
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

OBSAH 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE         3   

1.1   Název školy         3                                                       

1.2   Sídlo          3                  

1.3  Odloučené pracoviště        3                  

1.4  Zřizovatel         3                   

1.5   Součásti školy         3                   

1.6   Management školy        3                  

1.7   Adresa pro dálkový přístup       3                  

1.8   Charakteristika a vybavení školy                                                           4                  

1.9 Vybavení školy ICT        5 

1.10 Specifikum školy                     6                

1.11   Spolupráce školy s institucemi       7                

1.12   Spolupráce se zákonnými zástupci žáků      7                

1.13   Údaje o školské radě        8  

 

2. OBORY VZDĚLÁVÁNÍ          9 

2.1   Obory vzdělávání        9                        

2.2   Vzdělávací program        9        

2.3   Školní vzdělávací program       9                  

2.4   Jazykové vzdělávání        10                  

2.5   Sportovní výchova        11                  

2.6   Environmentální výchova       14                  

2.7   Polytechnické vzdělávání                   16                

2.8 Dopravní výchova        16 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY         18 

3.1   Pracovníci školy        18                     

3.2  Pedagogičtí pracovníci školy       18                 

3.3  Věková struktura pedagogických pracovníků     18 

 

4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE        19 

 

5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ         21 

5.1   Informace o třídách a počtech žáků      21                               
5.2   Prospěch žáků         22                 
5.3   Chování žáků         23                         



2 
 

5.4   Průběh vzdělávání       24                                                                                                                                                     
5.5 Zhodnocení srovnávacích testů      25 
5.6   Výsledky přijímacího řízení      39                           
5.7   Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   42 
5.8   Vzdělávání žáků – cizinců       43                           
5.9 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných     44                  
5.10   Účast žáků školy v soutěžích      45                          
5.11 Nejvýznamnější úspěchy a umístění     48 
 

6. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ        49 

6.1   Výchovné poradenství        49                 

6.2  Oblast prevence sociálněpatologických jevů    51         

6.3 Poradenské služby       57 

 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ      59 

 7.1   Vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace    59           

 7.2   Průběžné vzdělávání       59 

 

8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI      61 

8.1   Zájmové vzdělávání a školské služby     61                             
8.2   Prezentace školy na veřejnosti      65                 
8.3   Významné projekty a akce      67 
 

 

9. ŠKOLNÍ KNIHOVNA         79 

 

10. VÝSLEDKY KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI      81 

 

11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY       82 

 

PŘÍLOHA – FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA ŠKOLY        

             

 

 

 

 

 



3 
 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1  Název školy 

dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání tohoto 

rozhodnutí: 

Základní škola Olomouc, Heyrovského, příspěvková organizace (16. 2. 2006) 

 

1.2  Sídlo 

Heyrovského 460/33, 779 00 Olomouc 

 

1.3  Odloučené pracoviště 

Základní škola Čajkovského 68/9, 69/11, 779 00 Olomouc  

  

1.4  Zřizovatel  

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČO: 00299308 

 

1.5  Součásti školy 

školní družina (kapacita 365 žáků)    IZO: 119900076 

školní jídelna (kapacita 1900 strávníků)   IZO: 102892733 

 

1.6  Management školy 

ředitel školy      Mgr. Oldřich Anděl 

zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání na I. st. Mgr. Lenka Vojtková 

zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání na II. st. Mgr. Ludmila Balíková 

vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti  Mgr. Jitka Ševčíková 

vedoucí školní družiny               Ivana Procházková 

vedoucí školní jídelny           Eva Franková 

 

1.7  Adresa pro dálkový přístup 

e-mail:       heyrak@volny.cz 

webové stránky:     www.zsheyrovskeho.cz 

mailto:heyrak@volny.cz
http://www.zsheyrovskeho.cz/
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1.8  Charakteristika a vybavení školy 

Škola je umístěna na sídlišti městské části Olomouc-Povel na ulici Heyrovského. Skládá se ze tří 
vzájemně propojených budov: hlavní budovy, vedlejší budovy a sportovního areálu. Žáci žijící v okolí 
chodí do školy pěšky, ostatní mohou využít MHD, jejíž zastávky se nacházejí v blízkosti školy. Žáci 
cestující z větší vzdálenosti využívají autobusovou nebo vlakovou dopravu. Vstup do hlavní budovy je 
bezbariérový, žákům i pracovníkům školy je vstup umožněn pomocí magnetického čipu. Díky výtahu je 
zajištěn bezbariérový přístup do všech pater hlavní budovy a přes spojovací koridor i do školní jídelny. 
 
ZŠ je úplná škola, která je tvořena třemi propojenými budovami. Hlavní budova je třípodlažní s 
otevřeným atriem a nacházejí se v ní učebny tříd, kabinety a školní knihovna. Druhá budova je 
jednopodlažní. V přízemí je školní kuchyně a jídelna. Horní patro je upraveno pro potřeby žáků prvního, 
případně druhého ročníku a pro činnost školní družiny. Třetí budovou je tělocvičný areál se dvěma 
tělocvičnami a navazujícím sportovním areálem. Většina žáků má k dispozici uzamykatelné šatní 
skříňky, pouze několik tříd (zpravidla 2., příp. 3. ročníku) využívá oddělené zděné šatny. Venkovní 
sportovní areál o rozloze 9 000 m2 se skládá z několika hřišť a je využíván žáky školy, sportovními kluby 
i veřejností. Součástí areálu je také dětské hřiště s průlezkami, které kromě veřejnosti využívá 
především školní družina. Další součástí sportovního areálu je venkovní workoutové hřiště, které slouží 
jak žákům školy, tak široké veřejnosti, která má do sportovního areálu přístup. Vyučovací jazyk je český. 
 
Odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského se nachází v sídlištní zástavbě městské části Olomouce-Nová 
Ulice, kde má trvalý pobyt většina žáků. ZŠ Čajkovského je neúplnou základní školou s pěti postupnými 
ročníky. V prvním patře dvoupodlažní budovy se nachází sborovna pro pedagogy, kabinet pro 
vychovatelky, šest kmenových tříd a jedna místnost, která je využívána pro práci žáků se speciálním 
pedagogem nebo školním psychologem, popř. pro konzultace s rodiči. Každá třída má na společné 
chodbě vymezený prostor pro odložení oděvu a obuvi žáků. V ranních i odpoledních hodinách jsou 
některé třídy využívány pro potřeby družiny. Každá třída je vybavena počítačem s možností připojení k 
internetu, ve všech třídách je dataprojektor a v jedné třídě je interaktivní tabule. Žáci měli možnost 
zapůjčení knih ze školní knihovny, která je vyčleněna v prostorách 1. patra a která byla ke konci 
školního roku předělána pro potřeby vybudování nového zázemí pro speciálního pedagoga a asistentů 
pedagoga ZŠ Čajkovského. V přízemí budovy se nachází sklad sportovních pomůcek pro potřeby 
družiny a malá skladovací místnost, která byla v minulosti využívána jako dílnička pro výtvarný kroužek. 
Podstatnou část přízemí tvoří jídelna gymnázia, kterou ZŠ Čajkovského využívá, obědy jsou dováženy z 
kuchyně Gymnázia Hejčín Olomouc. Výuka tělesné výchovy probíhá ve dvou tělocvičnách Gymnázia 
Čajkovského nebo ve venkovním sportovním areálu s umělým povrchem. Třída 4. ročníku využívala ve 
školním roce 2021/2022 jednu třídu v budově Gymnázia Čajkovského Olomouc, která se nachází 
naproti ZŠ Čajkovského a je plně vybavena, včetně dataprojektoru a přístupu na internet. Každý žák 
této třídy měl svoji uzamykatelnou skříňku a čip, který umožňoval vstup do budovy gymnázia. 
 
Naprostá většina učeben obou částí škol je využívána jako kmenové učebny jednotlivých tříd, některé 
z nich jsou vybaveny jako odborné učebny, které dle možností využívají učitelé konkrétních předmětů 
– např. chemie, cizích jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy, přírodopisu apod. Vzhledem k tomu, 
že kapacita školy ve školním roce 2021/2022 byla téměř naplněna, není možné, aby učebny sloužily 
pouze jako odborné. Především pro výuku žáků tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků na II. stupni se 
využívá učebna s moderní audiotechnikou a sluchátkovým systémem, který výrazně podporuje 
rozvíjení poslechových a komunikačních dovedností. Několik učeben je vybaveno interaktivní tabulí, 
jedná se o čtyři kmenové učebny I. stupně, které jsou umístěny v druhé budově, a další učebny v hlavní 
budově. Několik učeben využívá televizi s připojením k internetu, další jsou vybaveny dataprojektorem, 
kvalitním ozvučením a PC s připojením k internetu, takže učitelé mají možnost internet i předem 
připravené materiály, např. prezentace apod., při výuce přímo využívat. 
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Ve škole jsou k dispozici rovněž dvě moderní učebny pro výuku informatiky a dílen. Učebny jsou 
vybaveny pro výuku odborných předmětů a umožňují rozvoj klíčových kompetencí při práci s 
digitálními technologiemi, komunikaci v cizích jazycích a podporu technických a řemeslných oborů ve 
vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. 

Součástí školy je velmi dobře vybavená školní knihovna, která pravidelně obnovuje a rozšiřuje svůj 
knižní fond, o který se pečlivě stará knihovnice. Ta je žákům k dispozici během pravidelné otevírací 
doby i během většiny přestávek. Žáci si mohou knihy bezplatně půjčovat domů stejným způsobem jako 
např. v městské knihovně, mohou v knihovně trávit přestávky nebo volné hodiny čtením knih a 
časopisů, případně vyhledáváním informací. Knihovna, ve které ve školním roce 2021/2022 došlo 
k obnově pracovního koutku pro knihovnici (zakoupení nového pracovního stolu a křesla),  je využívána 
i pro účely výuky, a to především v rámci výuky literární výchovy na I. stupni. Knihovnice ve spolupráci 
s vyučujícími připravuje pro žáky i výukové programy nebo literární besedy. 
 
Učitelé mají osobní i pracovní zázemí v kabinetech, do kterých jsou rozděleni zpravidla podle aprobací, 

na I. stupni podle ročníků, aby měli co nejlepší možnosti vzájemné spolupráce. K dispozici mají sbírky 

výukových pomůcek dle jednotlivých předmětů, kopírky. Všechny kabinety jsou vybaveny počítači nebo 

notebooky s připojením k internetu, pro přípravu učitelů slouží i několik notebooků a tabletů, které jsou 

v jejich trvalém užívání. Počítače, notebooky a další přístroje jsou podle potřeby obnovovány tak, aby 

byla zajištěna jejich funkčnost. Vybavení kabinetů, učeben a heren ŠD se vedení školy snaží postupně 

obnovovat a modernizovat tak, jak finanční prostředky dané rozpočtem umožňují. 

 

1.9 Vybavení školy ICT 
 

Každodenní chod školy si již nelze představit bez využívání informačních a komunikačních technologií. 
Všechny kabinety jsou již vybaveny počítačem s tiskárnou (případně přístupem na síťovou tiskárnu) 
a přístupem do školní sítě i internetu a slouží pro přípravu učitelů na výuku, administraci a práce 
spojené s využíváním elektronického systému „Škola OnLine“, který umožňuje vedení databáze žáků a 
učitelů, tisk vysvědčení i různých formulářů, hodnocení práce žáků, kontrolu docházky a vedení třídní 
knihy. Škola má kompletní evidenci zápisu známek (elektronická žákovská knížka od 3. ročníku 
s přístupem pro rodiče a zápis do třídní knihy na I. i II. stupni). Všichni pedagogičtí a administrativní 
pracovníci využívají jednotný školní e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@zsho.cz. Pro účely distanční výuky 
má škola funkční systém MS Teams, ke kterému mají vytvořeny uživatelské účty všichni žáci školy ve 
všech ročnících.  

Stav výpočetní techniky se na ZŠ Heyrovského neustále zlepšuje a zajišťuje se pravidelný upgrade a 
výměna jak hardwaru, tak softwaru. Škola disponuje 2 počítačovými učebnami. Jedna PC učebna má 
17 PC stanic, multizařízení (tiskárna + skener), dataprojektor včetně plátna a ozvučení.  Druhá PC 
učebna disponuje 21 PC, multizařízením (tiskárna + skener), dataprojektorem včetně plátna a ozvučení. 
V této učebně lze využívat i funkce jazykové laboratoře pro výuku cizích jazyků a dalších předmětů. 

V šesti učebnách byly pořízeny nové interaktivní dotykové tabule eBoard Touch a jeden LCD dotykový 
interaktivní displej Legamas. Na škole se rozrůstá počet tabletů jako přenosných zařízení do učeben 
hlavně pro využití žáky. Škola pořídila dalších 20 tabletů značky Apple iPad včetně nabíjecího kufru. 
Využití těchto iPadů a tabletů ve výuce je velice kvitováno jak žáky, tak učiteli. 

Protože velké investice měla škola na začátku roku 2021, kdy zakoupila nové stolní počítače „All In One " 
a tablety včetně několik dataprojektorů s plátnem, byly investice v letošním školním roce směřovány 
spíše na obnovu výukových programů a celkově softwarů včetně licencí apod. Nemalé investice škola 
vynaložila za servis a údržbu všech stanic a příslušenství týkajících se výpočetní techniky. Proto naprostá 

mailto:jmeno.prijmeni@zsho.cz
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většina učeben je již vybavena dataprojektorem, notebookem s připojením k internetu, promítacím 
plátnem a reproduktory, takže vyučující mohou bez problémů využívat digitální učební materiály. 

Velký projekt z Národního plánu obnovy MŠMT byl schválen a přislíben také naší škole. Jedná se o velký 
finanční příspěvek, který škola využije hlavně na nákup pomůcek, učebních licencí a ICT techniky pro 
rozvoj digitálního myšlení a revizi informatiky. 

V dnešní době je již kvalitní ICT technika nedílnou součástí práce jak žáka, tak také učitele. 

 

1.10  Specifikum školy 

Jazykové vzdělávání  

Zvládnutí cizího jazyka na alespoň základní konverzační úrovni vnímáme jako jednu z priorit dnešního 

moderního světa, ke které musí směřovat úsilí žáků i jejich učitelů, s perspektivou na kvalitní uplatnění 

na trhu práce. I proto již více než 27 let nabízíme žákům od 3. ročníku možnost rozšířené výuky cizích 

jazyků – od 3. ročníku vždy jedna třída v ročníku. Žáci jsou do této třídy zařazeni na základě žádosti 

rodičů a současně po úspěšném zvládnutí vstupního testu. Rozsah výuky cizích jazyků činí 4 hodiny 

týdně ve třídách na I. stupni (vždy angličtina) a 6 hodin týdně ve třídách na II. stupni (3 hodiny 

angličtina, 3 hodiny druhý cizí jazyk). Druhý cizí jazyk si žáci volí na základě svého zájmu a personálních 

možností školy, zpravidla si mohou vybrat mezi němčinou, španělštinou a ruštinou.  

Sportovní specializace – atletické a fotbalové třídy  

Ve srovnání s předcházejícím školním rokem, kdy byla od samého počátku omezena veškerá sportovní 
činnost, jsme ve školním roce 2021/2022 obnovili sportovní kroužky, žáci se zúčastnili různých 
sportovních akcí a soutěží, ve kterých byli úspěšní. Podle zájmu jsme nabídli žákům sportovně 
zaměřené kroužky a ve spolupráci se sportovními kluby sportovní přípravky, kde si naši žáci ověřují své 
pohybové schopnosti a nadání. Od 5. ročníku si pak zájemci mohou zvolit třídu zaměřenou na sport – 
na kopanou a od 6. ročníku na atletiku.  
 
Sportovně talentovaným žákům opětovně škola vytváří takové podmínky, aby ve spolupráci se 
sportovními trenéry mohli plně rozvíjet svůj talent a dosáhnout co nejlepších výsledků. Dlouhodobě 
vynikajících výsledků škola v této oblasti dosahuje ve spolupráci se sportovními kluby AK Olomouc, SK 
Sigma Olomouc, RFA OK, BCM Olomouc, HK Velká Bystřice. Sportovní třídy jsou však otevřené i žákům 
z jiných sportovních klubů a oblastí, např. tenis, veslování apod. Vycházíme jim vstříc především 
pomocí individuálního přístupu a uvolňováním z vyučování na sportovní soustředění, tréninky a utkání.  
 
Jazykové i sportovní třídy jsou otevřené i nově přicházejícím zájemcům z jiných škol, po vykonání 
rozdílových zkoušek či na základě doporučení sportovního klubu může vedení školy rozhodnout o 
dodatečném zařazení žáka do výše uvedené třídy v kterémkoliv ročníku. Podmínkou setrvání žáků ve 
specializovaných třídách je jejich zodpovědný přístup k plnění školních i sportovních povinností.  
 

