- vytváření pohodové a klidné atmosféry ve třídách – zejména ve spolupráci s AP 

- nadále rozvíjet oboustrannou toleranci a důvěru mezi podřízeným a nadřízeným 

pracovníkem 

 

 podmínky organizace 
 

      Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská 

- zajištění fungujícího kolektivu  jako celku s požadovanou kvalifikací 

- fungující progresivní informační systém – sdílené tabulky… 

- provozní doba – vyhovující, změna na budově Řepčínská – prodloužení celkově o půl 

hodiny 

-  Na Trati  - opakované pozdní vyzvedávání, Svatoplukova – pozdní příchody i 

odchody 

- v období prázdnin – zajištění   provozu   sloučením na budovu Svatoplukova 

- z důvodu absence provozních i pedagogických pracovníků – zajištění zástupů, pomoc 

ze strany ZŠ 

 

 spoluúčast zákonných zástupců 
 

     Na Trati 

- účast zákonných zástupců na schůzkách a ind. konzultacích 

- slabý zájem o distanční výuku logopedie 

- účast na besídce a dílnách 

 

     Svatoplukova 

- aktivní pomoc při darování finančních darů škole – formou darovacích smluv 

- zapojení do akcí ve třídách – besídky, třídní schůzky… 
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- občasný výskyt šíření informačního šumu ze strany rodičů – na základě 

nepodložených informací 

- neoprávněné vměšování do organizační a výchovně – vzdělávací problematiky školy 

- využití písemné komunikace s ředitelem ZŠ a MŠ při řešení aktuálních problémů 

 

      Řepčínská 

- aktivní pomoc rodičů při úklidu zahrady, pomoc při opravách v budově 

- zapojení do akcí tříd 

- zájem o dobudování dvorního traktu  

- finanční pomoc formou darovacích smluv 

- využití písemné komunikace s ředitelem ZŠ a MŠ při řešení dítěte s výchovnými 

problémy 

- občas neoprávněné vměšování do pravidel školy 

- šíření dezinformačního šumu na základě nepodložených informací 

 

 zajištění podmínek BOZP 
 

Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská 

- drobné úrazy – zápisy do Knihy úrazů 

- využívání pomoci asistentek zejména při pobytu venku a akcích, které se konaly mimo 

školu 

 

 spolupráce se ZŠ Svatoplukova 

 

Na Trati, Svatoplukova, Řepčínská 

- porady vedení ZŠ a MŠ – 1krát za týden 

- vzájemné návštěvy, hospitace mezi pedagogy ZŠ a MŠ 

- pomoc ze strany vedení ZŠ a MŠ se zajištěním provozu v MŠ – poskytnutí zástupů 

-  akce pro veřejnost se kvůli COVID 19 nekonaly 

- účast ŘŠ na schůzkách v MŠ 

- zapojení pedagogů MŠ do sdílených seminářů  

- organizace teambuildingu v Branné – umožnění ze strany vedení ZŠ a MŠ 

- minimální využití nadstandardních aktivit z důvodu časové a pracovní vytíženosti 
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8. Problémy a jejich příčiny:  

 

Problém Příčina /důsledek Řešení 

šíření dezinformací ze strany 

zákonných zástupců 

-komunitní pospolitost/ 

předávání nepravdivých 

informací 

- nabídka individuálních 

konzultací 

-společná setkávání se 

zákonnými zástupci na 

úrovni tříd 

nepřesné slovní předávání 

informací mezi zaměstnanci 

školy 

-vytváření vlastních 

domněnek/ 

Informační šum 

-informovanost v písemné 

podobě  

ze strany vedoucích 

pracovníků 

 

absence pracovníků -nemoc, OČR/ 

-spojování tříd 

 

-vytvoření databáze 

kvalifikovaného  zástupu 

šíření interních informací na 

veřejnosti 

-neuvědomění si ,že jsme 

v centru povědomí 

společnosti,okolí/ 

vytváření klamavého pohledu 

na školu jako celek 

-průběžné připomínání na 

poradách, popř. individuální 

pohovory s vyvozením 

důsledků 

převaha kvantity nad 

kvalitou v rámci výchovně – 

vzdělávacího procesu 

-administrativní zátěž/ 

-vypracování zkreslených a 

-na společných poradách 

vyhodnotit priority 
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nepromyšlených dokumentů 

nedostatek finančních 

prostředků pro vybavení a 

aktivity 

-přidělené finance od 

zřizovatele/ 

-nedostatečné vybavení 

potřebným – např. zřízení 

Center aktivit 

-oslovení zákonných zástupců 

– darovací smlouvy 

-navýšení školného 

přehnané nároky některých 

zákonných zástupců na 

výchovně – vzdělávací 

proces  

-vliv médií, alternativní 

vzdělávání/ 

-požadavky neslučující se 

s ŠVP PV, přehnané nároky 

na režim a biologickou 

křivku dítěte v daném věku 

-ind. pohovory, zdůvodnění 

výchovně-vzdělávací práce, 

doporučení odborné literatury 

 

9. Priority na základě zjištěných výsledků: 

- zajistit plně kvalifikovaný personál  

- vyvodit společně  dosažitelné cíle, kde rozvoj dítěte je středem zájmu 

- sdílet společnou filosofii školy v návaznosti na spolupráci se ZŠ 

- zintenzivnit komunikace mezi MŠ a zákonnými zástupci dětí formou osobního 

setkávání a tím předcházet různým“komunikačním šumům“ 

- vhodnou organizací zajistit plynulý chod školy v období nepřítomnosti pracovníků 

pedagogů i provozních 

- vybudovat vhodné prostory pro venkovní činnosti dětí- vytvořit plán na přírodní herní 

prvky na všech budovách 

- uvědomovat si, že jsme všichni součástí jedné organizace, kterou chceme rozvíjet 

stejným směrem – směrem k dítěti. 

 

 

V Olomouci, dne: 31. 8. 2020 zpracovala: Dzurianová Pavla 
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16 Fotodokumentace – nové prostory školy 

Školní výdejna – jídelna 
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Cvičná kuchyně 
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17 Přílohy 

- Školní časopis Svatoušek 