Vzdělávání žáků v běžných třídách je zaměřeno všeobecně, přiměřeně pokrývá všechny povinné obory 

a oblasti. Kompenzací ke sportovní či jazykové profilaci je v těchto třídách nabídka předmětů úzce 

spojených s praxí a každodenním životem – praktika z přírodovědných předmětů – z přírodopisu, 

zeměpisu a fyziky. Hlavním cílem je naučit žáky uvažovat v praktických souvislostech, naučit je převádět 

nabyté znalosti do každodenních praktických situací, snažit se rozvíjet jejich dovednosti, tříbit si úsudek 

a postoje i ve spojení s volnočasovými aktivitami či celospolečenskými tématy. 
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1.11  Spolupráce školy s institucemi 

Ve školním roce 2021/2022 byla na základě příznivě se vyvíjející situace s onemocněním covid-19 

obnovena spolupráce s níže uvedenými institucemi, se kterými ZŠ Heyrovského spolupracuje 

dlouhodobě. 

AK Olomouc (atletický klub)                                                                                                                                   

SK Sigma Olomouc (fotbalový klub)                                                                                                                     

1. HFK Olomouc (fotbalový klub)                                                                                                                            

Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje - RFA OK                                                                                               

BCM UP Olomouc (basketbalový klub)                                                                                                     

Středisko ekologické výchovy Sluňákov                                                                                                               

Knihovna města Olomouce                                                                                                                     

Univerzita Palackého Olomouc (především PdF a FTK)                                                                         

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc                                                                                                   

P – centrum                                                                                                                                                        

DDM Olomouc                                                                                                                                                 

Lingua centrum, Britské centrum (mezinárodní jazykové zkoušky)                                                        

Centrum dopravní výchovy Semafor 

English Education (kroužky AJ s rodilým mluvčím pro žáky 1. st.) 

SPŠ strojnická Olomouc – projekt IKAP, profesní orientace žáků 

SZŠ Olomouc - projekt IKAP, profesní orientace žáků 

 

1.12  Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

Dobře nastavená komunikace s rodiči a jejich vtažení do procesu vzdělávání a aktivní podíl na něm se 
stále podstatněji promítá do fungování školy. Komunikace s rodiči, příp. zákonnými zástupci žáků, a 
dalšími sociálními partnery má několik rovin, které se celoročně vzájemně prolínají a jejichž 
prostřednictvím škola získává podněty a zpětnou vazbu. 
 
Informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků dostávají rodiče formou zápisů do žákovských knížek 
klasických i elektronických prostřednictvím portálu Škola OnLine. I když je portál Škola OnLine v provozu 
již více než 10 let, jeho využívanost zákonnými zástupci je stále malá. V důsledku distančního vzdělávání, 
během kterého neprobíhaly klasické třídní schůzky, se konaly již koncem září ve všech třídách 
informativní třídní schůzky, v ojedinělých případech došlo k individuálním konzultacím či konzultacím 
po telefonu. V obvyklém jarním termínu (duben 2022) se uskutečnily ve všech třídách klasické třídní 
schůzky. 
 
Všichni třídní učitelé se snažili být v pravidelném kontaktu se zákonnými zástupci, v případě potřeby je 

informovali telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud to situace vyžadovala, byli rodiče pozváni 

do školy k osobnímu jednání. V důsledku distanční výuky docházelo v průběhu školního roku 

k častějším individuálním schůzkám se zákonnými zástupci na půdě školy, kde předměty jednání byly 

většinou prospěch žáka, nevhodné chování, sociální vazby či vysoká absence žáka. Taková jednání 

probíhala za přítomnosti nejen rodičů a třídního učitele, ale také pracovníků našeho školního 

poradenského pracoviště, výjimečně i vedení školy, které bylo vždy o daných schůzkách předem 

informováno. Během školního roku docházely vedení školy telefonicky, e-mailem, výjimečně 

prostřednictvím osobních setkání podněty i ze strany rodičů, na které vedení školy operativně 

reagovalo, snažilo se problém ihned prošetřit, aby k podobným situacím již nedocházelo. 
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Po celý školní rok fungovalo i školní poradenské pracoviště, žákům i rodičům byla stále k dispozici školní 

psycholožka i speciální pedagožky, které podle možnosti nabízely osobní konzultace nebo konzultace 

po telefonu. 

Vedení školy má tedy důvod se domnívat, že spolupráce s rodiči, kteří jsou velmi dobře obeznámeni 

s chodem školy,  informováni mimo jiné i prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, je dobře 

nastavená, rodiče neváhají se v případě potřeby kdykoli obrátit na příslušné vyučující, vedení školy či 

využít služby školního poradenského pracoviště. 

 

1.13  Údaje o školské radě 

Školská rada při Základní škole Olomouc, Heyrovského byla zřízena ke dni 11. 4. 2003 (č. j. 
137/O/2003/Fa). Ve školním roce 2021/2022 pracovala školská rada v následujícím složení: 

za zřizovatele: 

Jolana Látalová, 

Mgr. Jana Nováková do 22. 11. 2022, 

Pavel Zatloukal od 22. 11. 2022. 

za zákonné zástupce žáků: 

Ing. Barbora Otrubová, 

Marcela Mecnarowská. 

za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Monika Babičková (vyučující ZŠ Heyrovského), 

Mgr. Iveta Ženožičková (vyučující ZŠ Heyrovského). 

 

Ve školním roce 2021/2022 byla dne 22. 11. 2021 schválena změna ve složení členů školské rady z řad 

zástupců zřizovatele. Paní Mgr. Jana Nováková se svého členství vzdala a na její místo byl jmenován pan 

Pavel Zatloukal. Zbývající složení školské rady zůstalo nezměněno. 

Školská rada se ve školním roce 2021/2022 sešla 2x. Dne 30. 9. 2021, kdy schválila „Výroční zprávu o 

činnosti školy za školní rok 2020/2021“, diskutovala o plánech akcí na následující školní rok a 

protiepidemiologických opatřeních týkajících se covidu. Dne 5. 4. 2022 vzala na vědomí „Zprávu o 

hospodaření školy za rok 2021“, výsledek šetření ČŠI  a následná opatření, schválila novelizovaný školní 

řád s účinností od 9. 3. 2022. Na schůzích byl vždy přítomen ředitel školy Mgr. Oldřich Anděl, který k 

případným dotazům a podnětům poskytoval členům školské rady detailní informace. 
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2. OBORY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

2.1  Obory vzdělávání 

 

kód oboru obor vzdělávání počet tříd počet žáků k 30. 6. 2022 

79-01-C/01 Základní škola 44 1040 

 

2.2  Vzdělávací program 

 

vzdělávací program počet tříd počet žáků k 30. 6. 2022 

ŠVP ZV „Škola v pohybu“ 44 1040 

 

Oproti minulému sledovanému období (školní rok 2020/2021) došlo k mírnému poklesu v počtu žáků. 

 

2.3  Školní vzdělávací program 

Od 1. 9. 2014 probíhá ve všech třídách výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) „Škola v pohybu“, vypracovaného podle upraveného Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), platného od 1. 9. 2013. ŠVP ZV „Škola 

v pohybu“ vychází z tradic, koncepce, možností a materiálního vybavení školy. Preferuje společný 

komplexní základ a výuka je zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Školní 

vzdělávací program je koncipován tak, aby všem žákům poskytoval kvalitní základy všeobecného 

vzdělávání a vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí 

stanovených v RVP pro ZV. Rozvíjíme osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně 

se rozhodovat a v budoucnu se projevovat jako demokratický občan, který se dokáže ve společnosti 

uplatnit. Předkládáme našim žákům takový způsob vzdělávání, který bude rozvíjet jejich schopnosti, 

zájmy i nadání. Každý žák má šanci orientovat své další vzdělávání určitým směrem. Na základě 

dlouholetých zkušeností nabízíme mimo běžnou výuku i specializované směry - jazykové vzdělávání a 

sportovní specializaci. Na I. i na II. stupni jsou všechny disponibilní hodiny použity na posílení výuky 

povinných předmětů. 

ŠVP ZV „Škola v pohybu“ je otevřený dokument, který umožňuje úpravy a změny obsahu, učebního 

plánu i povinně volitelných předmětů. 
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2.4  Jazykové vzdělávání 

Český jazyk 

Český jazyk se vyučuje ve všech ročnících. Umožňuje žákům aktivní užívání mateřského jazyka v obou 
formách projevu a vybízí je k poznávání a chápání společenského vývoje. Vede žáky k účelné 
komunikaci, k interpretaci jejich postojů, k orientaci v okolním prostředí a k chápání vlastního místa ve 
společnosti. Předmět český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: 
komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací 
obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. 
 
Součástí výuky byly obnovené, předem naplánované mimoškolní programy, realizované ve škole i mimo 

školu formou návštěv divadelních představení, návštěv a besed v knihovně školní i městské apod. 

Učitelé i žáci mají k dispozici moderní školní knihovnu, kde se pod vedením školní knihovnice konají 

veškeré naplánované školní akce formou besed a literárních programů, zaměřené na rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Toho využívají ve spolupráci se školní knihovnicí zejména učitelé I. stupně, kteří podporují 

čtenářskou gramotnost i v rámci svých hodin literárního čtení. 

Školní knihovna, která v posledních letech nabývá na významu, hraje velmi podstatnou roli v podpoře 
a rozvoji čtenářské gramotnosti našich žáků. Jejich zájem o půjčování knih trvale roste a zvyšuje se i 
počet pravidelných aktivních čtenářů. V průběhu celého školního roku mohli žáci těchto služeb využívat, 
a to v době výpůjčních hodin, o přestávkách a volných hodinách. V odpoledních hodinách navštěvovali 
školní knihovnu také mladší žáci v rámci školní družiny. Ti uvítali čas od času nejen jiné prostředí na 
relaxační čtení v odpoledních hodinách, ale rovněž široký výběr z nabízených titulů knih ke čtení. 
 

Učitelům českého jazyka na I. a II. stupni byly v rámci DVPP během školního roku nabízeny vzdělávací 

programy zaměřené na nové trendy výukových a didaktických metod včetně nových forem rozvoje 

čtenářské gramotnosti, inspiraci pro zkvalitňování výuky napříč předměty apod. Získané poznatky pak 

mohli učitelé využívat pro zlepšení a inovaci výuky napříč předměty na obou stupních ZŠ. Dále jsou 

učitelům zdarma zprostředkovány různé učební materiály, mezi které patří také multimediální 

učebnice. O ty projevili učitelé rovněž zájem. Využili je převážně v hodinách prezenční výuky, ale 

v ojedinělých případech i při  distanční či hybridní výuce. Obecně jsou žáci soustavně povzbuzováni 

k vlastní aktivní četbě a jsou vedeni k porozumění přečtenému textu. Současně je kladen důraz na 

písemný i ústní projev, vyjadřovací prostředky, slovní zásobu a její obohacování. 

 

Cizí jazyky 

Výuku ve všech skupinách cizích jazyků od 3. ročníku zajišťují plně aprobovaní vyučující. 

Anglický jazyk 

I ve školním roce 2021/2022 měly děti 1. a 2. ročníku naší školy možnost zvolit si anglický jazyk jako 

nepovinný předmět (od 3. ročníku povinný pro všechny žáky). Cílem je připravit žáky na komunikaci   v 

cizím jazyce, formou her odbourat či alespoň snížit pozdější nechuť k učení a případný strach z 

obtížného předmětu. 

Od 3. ročníku je anglický jazyk již povinný pro všechny žáky, i letos měli žáci se studijními předpoklady 

šanci se přihlásit do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je vždy jazyk anglický 

(až 4 hodiny týdně), od 6. ročníku mají možnost výběru druhého cizího jazyka (jazyk německý, ruský 

nebo španělský). Průběžně nabízíme i další možnosti jazykového rozvoje – mezinárodní projekty, 
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zahraniční výukově-vzdělávací zájezdy, přípravu na složení mezinárodní zkoušky KET (Key English Test) 

nebo PET (Preliminary English Test), návštěvy divadelních představení v angličtině apod. Ve výuce jsou 

používány nejmodernější výukové metody a materiály, výukový SW a audiovizuální technika. Vyučující 

angličtiny se aktivně účastní akcí pořádaných významnými nakladatelskými domy, především Oxford 

University Press, jehož materiály ve výuce vyučující angličtiny především využívají. 

Po dvou letech se obnovilo konání jazykových soutěží, okresní i krajská kola proběhla standardní 

prezenční formou. V letošním školním roce jsme zaznamenali velký úspěch, když se žákyně 8. E umístila 

v krajském kole soutěže v AJ na krásném 5. místě. Skupina žáků 9. B úspěšně složila mezinárodní 

zkoušky KET, příp. PET a získali tak mezinárodně platný certifikát osvědčující jejich jazykovou úroveň.   

I když v letošním školním roce neproběhly žádné eTwinningové aktivity a nebyli jsme zapojeni do 

žádného mezinárodního projektu (kromě končícího projektu Erasmus+), pokusili jsme se žákům výuku 

zatraktivnit jinými aktivitami, které mohly proběhnout, např. společným čtením anglické knihy v Oxford 

Bookshop. 

 

Další cizí jazyk 

Škola se snaží nabídnout žákům možnost volby, neurčujeme direktivně výběr druhého jazyka. 

Vycházíme z aktuálního personálního obsazení a aprobací učitelů a žáci si již několik let mohou vybírat 

ze tří cizích jazyků – německý, španělský, ruský. Žáci jazykových tříd začínají s výukou druhého cizího 

jazyka v 6. ročníku (6. - 9. ročník vždy 3 hodiny týdně), ostatní žáci se druhému cizímu jazyku věnují v 8. 

a 9. ročníku 3 hodiny týdně. Klesá zájem o jazyk německý, roste zájem o jazyk španělský, nejmenší zájem 

je i nadále o ruštinu. Snažíme se však zajistit i výuku ruštiny, neboť mnozí žáci, kteří přichází především 

do sportovních tříd ve vyšším ročníku, mají o ruštinu zájem nebo se ruštinu na školách, odkud přichází, 

již učili. Žáci i vyučující mají k dispozici moderní učebnice, využívají tradiční (např. slovníky) i moderní 

výukové pomůcky, stejně jako v angličtině je k výuce využívána i učebna vybavená sluchátky, která 

slouží k nácviku poslechových a komunikačních dovedností.   

Ve školním roce 2021/2022 se ve třídách s rozšířenou výukou jazyků vyučovala němčina (6 skupin) a 

španělština (2 skupiny). I žáci, kteří nejsou zařazeni ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků, se podle 

platného RVP učí dvěma cizím jazykům – od 3. ročníku je to angličtina v rozsahu 3 hodiny týdně, v 8. a 

9. ročníku druhý cizí jazyk v rozsahu 3 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk si žáci volí dle svého zájmu, ve 

školním roce 2021/2022 se vyučovaly všechny tři nabízené jazyky – německý (5 skupin), španělský (3 

skupiny) i ruský (4 skupiny).   

Všichni vyučující cizích jazyků se zúčastňují DVPP dle aktuální nabídky pořádajících institucí, především 

vydavatelských domů. V letošním školním roce se podařilo realizovat akce pro všechny vyučované cizí 

jazyky – ruštináři se zúčastnili akce na PdF MU v Brně, kde mohli konverzovat s rodilými mluvčími, pro 

španělštináře byla atraktivní možnost strávit několik hodin na španělském festivalu, který pořádala FF 

UP, a němčináři vyrazili na projektové dny do Vídně a okolí.   

 

2.5  Sportovní výchova 

Sportovní výchova na naší škole je především rozvíjena ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 
Sportovní třídy slouží jako alternativa k tzv. běžným třídám se záměrem nabídnout žákům možnost 
rozvíjet své pohybové nadání organizovaně, ve spolupráci se sportovními kluby a pod vedením 
profesionálních trenérů. Nejintenzivnější spolupráce se sportovními kluby funguje v atletice, 
basketbale, házené a ve fotbale. Ve sportovních třídách jsou však zařazeni i žáci, kteří se úspěšně věnují 
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i jiným sportům a škola jim vychází vstříc v pravidelném uvolňování na sportovní tréninky a soustředění 
v době vyučování. V souladu s naším školním vzdělávacím programem se vždy plně snažíme vytvářet 
žákům těchto tříd takové podmínky a takové prostředí, které jednoznačně podporují mladé sportovce 
a rozvíjí jejich talent. 

Současně touto formou sportovního zaměření žákům a jejich rodičům nabízíme smysluplnou náplň 

trávení volného času, což mladé lidi dokáže motivovat a pozitivně formovat k vytváření takových 

morálně volních vlastností, které podporují smysl pro fair play, posilují vůli, schopnost práce v týmu a 

toleranci vůči ostatním. Sportovní zaměření a sportovní výchovu vnímáme i jako výraznou prevenci 

sociálněpatologických jevů, jako je agresivita, vandalství, gamblerství, případně závislosti na alkoholu 

nebo jiných návykových látkách. Sportovní život na celé škole, stejně jako v letech předešlých, také v 

letošním školním roce systematicky vedl mladé lidi ke zdravému životnímu stylu, formoval jejich 

charakter, vedl je k sebeovládání a týmovému duchu. V letošním školním roce zaznamenala škola celou 

řadu úspěchů, kterých žáci školy opakovaně dosahují v individuálních i týmových soutěžích a závodech, 

čímž slouží i jako velmi pozitivní příklad pro ostatní žáky školy. Škola je hrdá na všechny dosažené 

úspěchy, získané poháry a medaile tvoří podstatnou část výzdoby školy, část z ní je umístěna tak, aby 

byla viditelná i pro kolemjdoucí. Sami žáci jsou pyšní na vystavené poháry a vzájemně se na ně 

upozorňují, kladně je komentují i rodiče a další návštěvníci školy. 

Ve školním roce 2021/2022 se žáci školy zúčastnili mnoha sportovních soutěží, např. již tradičního 

Poháru rozhlasu, přespolního běhu, štafetového poháru, turnaje v basketbale Energy StreetBall, 

fotbalového Mc Donald´s Cupu apod. Pro mnohé naše žáky byla sportovním vrcholem roku účast na 

Olympiádě dětí a mládeže, které se zúčastnilo téměř 30 dětí. Kromě tradiční atletiky a fotbalu 

reprezentovaly svůj kraj také např. v plavání, šermu, karate, házené nebo basketbalu. 

Podrobnější přehled sportovních úspěchů – viz Účast žáků školy v soutěžích. 

 

Spolupráce s AK Olomouc  

Sportovní třídy se zaměřením na atletiku mají na ZŠ Heyrovského bohatou historii. Ve spolupráci 

s Atletickým klubem Olomouc se v těchto třídách daří vychovávat budoucí atletické naděje. Mezi 

odchovance patří řada českých reprezentantů v kategoriích mládeže a dospělých, včetně těch 

současných. Mladí atleti se během školního roku účastní soutěží družstev a jednotlivců od okresních 

přeborů až po vrcholné akce, jako je mistrovství ČR.  Sportovní středisko atletiky v Olomouci se 

každoročně řadí mezi nejlépe hodnocená střediska mládeže v republice a žáci ZŠ Heyrovského mají na 

tom svoji nemalou zásluhu. 

Školní rok 2021/2022 nezačal díky covidovým opatřením ideálně. Nakonec se ale povedlo uskutečnit 

téměř vše, co bylo v plánu. Tréninky a závody probíhaly ze začátku s menšími omezeními, ale oproti 

předchozímu roku to bylo výrazně lepší. Po dvou letech se pak podařilo uspořádat také podzimní 

soustředění v Karlově pod Pradědem.   

• SOUTĚŽE DRUŽSTEV 

V září vždy vrcholí soutěže družstev žactva. Mladší žáci a žákyně se probojovali až do finále mistrovství 

Moravy a Slezska v Šumperku, což je nejvyšší úroveň jejich soutěží. Mladší žákyně nakonec skončily na 

celkovém 5. místě ziskem 61 bodů. Mladší žáci se součtem 69 bodů obsadili 6. místo. Z žáků naší školy 

byli nejúspěšnější Šimon Kubín, Sebastian Vacík, Vojtěch Bednařík, Jindřich Bezděk, Metoděj Pazdera, 

Sofie Kouřilová, Lucie Břenková a Rozálie Pazderová. 
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Starší žákyně bohužel neprošly přes postupovou soutěž a skončily těsně před branami finále, když se 

na mistrovství Moravy a Slezska umístily na 7. místě. Starší žáci to naopak zvládli a z MMS se přes 

celkové 2. místo dostali až na mistrovství ČR družstev. To se konalo 2. 10. 2021 v Ostravě a olomoucké 

družstvo nakonec obsadilo 7. místo ziskem 75 bodů. Mezi opory družstva patřil Nikolas Hus. 

V květnu a červnu proběhla základní kola družstev mladšího i staršího žactva. Všechna družstva 

suverénně postoupila do podzimní fáze soutěží, takže se budeme těšit na další skvělé výkony našich 

atletů. 

• MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA JEDNOTLIVCŮ 

V termínu 18. – 19. září 2021 se v Mladé Boleslavi konalo mistrovství ČR starších žáků a žákyň na dráze. 

Zde se skvěle vedlo štafetě starších žáků na 4 x 60 m, ve které se představil i Nikolas Hus. Štafeta doběhla 

na 3. místě, takže Nikolas si domů odvezl bronzovou medaili. 

O víkendu 26. – 27. 2. 2022 se pak v Praze konalo halové mistrovství České republiky žactva. Tam se 

našim žákům tolik nedařilo. Přesto velmi děkujeme pětici našich žáků za účast na této vrcholné akci. 

Byli to: Nikolas Hus, Metoděj Pazdera, Sebastian Vacík, Alžběta Stejskalová a Lucie Břenková. 

• X. HRY LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE – OLOMOUC 26. 6. – 1. 7. 2022 
 
Do olomoucké metropole se v termínu 26. 6. – 1. 7. 2022 sjeli mladí sportovci z celé České republiky, 
aby změřili svoje síly ve 20 sportech na X. olympiádě dětí a mládeže. Na stadionu TJ Lokomotiva 
Olomouc se uskutečnily závody v atletice. Naši školu v atletice reprezentovali Nikolas Hus a sourozenci 
Metoděj (ten navíc i v basketbalu) a Rozálie Pazderovi. Nikolas předvedl ve svých disciplínách (60 m a 
skok daleký) osobní rekordy. Ve sprintu skončil těsně před branami finále, ve skoku dalekém z toho bylo 
8. místo. Rozálka i Metoděj obsadili shodně 13. místo, což je v konkurenci nejlepších závodníků z celé 
republiky také úspěch. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme ke spoustě osobních rekordů! 

Spolupráce s RFA OK a SK Sigma Olomouc 

Od školního roku 2016/2017 spolupracuje ZŠ Heyrovského s Regionální fotbalovou akademií 

Olomouckého kraje. Celý projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s SK Sigma Olomouc a tradici 

sportovních fotbalových tříd.  Škola se snaží společně s FAČR, Statutárním městem Olomouc a 

Olomouckým krajem vytvářet maximální podmínky pro studijní a sportovní rozvoj asi 50 

nejtalentovanějších hráčů Olomouckého kraje v kategorii starších žáků ve třídách 7. – 9. D. Podobně 

spolupracuje i na klubové úrovni s mladší kategorií ve třídách 5. – 7. D. 

Žáci nastupují do sportovních fotbalových tříd SK Sigma Olomouc na doporučení šéftrenéra po 

schválení ředitelem školy stejně jako ve starších kategoriích vybraní žáci, kteří úspěšně prošli 

výběrovými koly a kritérii RFA, do Regionální akademie.  Škola, SK Sigma Olomouc a RFA  fungují v 

souladu  a společně nastavují výukový program (rozvrh hodin, počty hodin rozšířené TV) a tréninkový 

proces (dopolední a odpolední tréninkové jednotky). Maximální důraz je kladen na výchovně-vzdělávací 

a sportovní rozvoj hráče. 

Žáci sportovních tříd SK Sigma Olomouc a RFA Olomouc mají dle ŠVP „Škola v pohybu“  rozšířenou výuku 

tělesné výchovy (5. D – 3 hodiny týdně, 6. D, 7. D – 5 hodin týdně, 8. D, 9. D – 5 hodin týdně + sportovní 

příprava + 3 hodiny sportovní přípravy mimo rozvrh školy v Aplikačním centru Baluo UP FTK). 
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Při řešení výchovně-vzdělávacích problémů žáků funguje velmi dobře spolupráce a informovanost ve 

spojení škola – rodič – trenér, provázanost a spolupráce s ŠPP. V případě potřeby probíhá uvolňování 

žáků na základě žádosti rodičů a klubu nebo fotbalové asociace na sportovní soustředění, fotbalová 

utkání, turnaje, pravidelné testování pohybových schopností a dovedností, lékařské prohlídky. 

Současně touto formou sportovního zaměření žákům a jejich rodičům nabízíme smysluplnou náplň 

trávení volného času, což mladé lidi dokáže motivovat a pozitivně formovat k vytváření takových 

morálně volních vlastností, které podporují smysl pro fair play, posilují vůli, schopnost práce v týmu a 

toleranci vůči ostatním. Sportovní zaměření a sportovní výchovu vnímáme i jako výraznou prevenci 

sociálněpatologických jevů, jako jsou agresivita, vandalství, gamblerství, případně závislosti na alkoholu 

nebo jiných návykových látkách. Sportovní život na celé škole, stejně jako v letech předešlých, i v 

letošním školním roce systematicky vedl mladé lidi ke zdravému životnímu stylu, formoval jejich 

charakter, vedl je k sebeovládání a týmovému duchu. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme se po téměř roční pauze zaviněné pandemií covidu plnohodnotně 

vrátili k prezenční výuce a zároveň souvislému tréninkovému procesu. Hráči nastupující nově do 

Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje společně před začátkem školního roku absolvovali 

adaptační kurz pod vedením PhDr. Marty Boučkové v Kamenici u Jihlavy. Zároveň starší žáci 

reprezentovali svoji kategorii na kontrolním a srovnávacím turnaji RFA Magic Cup Šumava, konaném v 

září pod záštitou šéftrenéra akademií Karla Poborského. Po téměř dvou letech jsme absolvovali i zimní 

soustředění v Jeseníkách (sporthotel Kurzovní) a v průběhu února 2022 zvládli i mezinárodní zápasovou 

konfrontaci na zahraničním výjezdu do Krakova (Polsko). Závěr soutěžního ročníku i školního roku byl 

ozdoben vítězstvím na turnaji regionálních fotbalových akademií O pohár Karla Poborského. Z dalších 

školních úspěchů musím vyzdvihnout zejména reprezentaci na úrovni krajských a republikových kol 

atletických soutěží. Stali jsme se republikovými mistry v přespolním běhu starších žáků. 

Díky vzájemné spolupráci se nadále škole daří plnit také náročné požadavky RFA a SK Sigma Olomouc 

na stravování žáků (snídaně, svačina, oběd) a zároveň zvyšovat komfort pro tréninkový proces   hráčů 

(rekonstrukce a nové vybavení šaten pro hráče, trenéry). 

 

2.6  Environmentální výchova 

Stejně jako v předcházejících letech se snažili učitelé o vytvoření pozitivního citového vztahu žáků k 

životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě obecně. V rámci výuky zmiňovali významné ekologické 

dny, se kterými byli žáci seznámeni zábavnou formou prostřednictvím projektových dní, např. Den bez 

aut, Světový den zdraví, Den Země, Den vody, Den stromů a další. Ke zpestření výuky využili výukové 

programy s ekologickou tematikou, které nabízí DDM, Pevnost poznání nebo Vlastivědné muzeum v 

Olomouci. 

Na naší škole se učí děti už od 1. ročníku třídit odpad. Pomáhá tomu uzpůsobení podmínek ve třídách, 

kde jsou umístěny odpadkové koše na papír, plast a další odpad od společnosti EKO-KOM. Třídit odpad 

se nám dařilo během celého školního roku. Každoročně se také naše škola účastní soutěže ve sběru 

papíru „Volá tapír, třiďte papír“, bylo tomu tak i v letošním školním roce, kdy na vítězné třídy čekala 

odměna. 

Nadále na I. stupni pokračujeme v projektu „Ovoce a zelenina do škol“,  který má za cíl zvýšit spotřebu 

ovoce a zeleniny a vytvářet správné stravovací návyky. Stále jsme členy projektu MRKEV. 

Ačkoli v 1. pololetí školního roku pokračovala nepříznivá epidemiologická situace, proběhla celá řada 

akcí.  
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REALIZOVANÉ AKCE I. STUPNĚ    

Volá tapír, třiďte papír – říjen, květen   
Vyhodnocení : 1. místo - 5. B   
                           2. místo - 4. C   
                           3. místo - 4. A    
   

Ekologické programy DDM   
Ptačí strom - 1. a 2. ročník  
Skřítek Lesík a jeho kamarádi - 1. a 2. ročník   
Co viděla sojka v lese - 1. ročník   
   

Pevnost poznání   
Lidské tělo jako puzzle - 2. ročník   
Projektový den v Pevnosti poznání - 5. A a 5. C   
   

Vlastivědné muzeum   
Velikonoční dílny - 2. B a 2. C    

Exkurze   
Sbírkové skleníky - 1. B   
Zlatá farma Štětovice - 1. a 2. ročník   
   

Projektové dny   
Za zvířátky do Afriky - 3. C   
Jíme zdravě, pestře a hravě - 3. ročník   
Lidské tělo - 2. ročník  
Vesmír - 5. C   
Zdravé zuby - 1. a 2. ročník   
Zubní víla - 1. třídy, organizátor - Lékařská fakulta UP Olomouc   
Výuka v lese - akce 2. C, B, organizátor - Lesy České republiky   
Vlastivědná vycházka - 5. C a 5. A   
Putování s kočičkou Olou - 3. C, prohlídka radnice a historických památek Olomouce   
Škola v přírodě - 1. A, C - Moravský Beroun   
Přírodovědný jarmark - 4. C, organizátor - Přírodovědecká fakulta UP Olomouc   
   
REALIZOVANÉ AKCE II. STUPNĚ 
 

Účast na XVII. ročníku Krajské konference EVVO – D. Čechová 

Projekt Krasové jevy a přírodní krásy Javoříčka – 6. ročník 
Den otevřených laboratoří – zkoumání mikrosvěta – 8., 9. ročník 
Projekt Savci  - zoo Lešná – 8. ročník 
Projektový Den vody – 8. ročník 
Soutěž Zdraví a zdravý životní styl – 8. ročník 
Farmářské dny – ekologické zemědělství – 7., 8. a 9. ročník 
  
Školní výlety byly zaměřeny především na poznávání Olomouckého kraje, samotného města 
Olomouc a jeho krásy okolí.  
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2.7  Polytechnické vzdělávání 

Pracovní činnosti a práce učitelů a žáků v rámci těchto činností mají na naší škole dlouhodobou tradici. 

I v tomto školním roce vznikaly v moderně vybavených školních dílnách velmi zajímavé výrobky ze 

dřeva, kovu a plastu. 

 

Od 1. 11. 2020 se naše škola aktivně účastní projektu IKAP OK II (Implementace krajského akčního 
plánu Olomouckého kraje II), což je navazující projekt na původní IKAP.  I když je na škole dobře 
vybavená školní dílna a zajištěna kvalitní výuka předmětu pracovní činnosti -technických prací, 
rozhodně tento projekt pomohl žákům i motivačně. Ve škole byly organizovány projektové dny - v 1. 
pololetí pro žáky 7. ročníků a ve 2. pololetí pro žáky 5. ročníků. Aby nezůstala pozadu ani děvčata, 
spolupráce byla rozšířena o další střední školu. 

Přibližně stovka žáků 8. a 9. ročníků se v tomto školním roce zapojila aspoň do jedné akce, která byla 
připravena ve spolupráci s: 

• CKP 05 (Centrum kolegiální podpory č. 05 – oblast strojírenství) na SPŠS v Olomouci, 

• CKP 16 (Centrum kolegiální podpory č. 16 – oblast zdravotnictví) na SZŠ a VOŠz a JŠ Olomouc. 

 

Někteří žáci se pouze účastnili úvodního workshopu, kde se seznámili s uvedenými školami a jejich   
studijními obory. Většina z nich se ale na tyto školy opakovaně vracela, aby se aktivně zapojila do 
dalších, dobře připravených workshopů. 

Na SPŠS v Olomouci se žáci účastnili workshopů s názvem Den strojařem.  Pracovali např. v laboratoři 
pro výuku elektrotechniky, kde získali první znalosti v tomto oboru, vyrobili si hlavolam z měděného 
drátu aj. a někteří žáci 8. ročníků navíc pracovali v kroužku modelování na počítači. Jiné workshopy 
proběhly prostřednictvím nové spolupráce se SZŠ v Olomouci. Díky úzké spolupráci s odborně 
zaměřenými středními školami jsou žáci motivováni ke směřování budoucího zaměření studia 
v přírodovědeckých a technických oborech.  

 

2.8  Dopravní výchova 

V průběhu školního roku byla dopravní  výchova začleňována do výuky prvouky a vlastivědy, byly využity 

všechny dostupné materiály a interaktivní programy naší školy.                                                                   

Učitelé využívali doplňující materiály k výuce: 

DVD Dětská dopravní policie, elektronická Dopravní školička, videa a testy BESIPu, pracovní listy 

s dopravní tematikou. 

 
Průkaz mladého cyklisty 2022 
   

třída PMC získalo úspěšnost 

4. A 23 z 23 100 % 

4. B 28 z 28 100 % 



17 
 

4. C 21 z 21 100 % 

4. E 14 z 16 88% 

celkem 86 98% 

 
Srovnání výsledků jednotlivých tříd 
 
Nejlepších výsledků dosáhly třídy 4. E a 4. F -  100 %. 
Nejnižší skóre měla třída 4. B  se 79 %. 
Celková průměrná úspěšnost všech 4. ročníků dosáhla 90 %. 
Z celkového počtu 117  žáků 4. ročníků získalo PMC 104 žáků. 
 

Účast na projektu „Bezpečná cesta do školy“ 
 
ZŠ Heyrovského se zúčastnila v měsíci listopadu 2021 projektu „Bezpečná cesta do školy“. Žáci pomohli 

monitorovat na mapě nebezpečná místa při cestě do školy a bezpečnost silničního provozu v blízkosti 

školy.    

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

• oblastní kolo 

Dne 10. 5. 2020 se vybraní žáci 4. a 9. ročníku zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých 

cyklistů. A předvedli parádní výkony a znalosti! Reprezentovali naši školu ve dvou kategoriích (věk   10-

12 let a věk 12-16 let) spolu s dalšími pěti školami v těchto 4 disciplínách: 

• test pravidel silničního provozu a pozemních komunikací, 

• jízda po dopravním hřišti, 

• jízda zručnosti, 

• zásady poskytování první pomoci. 
 

Výsledky soutěže: 

1. družstvo, žáci 4. B, vybojovali  1. místo 
 

Agáta Hrudníková, Dominik Nezval, Šimon Skála, Thea Volková 
 

2. družstvo, žáci 9. B, vybojovali také 1. místo 
 

Jakub Hodůr, Simona Kozmíková, Lara Přidalová, Karel Slíva 
 

• okresní kolo 

Okresního kola soutěže, dne 24. 5. 2022, se účastnili žáci naší školy také se ctí. Nebyli jsme sice tak 

úspěšní jako v oblastním kole, ale i tak žáci zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci naší školy. 

Tentokrát vybojovali mladší žáci 4. B třídy 4. místo a žáci 9. B třídy 3. místo. 
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3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

3.1  Pracovníci školy 

pracovníci k 30. 6. 2022 fyzické osoby přepočtení 

pracovníci 
celkem z toho ZŠ 

Čajkovského 

pedagogičtí pracovníci 85 14 81,4052 

z toho učitelé 67 8 64,9087 

vychovatelky 11 4 10,1965 

asistenti pedagoga 4 2 3,3 

školní psycholog 1 0 1 

speciální pedagog 2 0 2 

nepedagogičtí pracovníci 36 1,5 34,025 

celkem 121 15,5 115,4302 

 

 

3.2  Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace) 

fyzické osoby 

k 30. 6. 2022 

pedagogičtí 

pracovníci celkem 

s odbornou  

kvalifikací 

bez odborné 

kvalifikace 

85 85 0 

 

 

3.3  Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2022 

věk do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let celkem 

počet 

fyzických 

osob 

16 20 30 14 5 85 

z toho žen 13 15 29 12 5 74 
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4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

Termín zápisu:   8. 4.– 9. 4. 2022 

Výsledek zápisu 

 Heyrovského 33 Čajkovského 11 celkem 

počet dětí přihlášených k zápisu 110 50 160 

z toho počet žádostí o odklad 18 11 29 

počet dětí přijatých 92 39 131 

počet dětí nepřijatých 0 0 0 

plánovaný počet otevřených 1. tříd 4 2 6 

 

Zápis dětí do 1. třídy se po dvou letech vrátil opět ke své tradici, kdy se obnovila i motivační část zápisu. 

Podmínky zápisu týkající se formální i motivační části byly s předstihem zveřejněny prostřednictvím 

webových stránek školy. 

Ve srovnání s loňským rokem, kdy probíhal netradiční zápis v podobě pouze formální části,  byl v době 

zápisu počet přihlášených dětí na pracovišti Heyrovského i Čajkovského téměř vyrovnaný, ale počet 

žádostí o odklad PŠD byl nižší. 

Novinkou pro snazší a jednodušší organizaci obnoveného prezenčního zápisu, která měla cíleně vést ke 

spokojenosti rodičů, byl rezervační systém za účelem minimalizovat dobu čekání. Tento nově zavedený 

systém se osvědčil, ze strany rodičů byl vítán a měl kladnou odezvu.   

Po ukončení zápisu v naší škole probíhaly ještě dodatečné odklady a výjimečně byly  podány žádosti o 

přijetí od zákonných zástupců, kteří se v daném termínu k zápisu nedostavili. Všechny žádosti o odklad 

byly doloženy potřebnými doporučeními do 31. 5. 2022 a byly akceptovány. 

Vzhledem k mimořádné situaci, která nastala v souvislosti s válkou na Ukrajině, se na základě 

doporučení z MŠMT konal v měsíci červnu tzv. zvláštní zápis k přijímání cizinců do 1. ročníku. 
Organizace zápisu se týkala pouze formální části, tedy bez přítomnosti dětí, formou podání příslušné 

žádosti zákonného zástupce dítěte, konkrétně v termínu od 6. 6. do 10. 6. 2022. Oznámení o konání 

zvláštního zápisu včetně formulářů, které byly přichystány v dvojjazyčné podobě, byly včas zveřejněny 

opět na webových stránkách školy, kde byly po ukončení zápisu zveřejněny i výsledky. Do ZŠ 

Heyrovského bylo přijato celkem 6 ukrajinských dětí. 

Počet budoucích prvňáčků se v konečné fázi snížil nejen dodatečnými odklady školní docházky, ale 

došlo i k dalším změnám v rámci stěhování a přestupů. 

počet dětí do 1. ročníku k 31. 8. 2022 84 27 111 

počet tříd 1. ročníku 4 1 5 

 

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřeno 5 tříd 1. ročníku (z toho 1 na odloučeném pracovišti ZŠ 

Čajkovského). 
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Ve spojení se zápisem se v 2. polovině školního roku realizovaly některé akce, které sloužily pro lepší 

informovanost rodičů a eliminaci obav ze školy u předškoláků: 

• setkání ředitelek MŠ se Základní školou Olomouc, Heyrovského 33 za účelem předání informací 
k termínu a průběhu zápisu v podobě letáčků pro rodiče předškoláků, 
 

• den otevřených dveří v podobě motivačně zaměřeného hodinového pásma „Budu 
prvňáčkem“, seznámení s prostředím a pracovníky školy ZŠ Heyrovského, 

• informační schůzka pro rodiče předškoláků, informace k nástupu do 1. ročníku (rozdělení dětí 
do tříd, třídní učitelé, seznamy pomůcek, školní družina, školní jídelna,...), 
 

• webové stránky školy a Facebook – pozvánky a veškeré informace k zápisu, ke zvláštnímu 
zápisu. 
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ              

5.1  Informace o třídách a počtech žáků 

5.1.1  Počet tříd 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

celkem k 30. 6. 2022 24 20 44 

z toho ZŠ Čajkovského 7 0 7 

 

5.1.2 Počet žáků 

 I. stupeň II. stupeň celkem 

celkem k 30. 6. 2022 527 513 1040 

z toho ZŠ Čajkovského 131 0 131 

 

5.1.3 Průměrný počet žáků na třídu 

 I. stupeň II. stupeň průměr za ZŠ 

celkem k 30. 6. 2022 21,95 25,65 23,64 

z toho ZŠ Čajkovského 18,71 0 18,71 

 

5.1.4 Průměrný počet žáků na učitele (na přepočtený počet učitelů) 

 I. stupeň II. stupeň průměr na ZŠ 

celkem k 30. 6. 2026 20,41 12,97 15,91 

z toho ZŠ Čajkovského 16,75 0 16,75 

 

5.1.5 Žáci učící se cizí jazyk 

celkem k 30. 6. 2022 celkem z toho 1. cizí jazyk navíc nepovinné 

předměty 

anglický jazyk 823 823 207 

německý jazyk 164 0 0 

ruský jazyk 70 0 0 

španělský jazyk 75 0 0 
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5.1.6 Žáci podle státního občanství 

 počet žáků 

Česká republika 1001 

Bulharsko 1 

Estonsko 1 

Maďarsko 1 

Mongolsko 3 

Moldavsko 1 

Rumunsko 2 

Rusko 1 

Slovensko 2 

Vietnam 2 

Švédsko 1 

Ukrajina 24 

 

5.2  Prospěch žáků 

 

prospěch I. pololetí II. pololetí 

počet žáků % počet žáků 

klasifikovaní I. stupeň 512 100 527 

z toho ZŠ 

Čajkovského 

127 100 131 

II. stupeň 503 99,80 513 

 

V tabulce je zahrnuto 5 žáků plnících povinnou školní docházku podle § 38 (v zahraničí), všichni 

vykonali na žádost rodičů komisionální zkoušky z příslušných předmětů. 

 

prospěli I. pololetí II. pololetí 

počet žáků % počet žáků 

I. stupeň prospělo 512 100 526 
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z toho vyznamenaní 474 92,60 489 

ZŠ Čajkovského prospělo 124 100 130 

z toho vyznamenání 113 91,10 122 

II. stupeň prospělo 488 97,00 511 

z toho vyznamenaní 282 57,80 276 

neprospěli  

I. stupeň 0 0 1 

ZŠ Čajkovského 0 0 1 

II. stupeň 14 2,78 2 

 

celkový průměr I. stupeň II. stupeň celkem 

I. pololetí 1,10 1,49 1,28 

II. pololetí 1,13 1,52 1,31 

 

5.3  Chování žáků 

 

5.3.1 Klasifikace chování 

chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

počet žáků % počet žáků % počet žáků 

I. pololetí 1018 100 0 0 0 

II. pololetí 1039 99,90 1 0,10 0 

 

5.3.2 Absence žáků - zameškané hodiny 

zameškané hodiny omluvené I. pololetí - počet hodin II. pololetí - počet hodin 

I. stupeň 33508 28202 

z toho ZŠ Čajkovského 9081 6935 

II. stupeň 44765 40592 

zameškané hodiny neomluvené I. pololetí - počet hodin II. pololetí - počet hodin 

I. stupeň 1 0 
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z toho ZŠ Čajkovského 0 0 

II. stupeň 39 63 

 

Počet neomluvených hodin v předešlých letech 

školní rok 
2012/13 2013/14 2014/15 2017/18 

 
2018/19 

 
2019/20 

 
2020/21 

 
2021/22 

počet neomluvených 
hodin 87 55 281 81 

 
128 

 
300 

 
216 

 
103 

 

Ve většině tříd se o neomluvenou absenci dělí několik žáků s malým počtem neomluvených hodin 
z následujících důvodů: 
 

• neúčast na online výuce, 

• nesoulad v omlouvání absence s pravidly školního řádu, 

• dlouhá distanční výuka ve druhém pololetí a rostoucí demotivace žáků, kteří dříve 
neomluvené hodiny neměli. 

 
Na neomluvené absenci se podílelo celkem 20 žáků. Počet neomluvené absence sice  
klesl o 23,67 % v porovnání s loňským rokem, kdy se o vysokou absenci zasloužila v podstatě jediná 
žákyně, ale stále je o více než 100 % vyšší než v předchozích letech. 
 

5.4  Průběh vzdělávání 

Organizace a průběh vzdělávání 

V návaznosti na předešlý školní rok 2020/2021, v jehož průběhu docházelo kvůli pandemii nemoci 

covid-19 k častým organizačním změnám a organizace výuky byla vlivem velmi pozdních doporučení ze 

strany MŠMT a jejich častých obměn velmi náročná a přizpůsobená aktuální pandemické situaci, 

probíhaly v srpnu 2021 na základě informací z MŠMT přípravy na provoz školy v počátečních 

dnech nového školního roku.    

Začátek školního roku 2021/2022 byl ve školách ovlivněn dodržováním epidemiologických a 

hygienických opatření. Po dobu 10 dní v září probíhalo tzv. screeningové testování žáků, kdy žáci 

podstupovali v určených dnech antigenní testování, po celou dobu pobytu ve škole nosili roušku, starší 

15 let respirátor, žáci nesměli v hodinách hudební výchovy zpívat, cvičit mohli pouze venku a nesměli 

používat sprchy. Opatření se týkala nejen vzdělávání žáků, ale i stravování a volnočasových aktivit 

v rámci školní družiny. Od poloviny září bylo ve školách screeningové testování ukončeno, platilo tzv. 

OTN (očkování/ negativní test/ prodělaná nemoc) a přetrvávala běžná pravidla pro nošení ochrany 

dýchacích cest. 

V listopadu zavedlo MŠMT vlivem zhoršujícího se vývoje pandemie další mimořádné opatření 

v oblastech nejvíce postižených nákazou nemocí covid-19. Jednalo se o tzv. lokální preventivní testování 

formou antigenních testů  za účelem snížit riziko zavlečení nákazy do škol. 

S vyvíjející se epidemiologickou situací byla organizace výuky v některých třídách velmi obtížná. Bylo 

nutno přizpůsobovat se aktuálním podmínkám, mnohdy se ze dne na den měnilo prezenční vzdělávání 

na distanční nebo hybridní podle toho, kolik bylo v dané třídě přítomných žáků. Žáci, kteří vykazovali 
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příznaky akutního infekčního onemocnění, byli izolováni od ostatních žáků, neúčastnili se po určitou 

dobu výuky, která jim byla umožněna on-line. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí docházelo 

k trasování žáků, kteří byli v kontaktu s nakaženým jedincem. Nakažení žáci museli  podstoupit 

karanténu. Některé třídy distanční či hybridní výuka nepostihla vůbec. Tato opatření (trasování a 

karantény) se týkala nejen žáků, ale i všech zaměstnanců školy. To se samozřejmě podepsalo na 

celkovém provozu školy. Chybějící vyučující byli zastupováni suplujícími pedagogickými pracovníky 

školy, vychovateli a někdy i asistenty pedagoga. 

Ačkoli v lednu pokračovalo ve školách preventivní screeningové testování, druhá polovina školního roku 

se pomalu začala přibližovat běžnému provozu školy. Ze strany MŠMT bylo posléze screeningové 

testování zrušeno, docházelo k  rozvolňování mimořádných opatření a plně byla obnovena prezenční 

výuka. Školní i mimoškolní akce, třídní schůzky, zápis dětí do 1. třídy, akce pro veřejnost (např. den 

otevřených dveří, dětský den) a další probíhaly obdobně jako před covidovou dobou. 

Druhá polovina školního roku, kdy docházelo k návratu do normálního provozu školy, byla v celém 

českém školství v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině vystavena další výzvě. S příchodem 

Ukrajinců do České republiky souviselo i přijímání ukrajinských dětí do českých škol. Do naší školy byly 

od února do června přijaty postupně přicházející ukrajinské děti,  byly zařazeny do příslušného ročníku 

podle  věku od 1. do 9. třídy. V průběhu prvních měsíců bylo důležité děti postupně adaptovat na život 

v nové zemi, zajistit jim volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků, aktivně jim pomoci osvojit si 

základy českého jazyka. Proto byly vytvořeny tzv. adaptační skupiny. Práce s těmito skupinami probíhala 

odděleně pro žáky I. a II. stupně v rámci prvních vyučovacích hodin, kdy jsou do rozvrhu přednostně 

zařazeny hlavní předměty, český jazyk a matematika. Výuku ukrajinských dětí v adaptačních skupinách 

vedly převážně speciální pedagožky našeho školního poradenského pracoviště, které mají zkušenosti 

z hodin s našimi žáky – cizinci. Současně bylo ze strany MŠMT zasláno školám doporučení k hodnocení  

ukrajinských dětí a kromě tradičního zápisu dětí do 1. třídy, který se koná vždy v dubnu, proběhl pro 

ukrajinské děti v měsíci červnu i tzv. zvláštní zápis. 

Po celou dobu tohoto školního roku mohli naši žáci využívat doučování, neboť v srpnu 2021 byl ve 

spolupráci s Národním pedagogickým institutem pro žáky ZŠ a SŠ spuštěn  Národní plán doučování. 

Jeho cílem bylo zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie nemoci covid-

19. Doučování uvítali  žáci I. a II. stupně, hodin doučování využívali  v ranních nebo odpoledních 

hodinách v určené dny během celého školního roku. Doučování pro žáky I. stupně bylo zaměřeno 

převážně na český jazyk a matematiku, pro žáky II. stupně se jednalo kromě hlavních předmětů 

v některých případech o hodiny anglického jazyka či naukové předměty. Pro žáky 9. ročníku bylo 

doučování spojováno s přípravou na přijímací zkoušky. Počet zájemců o doučování se v jednotlivých 

ročnících a třídách lišil, i když možnost dostali všichni. 

Průběžně byl ve školním roce upraven platný školní řád tak, aby jeho součástí byla pravidla odpovídající  

vzdělávání a hodnocení žáků v souladu s platným školským zákonem. 

 

5.5 Zhodnocení srovnávacích testů 

Ve školním roce 2021/2022 na I. stupni žádné srovnávací testování neproběhlo. 

Celostátní zjišťování výsledků žáků - ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 byli žáci II. stupně vybráni do celostátního testování organizovaného ČŠI. 

Testování se zúčastnili všichni žáci tříd 9. A, 9. B a 9. C, testované předměty byly matematika a český 
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jazyk. Testování proběhlo v druhé polovině května v počítačových učebnách, oba testy absolvovali žáci 

on-line formou, na každý test byl časový limit 60 minut. 

Vlastní srovnávací testy 

Na začátku školního roku proběhly ve všech třídách 6. ročníku menší srovnávací testy v matematice 

a českém jazyce. Cílem bylo zjistit úroveň znalostí žáků po přechodu na II. stupeň a zamezit  problémům 

u žáků ohrožených školním neúspěchem. Výsledky jednotlivých tříd byly probrány v předmětových 

komisích ČJ a M a jednotliví vyučující se v hodinách zaměřovali na případné nedostatky ve znalostech 

žáků. Vzhledem k tomu, že v 6. i 7. ročníku byla ve většině tříd dělená 1 hodina matematiky i českého 

jazyka týdně, mohli se vyučující žákům individuálněji věnovat. V naprosté většině tříd pak probíhalo i 

dobrovolné doučování v rámci Národního plánu doučování jako opatření ke zmírnění následků 

distanční výuky v době pandemie covid-19. 

Stejně jako v tzv. předkovidových letech jsme realizovali vlastní srovnávací testy pro žáky 9. ročníku 

v předmětech anglický jazyk, český jazyk a matematika a také srovnávací testy pro žáky 8. ročníku 

v předmětech přírodopis, zeměpis a fyzika. 

Testy byly vytvořeny podle zveřejněných Standardů základního vzdělávání v uvedených předmětech, 

testy vytvořili učitelé uvedených předmětů, garantem byli předsedové předmětových komisí. Časový 

limit na vypracování všech testů byl 45 minut, všichni žáci daného ročníku psali testy současně, vždy 

pouze 1 test denně. Výsledky byly s žáky rozebrány a byla jim poskytnuta zpětná vazba. Výsledky byly 

rozebrány i v předmětových komisích jednotlivých předmětů. 

Po vyhodnocení proběhlo v rámci předmětových komisí i srovnání s předchozími školními roky od 

školního roku 2012/2013, neboť ve většině případů byl použit totožný test. 

V podobném testování budeme i v dalším školním roce pokračovat. 

 

9. ročník 

Testování proběhlo od 1. 3. do 7. 3. 2022. 

Anglický jazyk 

Ve školním roce 2021/2022 se srovnávacích testů z anglického jazyka zúčastnilo 116 žáků z celkového 
počtu 128. Výsledná průměrná známka měla hodnotu 2,29, což odpovídá 76 %. Oproti minulému 
období je patrné zlepšení. 
 
V úspěšnosti plnění jednotlivých cvičení se třídy téměř nelišily. Rozdíl se objevil mezi třídou 
s rozšířenou výukou jazyků a třídami ostatními. Třída 9. B byla na rozdíl od ostatních tříd úspěšnější u 
cvičení sedm, ve kterém bylo zapotřebí mít bohatší znalost slovní zásoby. Obecně byla nejvíce úspěšná 
cvičení 1 a 3, protože se jednalo o výběr z nabízených možností, tedy o cvičení, na která jsou žáci typově 
zvyklí a jejichž gramatiku mají procvičenou. Téměř ve všech třídách dopadlo nejhůře cvičení 7. 
Důvodem může být to, že žáci neměli s tímto typem cvičení zkušenost. Druhé nejslabší cvičení bylo 
většinou cvičení 5, kde žákům dělalo problém jednak pochopit definici v angličtině a jednak se 
zorientovat v textu a najít daný výraz. Nejlépe naopak většinou dopadlo cvičení 3 (multiple choice), 
kde žáci mohli odpověď zkusit tipnout, pokud ji nevěděli. 
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Srovnání úspěšnosti skupin 

třída/ skupina počet žáků, 
kteří psali 

test / celkový 
počet žáků 

hodnocení 
vyjádřené 
známkou 

nejlepší 
výsledek 

(%) 

nejhorší 
výsledek 

(%) 

 
9. A 

 

 
15 / 16 

1 2  
93 % 

 
43 % 

2 6  

3 5 

4 2 

5 0 

 
9. A/D 

 

 
16 / 18 

1 4  
92 % 

 
28 % 2 3 

3 5 

4 4 

5 0 

 
9. B 

 

 
11 / 11 

1 6  
95 % 

 
68 % 2 4 

3 1 

4 0 

5 0 

 
9. B 

 

 
9 / 10 

1 7  
98 % 

 
87 % 2 2 

3 0 

4 0 

5 0 

 
9. C/E 

 

 
15 / 17 

1 3  
95 % 

 
18 % 2 5 

3 1 

4 5 

5 1 

 
9. C 

 

 
14 / 16 

1 2  
97 % 

 
20 % 2 4 

3 4 

4 4 

5 0 

 
9. D 

 

 
21 / 23 

1 3  
100 % 

 
52 % 2 13 

3 5 

4 0 

5 0 

 
9. E 

 

 
15 / 17 

1 3  
      95 % 

 
    23 % 2 4 

3 6 

4 2 

5 0 
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Úspěšnost skupin podle pořadí 

pořadí skupina / vyučující průměrný počet bodů průměrný 

počet 

procent 

1. 9. B Ds 56 93% 

2. 9. B Mn 52 87% 

3. 9. D Ba 46 77% 

4. 9. A Ax 41,5 69% 

5. 9. E Fr 40 67% 

6. 9. A,D Ds 39 65% 

7. 9. C,E Le 36,5 61% 

8. 9. C Pa 36 60% 

 

Vyhodnocení všech skupin 9. ročníku 

počet žáků testováno/celkem 116/128 

výsledné hodnocení    - kl. stupeň 

                                        - počet žáků 

1 2 3 4 

30 41 27 17 

průměrná známka 2, 29 

průměrný počet bodů 43 

procentuální vyjádření 76 % 

nejlepší výsledek  - jméno (%/body) 100 % 

nejhorší výsledek – jméno (%/body) 18 % 

 

Meziroční srovnání 

školní rok průměrný počet bodů průměrná úspěšnost 

2012/13 33,8 63,7 % 

2013/14 34,3 64,7 % 

2014/15 30,6 57,6 % 

2015/16 36,2 60,3 % 

2016/17 37,02 61,7 % 

2017/18 37 61 % 
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2018/19 39,2 65 % 

2019/20 40,6 67,7 % 

2020/21 --- --- 

2021/22 43 76 % 

 

 

Závěrečné shrnutí 

Je potěšitelné, že v letošním školním roce bylo dosaženo zatím nejlepších výsledků. 

Celkově se dařilo hlavně skupinám s RVJ, neměly problém v žádném cvičení. V ostatních třídách byly 

úspěšné spíše úkoly, kde žáci vybírali z uvedených možností. Největší slabinou byla cvičení s definicemi, 

kde měli žáci sami najít v textu anglické slovíčko. Online výuka, zdá se, zanechala větší dopad na ty, kteří 

se již před ní moc anglickému jazyku nevěnovali. Ti měli většinou nejméně bodů. Vedle úspěchu skupin 

s RVJ je nutno vyzdvihnout i výsledky tříd sportovně či fotbalově zaměřených. Většina těchto skupin 

dopadla nad očekávání dobře. 

 

Český jazyk 

Ve školním roce 2021/2022 se srovnávacích testů z českého jazyka zúčastnilo 117 žáků z celkového 
počtu 128. Výsledná průměrná známka měla hodnotu 2,9, což odpovídá 64 %. Oproti poslednímu 

testování došlo k mírnému zlepšení. 
 
 
Srovnání úspěšnosti tříd 

třída 
 

počet žáků, kteří 
psali test / 

celkový počet 
žáků 

hodnocení 
vyjádřené 
známkou 

nejlepší 
výsledek 

(%) 

nejhorší výsledek 
(%) 

 
9. A 

 

 
23/26 

1 1  
90 % 

 
47 % 2 6 

3 16 

4 0 

5 0 

 
9. B 

 

 
17/21 

1 0  
89 % 

 
63 % 2 13 

3 4 

4 0 

5 0 

 
9. C 

 

 
24/24 

1 0  
73 % 

 
11 % 2 1 

3 18 

4 4 

5 1 
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9. D 

 

 
31/31 

1 0  
81 % 

 
37 % 

 
 
 

2 6 

3 21 

4 4 

5 0 

 
9. E 

 
22/26 

1 0  
81 % 

 
11 % 2 4 

3 13 

4 1 

5 2 

 

Srovnání úspěšnosti tříd 

pořadí třída průměrný počet bodů průměrná úspěšnost 

1. 9. B 58 80 % 

2. 9. A 51 70 % 

3. 9. D 44 60 % 

4. 9. E 42 58 % 

5. 9. C 41 56 % 

 

Vyhodnocení všech tříd  9. ročníku 

počet žáků testováno/celkem 103/109 

výsledné hodnocení    - kl. stupeň 

                                        - počet žáků 

1 2 3 4 

1 3 72 11 

průměrná známka 2,9 

průměrný počet bodů 45 

procentuální vyjádření 64 % 

nejlepší výsledek   90 % 

nejhorší výsledek 11 % 

 

Meziroční srovnání 

školní rok průměrný počet bodů průměrná úspěšnost 

2012/13 47,7 65,3 % 

2013/14 49,2 67,4 % 

2014/15 49,2 67,4 % 
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2015/16 47,5 65,06 % 

2016/17 50,35 68,95 % 

2017/18 47 64 % 

2018/19 47,25 65 % 

2019/20 43,8 60 % 

2020/21 --- --- 

2021/22 45 64 % 

 

Výsledky žáků ve srovnávacím testu z českého jazyk jsou průměrné. Nejlépe dopadla jazyková třída 9.B, 

ovšem nejlepší žákyní v ročníku se stala žákyně třídy 9. A. Nejhorší výsledky za třídu měla 9. C, ale i 

tentokrát je nejhorším žákem žák z jiné třídy, a to ze třídy 9. E. 

Největší problémy žákům dělaly úkoly zaměřené především na slovotvorbu, kdy přiřazovali slova 

k jednotlivým slovotvorným procesům, ovšem potíže měli i ve cvičeních zaměřených na slovní zásobu, 

v nichž měli žáci problém například najít synonyma k zadaným slovům. K poměrně velké chybovosti 

docházelo i ve cvičeních, která se zaměřovala na větnou skladbu, byla to především ta, kdy měli žáci 

určovat věty hlavní a vedlejší. 

Co se týká úloh zaměřených na literaturu, v nich měli žáci průměrné až lehce nadprůměrné výsledky. 

 

Matematika 

Ve školním roce 2021/2022 se srovnávacích testů z matematiky zúčastnilo 111 žáků z celkového počtu 
128. Výsledná průměrná známka měla hodnotu 3,1, což odpovídá 54 %. Výsledky jsou prakticky 
totožné jako v předchozím testování. 
 

Dosažené výsledky byly až na třídu 9. B průměrné.  Jednoduché početní operace a běžné počítání se 

žákům ve většině případů dařily. Největší problém žákům činí slovní úlohy, úlohy související s logickým 

myšlením a úlohy, ve kterých musí vyvozovat a aplikovat dovednosti a znalosti. 

Srovnání úspěšnosti tříd 

 
 

třída 
 

 
 

počet žáků, kteří 
psali test / 

celkový počet 
žáků 

 
 

hodnocení 
vyjádřené 
známkou 

 
 

nejlepší 
výsledek 

(%) 

 
 

nejhorší 
výsledek 

(%) 

 
9. A 

 
23/26 

1 0  
69 % 

 

 
33 % 

 
2 0 

3 18 

4 5 

5 0 
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9. B 

 
21/21 

1 4  
96% 

 

 
36 % 2 8 

3 7 

4 2 

5 0 

 
9. C 

 
21/24 

1 0  
71 % 

 

 
22 % 

 
 

2 0 

3 10 

4 11 

5 0 

 
9. D 

 
25/31 

1 0  
82 % 

 

 
29 % 

 

2 3 

3 13 

4 9 

5 0 

 
9. E 

 
21/26 

1 1  
89 % 

 
4 % 2 3 

3 7 

4 9 

5 1 

 

Srovnání úspěšnosti tříd 

pořadí třída průměrný počet bodů průměrná úspěšnost 

1. 9. B 40 73 % 

2. 9. D 30 54 % 

3. 9. A 29 53 % 

4. 9. E 26 47 % 

5. 9. C 24 44 % 

 

Vyhodnocení 

počet žáků testováno/celkem 105/109 

výsledné hodnocení    - kl. stupeň 

                                        - počet žáků 

1 2 3 4 

5 14 55 36 

průměrná známka 3,1 

průměrný počet bodů 22 

procentuální vyjádření 54 % 

nejlepší výsledek   96 % 

nejhorší výsledek 4 % 
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Meziroční srovnání 

školní rok průměrný počet bodů průměrná úspěšnost 

2012/13 29,13 53 % 

2013/14 28,7 52,1 % 

2014/15 29,5 53,5 % 

2015/16 30,46 55 % 

2016/17 30,9 57 % 

2017/18 31,9 59 % 

2018/19 31,7 57 % 

2019/20 27 55 % 

2020/21 --- --- 

2021/22 22 54 % 

 

Výsledky v letošním školním roce jsou spíše horší. Testování u žáků nevzbuzuje velký zájem, žáci 

povětšinou přijali výsledky spíše lhostejně. Rodiče se o testování a jeho výsledky nezajímají vůbec. 

Ve srovnání s výslednou známkou za 1. pololetí z předmětu matematika mělo 84 % žáků horší výsledek, 

než bylo jejich běžné hodnocení. 

 

Srovnání výsledků klasifikace testů podle jednotlivých předmětů – 2021/22 

 1 2 3 4 5 

anglický jazyk 30 41 27 17 1 

český jazyk 1 30 72 11 3 

matematika 5 14 55 36 1 

 

8. ročník 

Přírodopis 

S ohledem na předcházející roky, kdy byla výuka ve školách významně ovlivněna protiepidemickými 
opatřeními, a také s výhledem na změnu ve vzdělávacím programu přírodopisu, které se v budoucnu 
ještě zásadněji projeví mj. i v podobě těchto testů, jsme je pro letošní rok zásadně upravili. Jejich 
srovnání s výsledky předchozích ročníků tedy nejsou relevantní. 

 
Počet testových úloh jsme snížili a pro snadnější orientaci jsme mírně poupravili formulaci otázek, např. 
výběr z možností, doplňování pořadí apod. Významně jsme také navýšili část testu, v níž žáci určují naše 
nejznámější houby, rostliny a živočichy. Nyní tvoří třetinu z celkového počtu bodů. 
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Struktura testu zůstala i v letošním ročníku zachována. Otázky 1–5 zahrnovaly učivo 6. ročníku, otázky 
6–10 učivo 7. ročníku a otázky 11–14 se věnovaly učivu 8. ročníku. Otázky 15–19 byly zaměřené na 
určování hub (15), rostlin (16), nižších živočichů (17) a vyšších živočichů, přičemž otázka 18 se zaměřila 
na obratlovce probírané v 7. ročníku a v otázce 19 určovali žáci savce, které jsme probírali v prvním 
pololetí 8. ročníku. Nejméně úspěšní byli žáci v otázce č. 2 – určování buněčných organel, nejúspěšnější 
v otázce č. 10 – části rostlinného těla. 
Mnoho chyb dělali žáci z nepozornosti, kdy si například pozorně nepřečetli zadání úkolu (ot. 12) nebo 
si neprohlédli přiložený obrázek (ot. 1) apod. Při určování někteří žáci uváděli obecné názvy skupin 
např.: motýl, žába, had místo rodových názvů – babočka, rosnička, zmije … 
 
Tak jako v předchozích letech se nepotvrdilo, že by žáci byli výrazně úspěšnější u otázek z nejnovějšího 
učiva. Výjimkou je pouze určování savců, kde dosáhli žáci všech tříd vynikajícího výsledku. 
 

 

Testu se zúčastnilo 121 z celkového počtu 128 žáků 8. ročníku. Srovnání jednotlivých tříd: 

 

 
třída 

 

 
celkový počet 
žáků / počet 

žáků, kteří psali 
test 

 
hodnocení 
vyjádřené 
známkou 

 
nejlepší výsledek 

(%) 

 
nejhorší 
výsledek 

(%) 

8. A 
 
 

28 / 25 

1 0 

86% 42% 

2 10 

3 14 

4 1 

5 0 

8. B 
 
 

26 / 25 

1 3 

94% 
 

63% 

2 21 

3 1 

4 0 

5 0 

8. C 
 
 

26 / 25 

1 1 

91% 40% 

2 8 

3 15 

4 1 

5 0 

8. D 
 
 

23 / 23 

1 4 

93% 68% 

2 18 

3 1 

4 0 

5 0 

8. E 
 
 

24 / 23 

1 0 

81% 52% 

2 6 

3 17 

4 0 

5 0 
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Srovnání úspěšnosti tříd 

pořadí skupina průměrný počet bodů průměrný počet procent 

1. 8. D 76,7 85% 

2. 8. B 73,7 82% 

3. 8. A 62,3 69% 

4. 8. C 61,6 68% 

5. 8. E 60,6 67% 

 

Vyhodnocení všech tříd / skupin 8. ročníku 

počet žáků testováno/celkem 127 / 121 

výsledné hodnocení    - kl. stupeň 

                                        - počet žáků 

1 2 3 4 

8 63 48 2 

průměrná známka 2,4 

průměrný počet bodů 67 

procentuální vyjádření 60% 

nejlepší výsledek  - (%/body) 94% / 85b 

nejhorší výsledek – (%/body) 42% / 38b 

 

Meziroční srovnání 

školní rok průměrná úspěšnost v % 

2012/13 54,26 

2013/14 57,53 

2014/15 60 

2015/16 62 

2016/17 62 

2017/18 56 

2018/19 56,2 

2019/20 --- 

2020/21 --- 

2021/22 60 
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Zeměpis 

Srovnání tříd ze zeměpisu dopadlo trochu překvapivě. Nejúspěšnější třídou byla fotbalová třída 8. D 

s celkovou úspěšností 64 %. Všichni žáci měli známku 3. Jazyková třída 8. B měla jen nepatrně horší 

úspěšnost 61 %, avšak byly zde čtyři 2. Dále následovala 8. A s úspěšností 50 % (test nepsali 2 nejlepší 

žáci). Třída 8. E měla úspěšnost 49  % a 8. C téměř shodně 47 %. 

Největší problém měli žáci s otázkou týkající se měřítka mapy – jeho přepočet na skutečnou vzdálenost 

a naopak. Velké problémy také dělá žákům určit zeměpisné souřadnice. 

Nejjednodušší otázky jsou: vyjmenování planet Sluneční soustavy a jakými barvami se v mapě označují 

hory, nížiny a vodstvo. 

Testu se zúčastnilo 106 z celkového počtu 128 žáků 8. ročníku, takže výsledky nejsou úplně relevantní. 

Vysoká absence byla především v 8. D (fotbalová utkání). 

 

 
třída 

 

 
celkový počet 
žáků / počet 

žáků, kteří psali 
test 

 
hodnocení 
vyjádřené 
známkou 

 
nejlepší 
výsledek 

(%) 

 
nejhorší 
výsledek 

(%) 

 
celková 

úspěšnost 
třídy 

 
 

8. A 
 
 

 
 

28/25 

1 0  
 

70 % 

 
 

27 % 50 % 

2 0 

3 17 

4 8 

5 0 

 
 

8. B 
 

 
 

26/23 

1 0  
 

87 % 

 
 

37 % 61 % 
2 4 

3 16 

4 3 

5 0 

 
 

8. C 
 

 
 

26/24 

1 0  
 

86 % 

 
 

21 % 47 % 
2 1 

3 15 

4 5 

5 3 

 
 

8. D 
 

 
 

23/14 

1 0  
 

72 % 

 
 

54 % 64 % 
2 2 

3 14 

4 0 

5 0 

 
 

8. E 
 

 
 

25/20 

1 0  
 

77 % 

 
 

25 % 49 % 
2 2 

3 11 

4 7 

5 0 
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Srovnání úspěšnosti tříd 

pořadí třída průměrný počet bodů průměrný počet procent 

1. 8. D 64 64 % 

2. 8. B 61 61 % 

3. 8. A 50 50 % 

4. 8. E 49 49 % 

5. 8. C 47 47 % 

 

Vyhodnocení všech tříd / skupin 8. ročníku 

počet žáků testováno/celkem   106 / 128 

výsledné hodnocení kl. stupeň 1 2 3 4 

  počet žáků 0 7 73 23 

průměrná známka   3,19 

průměrný počet bodů   53,0 

procentuální vyjádření   53,0% 

nejlepší výsledek   (% / body) 87% /87 

nejhorší výsledek (% / body) 21%/21 

 

Meziroční srovnání 

školní rok průměrná úspěšnost v % 

2012/13 54,26 

2013/14 57,53 

2014/15 60 

2015/16 62 

2016/17 62 

2017/18 56 

2018/19 56,2 

2019/20 --- 

2020/21 --- 

2021/22 53 
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Fyzika 

Srovnávací test z fyziky proběhl díky distanční výuce v přechozích dvou letech teprve podruhé. Celkem 

se jej zúčastnilo 115 z celkového počtu 128 žáků 8. ročníku. 

 

třída 
 

celkový počet 
žáků / počet 

žáků, kteří psali 
test 

hodnocení 
vyjádřené 
známkou 

nejlepší 
výsledek 

(%) 

nejhorší 
výsledek 

(%) 

celková 
úspěšnost 

třídy 
(%) 

 
 

8. A 

 
 

28/25 

1 0  
 

80 % 

 
 

40 % 

 
 

61 % 
2 7 

3 16 

4 2 

5 0 

 
 

8. B 

 
 

26/25 

1 0  
 

77% 

 
 

35 % 

 
 

62 % 
2 2 

3 21 

4 2 

5 0 

 
 

8. C 

 
 

26/25 

1 0  
 

80 % 

 
 

23 % 

 
 

49 % 
2 1 

3 16 

4 6 

5 2 

 
 

8. D 

 
 

23/21 

1 0  
 

81 % 

 
 

57 % 

 
 

68 % 
2 2 

3 19 

4 0 

5 0 

 
 

8. E 

 
 

25/19 

1 0  
 

69 % 

 
 

21 % 

 
 

46 % 
2 0 

3 11 

4 7 

5 1 

 

Srovnání úspěšnosti tříd 

pořadí třída průměrný počet bodů průměrný počet procent 

1. 8. D 68,0 68 % 

2. 8. B 61,9 62 % 

3. 8. A 61,2 61 % 

4. 8. C 49,3 49 % 

5. 8. E 46,4 46 % 

 



39 
 

Vyhodnocení všech tříd / skupin 8. ročníku 

počet žáků testováno/celkem 115/128 

výsledné hodnocení    - kl. stupeň 

                                        - počet žáků 

1 2 3 4 

0 12 83 17 

průměrná známka 3,1 

průměrný počet bodů 57,5 

procentuální vyjádření 58 % 

nejlepší výsledek  - (%/body) 81 

nejhorší výsledek – (%/body) 21 

 

Srovnání výsledků klasifikace testů podle jednotlivých předmětů – 2021/2022 

 1 2 3 4 5 

přírodopis 8 63 48 2 0 

zeměpis 0 7 73 23 3 

fyzika 0 12 83 17 3 

 

5.6  Výsledky přijímacího řízení 

5.6.1   Víceletá gymnázia  

a) Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia: 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

 gymnázia zřizovaná krajem 11 12 

 soukromá gymnázia 1 0 

 

Ze 7. ročníku se hlásilo na šestiletá gymnázia 22 žáků a bylo přijato celkem 12 žáků, což je 54,5% 

úspěšnost, která byla v loňském roce o 2,64 % vyšší.  

25 % žáků bude pokračovat ve studiu na Slovanském gymnáziu, ½ na Gymnáziu Hejčín, 16,7 %  

na Gymnáziu Čajkovského a 1 žák na gymnáziu v Přerově. 

Z 5. ročníku se hlásilo na osmiletá gymnázia 33 žáků a bylo přijato celkem 12 žáků, což představuje 

36,3% úspěšnost. Ta byla loni o 10,8 % vyšší.   

¼ žáků bude studovat na Slovanském gymnáziu, 58,4 % na Gymnáziu Čajkovského, 8,3 % na Gymnáziu 

Hejčín a jeden žák byl přijat na soukromé gymnázium v Konici. 
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b) Z 9. ročníku bylo přijato k dalšímu vzdělávání celkem 129 žáků a z 8. ročníku 1 žák, z toho: 

na obor K (gymnázia) bylo přijato 21 žáků

 16,15 % 

na obory M (úplné střední odb. vzd. s maturitou) bylo přijato 72 žáků

 55,38 % 

na obory L (úplné střední odb. vzd. s vyučením i mat.) bylo přijato 12 žáků

 9,24 % 

na obory H (střední odborné vzdělání s výuč. listem) bylo přijato 25 žáků

 19,23 % 

 

SŠ ZŘIZOVANÉ OLOMOUCKÝM KRAJEM  9. A 9. B 8. + 9. C 9. D 9. E CELKEM 

SŠ ZEMĚDĚLSKÁ a ZAHRADNICKÁ 1  2  2 5 

SŠ LOGISTIKY a CHEMIE 3 2 1 7  13 

SPŠ STROJNICKÁ 1 1  7 3 12 

VOŠ a SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ  1  1 1 3 

SŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ  2 1 2  1 6 

SŠ TECHNICKÁ a OBCHODNÍ (KOSINOVA) 2  3 1 4 10 

OBCHODNÍ AKADEMIE 3 1 2 2  8 

SOŠ OBCHODU a SLUŽEB (ŠTURSOVA)   1  1 2 

SŠ POLYTECHNICKÁ (ROOSEVELTOVA)   1+3 1 2 7 

SŠ, ZŠ a MŠ PROF. VEJDOVSKÉHO  1  4  5 

SŠ POLYGRAFICKÁ   1 1  2 

HOTELOVÁ ŠKOLA V. P. a OBCHODNÍ 

AKADEMIE JESENÍK    1  1 

SŠ DESIGNU a MÓDY PROSTĚJOV  1    1 

SŠ ZDRAVOTNICKÁ PROSTĚJOV 3     3 

SOŠ PRŮMYSLU a SOU STROJÍRENSKÉ 

PROSTĚJOV    1  1 

SŠ ZEMĚDĚLSKÁ PŘEROV 1     1 

SŠ GASTRONOMIE a SLUŽEB PŘEROV 1  1   2 
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STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA PŘEROV  2    2 

SPSŠ LIPNÍK nad BEČVOU 3     3 

VOŠ a SŠ AUTOMOBILNÍ ZÁBŘEH   2   2 

SŠ ZŘIZOVANÉ JINÝM KRAJEM  9. A 9. B 8. + 9. C 9. D 9. E CELKEM 

SŠ HOTELOVÁ a SLUŽEB KROMĚŘÍŽ     1 1 

VOJENSKÁ SŠ a VOŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ     1 1 

SŠ ZAHRADNICKÁ a TECHNICKÁ LITOMYŠL 1     1 

SŠ ZDRAVOTNICKÁ FRÝDEK-MÍSTEK 1     1 

SŠ DOPRAVY, OBCHODŮ a SLUŽEB 

MORAVSKÝ KRUMLOV   1   1 

SŠ ZDRAVOTNICKÁ ČESKÝ TĚŠÍN     1 1 

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA BÁN. 

BYSTRICA SLOVENSKO    1  1 

CELKEM 22 10 19 27 18 

 

96 

SOUKROMÉ STŘEDNÍ ŠKOLY  9. A 9. B 9. C 9. D 9. E CELKEM 

SOŠ (ŘEPČÍN)                                     1 1  3 5 

MORAVSKÁ SŠ                                         2   2 

SOŠ SLUŽEB (PAVLOVIČKY)               1   1 

ART ECON PROSTĚJOV     1 1 

SOŠ PODNIKÁNÍ a OBCHODU PROSTĚJOV                  1    1 

SOŠ a SOU SLUŽEB VELKÝ ÚJEZD   1   1 

HORNSTAV    1  1 

SŠ FILMOVÁ, MULTIMEDIÁLNÍ ZLÍN  1    1 

CELKEM 0 3 5 1 4 13 
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5.6.2  Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

129 1 

 

  

Ve školním roce 2021/2022 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 130 žáků. Většina žáků 

podala 2 přihlášky na střední školy, někteří žáci podávali 4 přihlášky a skládali talentové přijímací 

zkoušky na umělecké střední školy nebo sportovní gymnázia. 15 žáků podávalo přihlášky do druhého 

kola přijímacího řízení. Poprvé se projevilo to, že povinnou školní docházku ukončují silné ročníky a na 

středních školách hlavně ve velkých městech je nedostatečná kapacita míst. Řada středních škol 

nevypsala náhradní termín přijímacího řízení a rodiče nepřijatých žáků museli hledat zbylá volná místa 

v menších městech, a dokonce i v jiných krajích. 

Na soukromých středních školách bude pokračovat ve studiu pouze 13 žáků, což je 10 %, tedy o 5,2 % 

méně než v minulém školním roce. Ke studiu na gymnáziích bylo nakonec přijato 21 žáků devátého 

ročníku, tedy 16,15 %, což je o 36 % méně než v minulém školním roce. Nejvíce žáků bude pokračovat 

ve studiu na Gymnáziu Čajkovského (11 žáků, tedy 52,4 %), 33,3 % na Slovanském gymnáziu a jeden 

žák na Církevním gymnáziu Německého řádu. Hejčínské gymnázium letos nezvolil žádný žák a 2 žáci 

(tedy 9,5 %) budou studovat na gymnáziích v jiných městech. 

Olomoucký kraj řadu let podporuje stipendiem studium učňovských oborů, protože řemeslníci na trhu 

práce stále chybí, ale počet žáků volících učňovské obory je stále nízký. Letos se ale poprvé zvýšil zájem 

i o učňovské obory. Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (obory L) zvolilo 12 žáků, 

což je o 3,6 % žáků více než loni, a střední odborné vzdělání s výučním listem (obory H) dokonce 25 

žáků, což je o 8,03 % více než loni. Dívky tradičně volily nejčastěji obory jako kadeřnice, cukrářka a 

kuchař-číšník, ale i jezdec a chovatel koní nebo netradičně opravář motorových vozidel. Mezi hochy byl 

zájem hlavně o obory, jako je mechanik a opravář motorových vozidel, autotronik, mechanik 

elektrotechnik, truhlář a zedník. Největší počet žáků (72) volil tradičně úplné střední odborné vzdělání 

s maturitou (obory M). Hoši nejčastěji budou pokračovat ve studiu na střední průmyslové škole 

strojnické a dívky si nejčastěji vybraly obor praktická sestra v Olomouci a Prostějově. 

 

    5.7  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Ve školním roce 2021/2022, stejně jako v předcházejících letech, pokračuje přijímání a vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání, a to pod záštitou našeho 
školního poradenského pracoviště. V současné době pracuje ŠPP ve složení: dvě výchovné poradkyně, 
školní psycholožka, dvě speciální pedagožky a dvě metodičky prevence. 
 
Přínosné jsou hodiny speciálněpedagogické péče a pedagogické intervence, které probíhají formou 
individuální nebo skupinové práce a které zajišťují školní speciální pedagogové ve spolupráci s učiteli. 
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Tato podpora je poskytována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci podpůrných 

opatření a je pro žáky efektivní. 

Ve školním roce 2021/2022 byl počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PO1 – 14 žáků, PO2 
– 112 žáků, PO3 – 14 žáků, PLPP – 10 žáků) celkem 150 žáků. V průběhu roku pracovali s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 4 asistenti pedagoga na I. stupni základní školy. Ti pracovali pod 
metodickým vedením speciálních pedagogů, dle potřeby se uskutečňovaly schůzky s rodiči a 
konzultace s pedagogickými pracovníky. 
 
Ve školním roce 2021/2022 také pokračovalo vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým 

bylo nastaveno jako podpůrné opatření více hodin českého jazyka (1–4 hodiny). V rámci těchto hodin 

si žáci rozvíjeli slovní zásobu, komunikační dovednosti a upevňovali si pravidla a znalosti z českého 

jazyka. 

Na jaře jsme se potýkali s další výzvou. Vlivem války na Ukrajině nastoupily do školy ukrajinské děti. 

Jednalo se celkem o 15 žáků, kteří se ve školním prostředí velmi rychle adaptovali a kterým byla 

poskytnuta pedagogická intervence, zejména v oblasti rozvoje slovní zásoby. 

V rámci Národního plánu doučování (plán návratu do škol) MŠMT poskytli speciální pedagogové 

základní logopedickou péči žákům prvních a druhých tříd. Ta se týkala celkem 17 žáků, kteří z důvodu 

onemocnění covid-19 nemohli navštěvovat svého logopeda. Jednalo se hlavně o žáky s dyslálií. Tato 

individuální péče se  osvědčila. 

 

5.8  Vzdělávání žáků – cizinců 

Naše škola se při vzdělávání žáků – cizinců, jejich hodnocení a klasifikaci studijních výsledků a při péči 
o jejich rozvoj opírá o platnou legislativu. Podpora vzdělávání těchto žáků je poskytována zejména na 
základě ustanovení § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žáci – cizinci mají nárok 
na bezplatnou přípravu ke svému začlenění do základního vzdělávání, která zahrnuje výuku českého 
jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků, vycházejících zejména z jejich aktuální úrovně znalosti 
jazyka. 
 
Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole vzdělávalo 32 žáků – cizinců. V březnu jsme začali přijímat 

žáky z Ukrajiny, při jejich vzdělávání jsme se řídili metodickými materiály vydanými k zákonu Lex 

Ukrajina školství. V průběhu školního roku se počty vlivem stěhování žáků a aktuální situace na Ukrajině 

několikrát změnily. Celkové počty uvedené v následující tabulce zahrnují pouze ty žáky, kteří naši školu 

navštěvovali na konci školního roku. 

  

 žák – cizinec 

bez trvalého 

pobytu v ČR 

žák – cizinec 

s trvalým 

pobytem v ČR 

žák – azylant, 

nebo žadatel o 

azyl 

celkem 

I. stupeň 11 10 0 21 

II. stupeň 3 3 5 11 

celkem 14 13 5 32 
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Vzdělávání žáků – cizinců, výuka českého jazyka a dalších předmětů, realizace podpůrných opatření 2. 

a 3. stupně vycházejí ze závěrů a doporučení z vyšetření a konzultací v pedagogicko-psychologické 

poradně a aktuálního stavu jazykových znalostí, schopností a dovedností žáka. 

Žáci – cizinci s podpůrnými opatřeními mají přidělený určitý počet hodin pedagogické intervence 

probíhající pod vedením speciálního pedagoga, který intenzivně spolupracuje s třídním učitelem, 

učitelem českého jazyka a ostatními vyučujícími při řešení dalšího vzdělávání konkrétního žáka.  

Od dubna 2022 vznikly na naší škole adaptační skupiny pro žáky z Ukrajiny, odděleně pro I. a II. stupeň 

pod vedením speciálních pedagožek a zástupkyně ředitele pro II. stupeň. Tyto hodiny se konaly 

pravidelně až do konce školního roku 4x týdně v délce 45 minut. V hodinách se rozvíjely zejména 

komunikační dovednosti žáků v českém jazyce. Tito žáci byli na konci roku hodnoceni dle směrnice ŘŠ 

Hodnocení žáků – Lex Ukrajina, platné od 31. 5. 2022.  

 

 bez podpůrných 

opatření 

podpůrná 

opatření st. 1 

podpůrná 

opatření st. 2 

podpůrná 

opatření st. 3 

žák – cizinec bez 

trvalého pobytu 

v ČR 

10 0 3 2 

žák – cizinec 

s trvalým 

pobytem v ČR 

7 0 6 0 

žák – azylant, 

nebo žadatel o 

azyl 

5 0 0 0 

celkem 22 0 9 2 

 

 

5.9  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

V průběhu celého školního roku byla pozornost trvale věnována talentovaným žákům, zejména ve 

třídách s rozšířenou výukou jazyků a tělesné výchovy. Tito žáci se úspěšně zúčastnili řady 

vědomostních i sportovních soutěží (detailně viz Úspěchy žáků školy). 

V případě potřeby jsou žáci na základě písemné žádosti rodičů částečně uvolněni z vyučování 

některého předmětu, aby se mohli zúčastnit např. tréninků a systematicky tak rozvíjet svůj talent  

v určité oblasti. Rozvrh tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy je upraven tak, aby podle požadavků 

sportovních klubů a RFA měli žáci podmínky i pro ranní tréninky mimo vyučování. 

Žáci, jejichž rodiče požádají o částečné uvolnění z výuky, mají v případě potřeby možnost individuálních 

konzultací s vyučujícími dotčených předmětů tak, aby bez problémů dokázali splnit zadané individuální 

úkoly a splnili požadavky na klasifikaci. Uvolnění se týká především žáků věnujících se hudebním či 

výtvarným oborům nebo sportům, pro jejichž trénink nejsou profesionální podmínky přímo ve škole – 

např. plavání, tenis, veslování, lední hokej apod., případně těm, kteří jsou ve sportu již na takové úrovni, 
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že mají specializované individuální tréninky (např. atletika, dorostenecká kategorie ve fotbale). Ve 

školním roce 2021/2022 se týkalo toto částečné uvolnění z výuky ředitelem školy pouze žáků z II. stupně 

v celkovém počtu 43. 

Od 1. 9. 2016 ve škole působí Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje, projekt FAČR, ve 

které jsou sdruženi talentovaní chlapci ze tříd 7. D, 8. D a 9. D. Úspěšné fungování projektu je založeno 

na vzájemné spolupráci vedení školy, trenérů RFA i všech vyučujících v daných třídách. Ze strany školy 

byly vytvořeny takové podmínky (především úprava rozvrhu), aby mohl být jejich talent v co největší 

možné míře podporován a rozvíjen fotbalovými trenéry a dalšími spolupracovníky RFA. 

Pokud žáci projeví zájem o účast v některé ze soutěží či olympiád garantovaných MŠMT, vyučující se jim 

zpravidla nadstandardně věnují v rámci individuální nebo skupinové přípravy na soutěž zaměřené. Žáci 

se zúčastnili okresních či regionálních kol v soutěžích a olympiádách z anglického jazyka, českého 

jazyka, dějepisu, chemie, matematiky, v Pythagoriádě, úspěchy jsme zaznamenali i v soutěžích 

s výtvarným zaměřením, a především pak v soutěžích sportovních. 

Na základě žádosti zákonných zástupců o vyšetření ve školském poradenském zařízení bylo u třech 

žáků diagnostikováno nadání – u 2 žáků nadání (5. B, 6. B), u 1 žáka 9. E mimořádné nadání. U všech 

byly zároveň diagnostikovány poruchy učení a všichni žáci využívali doporučená podpůrná opatření. 

 

5.10  Účast žáků školy v soutěžích 

 

název soutěže školní kolo okresní kolo krajské/republikové kolo 

PET/ KET – mezinárodní zkouška 

z anglického jazyka 

 5 žáků 

3 žáci PET        

2 žáci KET 

 

konverzační soutěž v Aj kategorie I. A 

3 žáci z 6. – 7. 

ročníku 

kategorie II. A  

6 žáků z  

8. – 9. ročníku 

kategorie I. A 

1 žák – 6. místo 

 

kategorie II. A  

1 žákyně 

– 2. místo 

 

 

 

1 žákyně – 6. místo 

soutěž v německém jazyce 4 žáci z 9. 

ročníku 

1 žák – 3. místo 

1 žákyně – 4. 

místo 

2 žáci – 12. a 

13. místo 

 



46 
 

chemická soutěž 

 

 

 

30 žáků  

z 9. ročníku  

teoretická část 

– 4 žáci  

praktická část  

– 2 žáci 

8. a 10. místo 

 

 

matematická soutěž 

Pythagoriáda 

31 žáků  

z 6. – 9. ročníku 

 

1 žák 

 - úspěšný 

řešitel – dělené 

18. – 23. místo 

 

matematická olympiáda 5 žáků z  

5. ročníku 

2 žákyně 

1 žákyně – 3. 

místo 

1 žákyně – 16. 

místo 

 

 

matematický Klokan 335 žáků 

z 2. – 9. ročníků 

 

 

 

 

dějepisná olympiáda 10 žáků z 8. 

ročníku 

1 žákyně – 

dělené 14. – 17. 

místo 

 

olympiáda z českého jazyka  14 žáků z 9. 

ročníku 

1 žák – 7. místo  

ostatní soutěže, přehlídky  Dopravní soutěž mladých cyklistů – 8 žáků, soutěž 10000 kroků 

 

          sportovní soutěže   

atletické závody: 

 
štafetový pohár 
 

 

Pohár rozhlasu – republikové 
finále 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smíšené družstvo žáků i žákyň v kategorii II. – 

vítězové v okresním i krajském kole. Družstvo 

kategorie I. – 3. místo v okresním a 5. místo 

v krajském kole. Zisk celkového 2. místa 

družstvo ml. žáků 2. místo. Ve štafetě na 60 m – 1. 

místo. Pro jednotlivce – 1. místo v běhu na 60 m – 

Matouš Kubín a 1. místo ve skoku dalekém pro S. 

Vacíka 

družstvo st. žáků - 6. místo. Pro jednotlivce v běhu 

na 1500 m 1. místo pro Štěpána Galíka 

bronz pro družstvo ml. žákyň 
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Pohár rozhlasu 2022 – okresní 
kolo 
 

 

 

 

 

Pohár rozhlasu – krajské finále 
 

 

atletický trojboj 
 

 

 

přespolní běh 
 

 

 

 

Letní olympiáda dětí a mládeže 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

družstvo st. žáků – 1. místo a postup do krajského 

kola 

2. místo pro družstvo ml. žáků a 1. místo pro 

družstvo ml. žákyň. Obě družstva postup do 

krajského kola. 

osobní rekord pro ml. žákyni R. Pazderovou  

ve skoku vysokém  

 

družstvo mladších žákyň – vítězky krajského finále 

stříbro pro družstvo st. žáků a bronzová pozice pro 

družstvo ml. žáků 

 

zisk 1. místa v kategorii II. a postup do krajského 

finále 

žáci kategorie II. – 2. místo a postup  

do celorepublikového kola 

 

v okresním kole pro družstvo ml. i st. žáků a 

družstvo ml. žákyň – 1. místo 

v krajském kole 2. místo pro družstvo ml. žáků a pro 
družstvo st. žáků 1. místo v krajském  
i v republikovém kole 
 
6. místo v kvalifikaci pro Nikolase Husa ve skoku 

dalekém a vytvoření nového osobního rekordu 

kvalifikační 7. místo pro R. Pazderovou a finálové 8. 

místo pro Nikolase Husa ve skoku dalekém 

fotbalové turnaje, např.: 

Pohár Karla Poborského 
 

McDonald ´s Cup 2022 
 

 
Planeo Cup U13 
 

Champions Trophy U13 – Koper – 
Slovinsko 

  

vítězové turnaje regionálních fotbalových akademií 

 
tým ml. žáků 5. D získal 1. místo v okrskovém, 
okresním i krajském kole, ve finále ČR – 9. místo 
 

finálové 4. místo pro tým kategorie U 13 

 

11. místo pro tým z fotbalové 6. a 7. třídy 

ostatní soutěže, závody, turnaje 

ve stolním tenise 3 žáci, 

v aerobiku 26 žákyň, v NBA 15 

 účast ve školních, okresních i krajských kolech, i 

v rámci ČR dle úspěchů 
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žáků, miniházené 9 žáků, 

v Energy Street Ball 4 žáci… 

např. 1. místo – Zlatý pohár pro tým chlapců ve 

stolním tenise 

 

5.11  Nejvýznamnější úspěchy a umístění   

soutěž McDonald ´s Cup 2022 - tým ml. žáků 5. D získal 1. místo v okrskovém, okresním i krajském  
kole, ve finále ČR – 9. místo 

 
soutěž 10000 kroků – tým z 5. B obdržel 1. místo v kategorii třídní týmy 

fotbalový turnaj Akademie Cup o Pohár Karla Poborského – 1. místo 
 
atletický trojboj -   zisk 1. místa v kategorii II. a postup do krajského finále, žáci kategorie II. –  

              2.  místo a postup do celorepublikového kola 
 

přespolní běh - v krajském kole 2. místo pro družstvo ml. žáků a pro družstvo st. žáků 1. místo  

              v krajském i v republikovém kole 

 

štafetový pohár - smíšené družstvo žáků i žákyň v kategorii II. – vítězové v okresním i krajském  

   kole 

 
závody Pohár rozhlasu – družstvo mladších žákyň – vítězky krajského finále 

soutěž Jr. NBA 2022 – postup našich basketbalistů z 1. místa do podzimního Play-off 
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6. ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ  

6.1  Výchovné poradenství 
 

6.1.1   Jednání s rodiči  

V letošním školním roce se konalo celkem 113 schůzek se zákonnými zástupci, což je o 16,5 % více než 

v roce předchozím. 

• 53 jednání se týkalo zákonných zástupců žáků I. stupně, se kterými bylo převážně projednáváno 

nastavení podpůrných opatření u dětí s výukovými problémy.  

• 60 schůzek proběhlo se zákonnými zástupci žáků II. stupně. Přibližně 38 schůzek (63,4 %) bylo 

z administrativních důvodů, rodiče byli seznámeni s doporučením PPP nebo žádali o 

individuální vzdělávací plán. 

• 22 jednání (36,6 %) můžeme označit jako výchovné komise s rodiči problémových žáků. 

Nejčastější důvody byly výukové a výchovné problémy, nevhodné chování ke spolužákům, 

neomluvená absence atd. Cílem bylo upozornit zákonné zástupce na neplnění studijních 

povinností a s tím související zhoršení prospěchu. 

V tomto pololetí jsme požádali o spolupráci OSPOD a odbor školství jednou, a to z důvodů záškoláctví. 

 

6.1.2 Kariérové poradenství na škole 

Kariérové poradenství je na naší škole realizováno prostřednictvím výukových předmětů pracovní 

činnosti, občanská výchova a výchova ke zdraví. S problematikou sebepoznávání, trhu práce a volby 

povolání se žáci průběžně seznamují již od 6. ročníku také v rámci mezioborových vztahů. V pracovních 

činnostech – Svět práce (8. ročník) se vyučující se žáky věnují mj. orientaci v nabídce středních škol a 

učilišť v Olomouckém kraji. Na naší škole jsou žákům i jejich rodičům k dispozici dvě kariérové 

poradkyně. Vedle skupinové práce v hodinách pracovních činností v 8. ročníku nabízí žákům vyšších 

ročníků individuální konzultace. Součástí činnosti kariérových poradkyň je také spolupráce se středními 

školami a učilišti na Olomoucku, díky které žákům zprostředkovávají potřebné informace. Školní 

psycholožka žákům 9. ročníku každoročně nabízí psychologické testování, které se zaměřuje na 

intelektové schopnosti a dovednosti. Naše výchovná poradkyně předává informace o přihláškách a 

přijímacím řízení a pomáhá se zpracováním přihlášek na střední školy a učiliště žákům 9. ročníku i žákům 

nižších ročníků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. 

Z důvodu přetrvávajících protipandemických opatření nemohly být realizovány některé z plánovaných 

aktivit, např. exkurze do automobilové firmy. Jiné byly poupraveny dle možností, např. individuální účast 

na výstavě Scholaris (dříve navštěvovaná v rámci výuky) dle doporučení kariérových poradkyň a 

výchovné poradkyně. Žáci měli příležitost obcházet dny otevřených dveří dle svého zájmu a zaměření. 

V rámci probíhajících projektů navštěvovali naši žáci i v tomto školním roce vybrané střední školy (SPŠS 

v Olomouci a SZŠ v Olomouci). Žáci 9. B se zúčastnili prohlídky Slovanského gymnázia v Olomouci. V 1. 

pololetí měli žáci 9. ročníku zájem o individuální kariérové poradenství i o psychologické šetření. Ve 2. 

pololetí tohoto školního roku proběhlo také několik individuálních pohovorů se žáky 8. ročníku.          
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6.1.3   Spolupráce s PPP a SPC 

I letos jsme byli v kontaktu se zaměstnanci pedagogicko-psychologických poraden i 

speciálněpedagogických center. Výbornou spolupráci můžeme konstatovat s PPP Olomouc, 

pracovištěm SPC logopedické Olomouc, SPC při SŠ a ZŠ DC 90, s.r.o., Olomouc-Topolany, Nedbalova 

35/29, SPC při  Střední škole, základní škole a mateřské škole pro sluchově postižené, Olomouc, 

Kosmonautů 4 a SPC Mohelnice. 

 

6.1.4 Školní poradenské pracoviště 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným 
zástupcům, pedagogickým pracovníkům i nepedagogickým zaměstnancům školy. Zajišťuje vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání a také preventivní 
programy školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového 
chování. 

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo ŠPP ve složení: dvě výchovné poradkyně, školní psycholožka, dvě 

speciální pedagožky a tři metodičky prevence. 

Ve škole ŠPP zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků 
školy zaměřené zejména na:   

• poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

• sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

• prevenci školní neúspěšnosti, 

• kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě 
vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

• podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s 
odlišnými životními podmínkami, 

• podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 
příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském 
zařízení, 

• včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

• předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

• průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

• metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně- pedagogických postupů 
ve vzdělávací činnosti školy, 

• spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

• spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 
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6.2    Oblast prevence sociálněpatologických jevů 
 

Při naší práci v oblasti prevence projevů rizikového chování vycházíme z Preventivního programu školy 
(PPŠ). Na práci se podílí  tým školního poradenského pracoviště, jenž se skládá ze tří metodiků prevence, 
školního psychologa, dvou výchovných poradců a dvou školních speciálních pedagogů. Dále se na 
preventivních aktivitách podílí i třídní učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme se vzhledem k pandemii covid-19, která ovlivnila dva uplynulé školní 
roky, zaměřili zejména na posílení vztahů mezi dětmi, které byly pandemií značně ovlivněny. Probíhaly 
skupinové práce ve spolupráci s ŠPP, preventivní programy pod vedením akreditovaných pracovišť, 
třídní učitelé vedli ve svých třídách v průběhu celého roku třídnické hodiny dle potřeby. Na prvním 
stupni třídnické hodiny probíhaly v druhém pololetí pravidelně jednou měsíčně. Dále byly organizovány 
programy na orientaci žáků v problematice rizikového chování, na otázky zdravého životního stylu a 
bezpečnosti silničního provozu. Tato témata byla s dětmi probírána formou skupinových prací, 
interaktivních besed, prožitkových lekcí a byla zařazována do hodin dle vzdělávacího plánu. 

Vzhledem k válce na Ukrajině začala naše škola přijímat od března 2022 žáky z Ukrajiny. Také v této 
oblasti docházelo k práci s třídními kolektivy pod vedením školního psychologa, jejich cílem bylo 
začlenění žáků – cizinců. 

 

6.2.1 Přehled hlavních aktivit pro žáky v rámci prevence rizikového chování, bezpečnosti 

a zdravého životního stylu   

Ve školním roce 2021/2022 jsme pokračovali ve spolupráci s akreditovanými pracovišti, která nabízí 
programy všeobecné primární prevence, jako je Policie ČR, Sdružení D Olomouc, PPP a SPC Olomouc, 
Centrum Semafor, E-Bezpečí. Nově jsme navázali spolupráci s organizací  Jak Dál? z. s., KHS Olomouc a 
LF UP Olomouc, využili jsme také programů KMOL. Cílem bylo pokrýt co nejvíce témat souvisejících 
s prevencí rizikového chování. 

Preventivní aktivity všeobecné primární prevence ve školním roce 2021/2022 

období název programu realizátor třída téma 

září Hodiny s TU TU 1. - 9. ročník Adaptace na nový 
školní rok 

září Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

3. C, 3. A, 5. 
D, 6. A, 6. C, 
6. E 

Adaptace žáků na nový 
kolektiv 

září Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

5. E, 4. B Dobré vztahy mezi 
spolužáky 

září Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

6. B Koheze třídního 
kolektivu po přestupu 
na 2. stupeň 

září Prevence rizikového 
chování na internetu 

E - Bezpečí 7. ročník Osobní bezpečí na 
internetu, prevence 
kyberšikany a 
kybergroomingu 

říjen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

3. B Adaptace na školní 
prostředí, tvorba 
třídního kolektivu 
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říjen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

1. A, 1. C Dobré vztahy mezi 
spolužáky 

říjen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

5. A Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
vzájemná komunikace 

říjen Máme měsíc za sebou TU a vychovatelky 
ŠD 

1. E, F, 
3. E, F, 
1. A, B, C 

Podpora dobrých 
vztahů dětí v nových 
kolektivech 

říjen Prevence rizikového 
chování na internetu 

E - Bezpečí 8. A, B, C 
 

Osobní bezpečí na 
internetu, prevence 
kyberšikany a 
kybergroomingu 

říjen Adaptační a sportovní 
kurz 

trenéři atletiky 6. A Adaptace žáků na nový 
kolektiv 

říjen Špatné vztahy ve třídě P - centrum 7. D Podpora dobrých 
vztahů mezi spolužáky, 
prevence šikany 

říjen Naše třída - naše parta P - centrum 6. B Stmelení třídního 
kolektivu při přechodu 
na 2. stupeň 

říjen Noc duchů vychovatelky ŠD 2. E, F, 
3. E, F 

Podpora dobrých 
vztahů mezi žáky 

listopad Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

2. C Podpora dobrých 
vztahů mezi žáky 

listopad Workshop dentální 
hygiena 

studenti UP 
Olomouc 

1. A, B, C, 
2. E, 3. E, 4. E 

Prevence - péče o 
zdraví, péče o chrup 

listopad Klima třídy - skupinová 
práce 

školní psycholog, 
TU 

4. B, 5. A, 7. 
C 

Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
prevence šikany 

listopad Naše třída – naše 
parta 

P - centrum 6. A, 6. C, 6. 
E 

Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
prevence šikany 

prosinec Beseda s pracovníky 
úřadu práce 

Úřad práce 
Olomouc 

9. ročník Volba povolání 

prosinec Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

2. B, 5. A, 5. 
B, 7. C, 1. A 

Podpora dobrých 
vztahů mezi spolužáky 
a prevence šikany 

leden Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

1. A, C, 
2. B, 4. A, 7. 
C, 2. F 

Pozitivní klima třídy – 
vztahy mezi spolužáky, 
prevence šikany 

leden Naše třída – naše 
parta 

P - centrum 5. D, 6. D Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
prevence šikany 

leden Zubní víla studenti LF UP 
Olomouc 

1. A, B, C Prevence - péče o 
zdraví, péče o chrup 

leden Den s TU TU 1. - 9. ročník Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
prevence šikany 

únor Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

2. A, 
1. E, F, 
4. A 

Podpora pozitivních 
vztahů ve třídě 
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únor Online Karkulka P - centrum 5. A, B, 
4. C 

Bezpečné chování na 
internetu, prevence 
kyberšikany 

únor Hustej net Sdružení D 4. A, 5. C Bezpečné chování na 
internetu, prevence 
kyberšikany 

únor Nej třída na škole Sdružení D 3. B Podpora a posílení 
pozitivních vztahů ve 
třídě 

únor Jsem nezávislý, 
nekouřím 

KHS Olomouc 7. A, B, C, E Prevence závislostního 
chování 

únor Dentální hygiena studenti UP 
Olomouc 

1. E, F, 2. F, 3. 
F 

Prevence - péče o 
zdraví, péče o chrup 

březen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

7. C Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
prevence šikany 

březen Klima třídy – 
skupinová práce 

ŠMP 8. D Sociometrické šetření 
– podpora dobrých 
vztahů ve třídě 

březen Eliášovo dobrodružství Jak Dál? z. s. 2. A, B, C, 
3. C, 
1. F 

Osvojování forem 
vhodného chování ke 
spolužákům, vztahy ve 
třídě, pozitivní klima 
třídy 

březen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

3. C, 
2. E, F, 
2. B, 1. A, 
4. E 

Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
prevence šikany 

březen Bezpečně online a bez 
závislosti 

Policie ČR 6. A, B, C Bezpečný pohyb na 
internetu, prevence 
kyberšikany 

březen Právo a morálka Policie ČR 6. E, D Prevence 
prekriminálního a 
kriminálního chování 

březen Eliášova cesta za 
dobrodružstvím 

Jak Dál? z. s. 3. A, C Posílení sociálních 
dovedností žáků 

březen Špatné klima třídy P - centrum 6. E Prevence šikany 

duben Dopravní výchova Dopravní centrum 
Semafor Olomouc 

4. A Prevence rizikového 
chování v dopravě 

duben Jíme zdravě, pestře, 
hravě 

KHS Olomouc 3. A, B, C, E, 
F 

Prevence poruch 
příjmu potravy, zdravý 
životní styl 

duben Špatné třídní klima P - centrum 7. A Podpora vztahů ve 
třídě, prevence šikany 

duben Zachycen v sociální síti P - centrum 7. E Bezpečné chování na 
internetu, prevence 
kyberšikany 

duben Já a moje jedinečnost P - centrum 7. C, 
8. A, B, C, D, 
E 

Prevence xenofobie, 
sexuálního rizikového 
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chování, plánování 
budoucnosti 

duben Můj život v mých 
rukou 

P - centrum 7. B Prevence xenofobie a 
rasismu, mediální 
gramotnost, nácvik 
asertivního chování a 
tolerance 

duben Eliášova dobrodružství Jak Dál? z. s. 4. E, F, 
2. F 

Osvojování forem 
vhodného chování ke 
spolužákům, vztahy ve 
třídě, pozitivní klima 
třídy 

duben Emoce a co s nimi Jak Dál? z. s. 6. C, E Osvojování forem 
vhodného chování ke 
spolužákům, vztahy ve 
třídě, pozitivní klima 
třídy 

duben Špatné třídní klima P - centrum 4. C Podpora dobrých 
vztahů ve třídě, 
prevence šikany 

duben Beseda s MP MP Olomouc 5. A, B, D Prevence šikany a 
kyberšikany 

duben Beseda s MP MP Olomouc 1. A, B, C, 
2. A, C, 
4. A, B, C 

Prevence rizikového 
chování v dopravě 

duben Beseda s MP MP Olomouc 3. A, B, C Prevence 
prekriminálního a 
kriminálního chování 

duben Internetem bezpečně KMOL 4. E Prevence bezpečného 
chování na internetu 

květen Beseda s MP MP Olomouc 5. C, E Prevence šikany a 
kyberšikany 

květen Beseda s MP MP Olomouc 1. E, F, 
2. E, F, 
4. E 

Prevence rizikového 
chování v dopravě 

květen Beseda s MP MP Olomouc 3. E, F Prevence 
prekriminálního a 
kriminálního chování 

květen Emoce a co s nimi Jak Dál? z. s. 6. B Osvojování forem 
vhodného chování ke 
spolužákům, vztahy ve 
třídě, pozitivní klima 
třídy 

květen Změna je život Jak Dál? z. s. 5. A, C, E Tolerance k odlišnosti, 
posílení spolupráce 
žáků 

květen Dopravní výchova Dopravní centrum 
Semafor Olomouc 

4. C Prevence rizikového 
chování v dopravě 

květen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

3. B, 4. B, 7. 
C, 8. A 

Klima třídy, vztahy 
mezi spolužáky 
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květen Eliášovo dobrodružství Jak Dál? z. s. 1. E 
 

Osvojování forem 
vhodného chování ke 
spolužákům, vztahy ve 
třídě, pozitivní klima 
třídy 

květen Sexuální výchova studenti LF UP 
Olomouc 

9. C Prevence rizikového 
sexuálního chování 

květen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

6. C Klima třídy, vztahy 
mezi spolužáky 

červen Školní výlety TU 1. - 9. ročník Posílení dobrých 
vztahů mezi spolužáky, 
klima třídy 

červen Klima třídy – 
skupinová práce 

školní psycholog, 
TU 

1. A, 1. C, 
6. A 
 

Klima třídy, vztahy 
mezi spolužáky 

červen Dopravní výchova Dopravní centrum 
Semafor Olomouc 

4. E Prevence rizikového 
chování v dopravě 

červen Deset věcí, které by 
tvoji přátelé měli 
vědět o drogách 

Řekni ne drogám 
– řekni ano životu 

5., 7., 8., 9. 
ročníky 

Prevence závislostního 
chování 

červen Dny s TU TU 1. - 9. ročník Klima třídy, vztahy 
mezi spolužáky 

 

6.2.2 Výskyt projevů rizikového chování  

Během celého školního roku jsme se snažili minimalizovat podmínky pro vznik projevů rizikového 
chování a vysledovat tyto projevy již v počátečních fázích vývoje, řešit je a tím zabránit jejich rozvoji. 
Všechny zachycené a oznámené případy jsme ihned řešili dle daných metodických pokynů, případně 
jsme jejich řešení konzultovali s odborníky, zejména s metodičkou prevence PPP Olomouc. 

Vzhledem k distanční výuce v předchozích školních letech se nejčastěji objevovalo nevhodné chování 
mezi žáky. Po vyřešení problému vždy následovala skupinová práce pod vedením ŠPP, případně jiný 
program vedený akreditovaným pracovištěm. Dalším nejčastějším problémem bylo záškoláctví, na tuto 
problematiku bychom se chtěli v příštím školním roce zaměřit. 

 

Výskyt rizikového chování ve školním roce 2021/2022 

oblast rizikového chování s názvem 
počet případů, výskyt ve škol. r. 

2021/2022 

Drogová závislost, distribuce OPL 0 

Alkohol 0 

Kouření (tabák, e-cigarety…) 3 

Kriminalita (drobné krádeže…) 2 

Virtuální drogy (počítač, internet, mobil, televize) 2 

Patologické hráčství (gambling) 0 
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Neomluvená absence – záškoláctví (počet žáků) 13 

Nevhodné chování ke spolužákům, slovní nebo fyzické napadání, 

projevy šikany a kyberšikany 
54 

Násilné chování 1 

Vandalismus (ničení školního majetku) 4 

Rasismus, xenofobie 1 

Jiné (např. poruchy příjmu potravy, podvod, útěky z domova, 

sebepoškozování, záměrné provokování spolužáků, nevhodné 

chování ve škole, rizikové chování v dopravě ...) 

3 

 

6.2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence ve školním roce 

2020/2021 

I přes častou absenci pedagogických pracovníků a intenzivní práci se žáky ve škole jsme se v omezeném 

počtu některých konferencí a seminářů v tomto školním roce zúčastnili. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence ve školním roce 2021/2022 

název kurzu, 

vzdělávacího 

programu… 

realizátor 

účast  

(počet ped. 

pracovníků) 

téma 

Krajská konference 

PPRCH Olomouc 

PPP 

Olomouc a 

PDF 

Olomouc 

1 Duševní zdraví 

Diagnostika školní třídy 

– sociometrie 
Dr. Braun 1 Diagnostika – dotazník B3, B4 

Podzimní setkání ŠMP 

Olomouckého kraje 

PPP a SPC 

Olomouc 
1 

Legislativa – novinky, informace, aktualizace, 

úpravy metodických pokynů, síť kontaktů 

Jarní setkání ŠMP 

Olomouckého kraje 

PPP a SPC 

Olomouc 
1 

Legislativa – novinky, informace, aktualizace, 

úpravy metodických pokynů, síť kontaktů 

Práce s třídním 

kolektivem 

Sdružení D, P 

- centrum 
45 Práce s třídním kolektivem, třídnické hodiny 
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6.3 Poradenské služby 

6.3.1 Školní psycholožka 
 

Náplní činnosti školní psycholožky je přispět k optimalizaci podmínek žáků školy pro jejich vzdělávání a 

výchovu. Školní psycholožka spolupracuje s žáky, pedagogy i rodiči. Vykonává činnosti konzultační, 

poradenské, diagnostické a metodické při osobních, výukových, výchovných či rodinných potížích žáků. 

Poskytuje krizové intervence. Pracuje s třídními kolektivy s cílem podpořit ve třídě co nejlepší klima pro 

všechny žáky. 

I když již v tomto školním roce nedocházelo k plošnému zavírání škol z důvodu pandemie covid-19, její 

negativní dopady se nadále projevovaly v práci školní psycholožky s žáky. Ve zvýšené míře bylo potřeba 

řešit adaptační potíže žáků při návratu ke školní docházce a také potíže ve vztazích s vrstevníky, které 

mohly souviset s předcházející dlouhodobější izolací dětí doma, s nemožností rozvíjet jejich sociální 

dovednosti v přirozeném každodenním kontaktu s vrstevníky. Negativní dopady pandemie na prožívání 

dětí a dospívajících se mohly také odrazit v pokračujícím nárůstu počtu žáků, kteří spolupracovali 

v tomto školním roce se školní psycholožkou. Od března 2022 se pak při práci s žáky, při konzultacích 

s pedagogy i při skupinových pracích s třídami objevilo nové téma – Válka na Ukrajině: jak o ní s žáky 

hovořit, jak podpořit začleňování dětí z Ukrajiny do třídních kolektivů, jak jim pomoci vyrovnat se 

s prožitými událostmi. 

V průběhu roku pracovala školní psycholožka s 88 žáky, z toho na prvním stupni školy se 43 žáky, na 

druhém stupni se 45 žáky. Z těchto dětí mělo 18 žáků na prvním stupni školy a 14 žáků na druhém 

stupni speciální vzdělávací potřeby. Spolupráce se školní psycholožkou byla navázána z podnětů dětí či 

jejich rodičů, případně jim byla nabídnuta na základě doporučení třídních učitelů nebo na podkladě 

vyšetření ve školním poradenském zařízení. Probíhala formou individuálních konzultací s žáky, 

společných konzultací s rodinami nebo jen s rodiči. Nejčastěji se spolupráce s žáky na prvním 

i na druhém stupni zaměřovala na řešení osobních potíží dětí, kam spadají již výše uvedené adaptační 

potíže, dále také na podporu při zvládání nepříjemných emocí a náročných životních situací, 

psychosomatické potíže, na práci na osobnostním rozvoji, socioemoční učení apod. Opět shodně u žáků 

na prvním i druhém stupni byly dalšími dvěma nejčastějšími důvody spolupráce se školní psycholožkou 

potíže ve vztazích s vrstevníky a rodinné vztahy. 

Společně s třídními učiteli a také s metodičkou prevence pracovala školní psycholožka formou 

skupinové práce s třídními kolektivy. Uskutečnilo se 52 skupinových prací, z toho 34 s třídami na prvním 

stupni a 18 s třídami z druhého stupně školy. Měly preventivní či intervenční charakter. Zaměřovaly se 

na adaptaci žáků v nových třídních kolektivech, na mapování vztahů mezi žáky, na kohezi třídního 

kolektivu, na podporu vhodných způsobů komunikace mezi žáky, jejich spolupráci apod. 

Probíhaly také konzultace s třídními učiteli i ostatními pedagogy. Nejčastějšími tématy byly vztahy mezi 

žáky, klima třídy, osobní a rodinné potíže žáků, případně výukové a výchovné potíže a speciální 

vzdělávací potřeby žáků. 

V případě potřeby probíhaly také konzultace školní psycholožky s jinými odborníky, zejména 

s psychology a speciálními pedagogy z PPP Olomouc, s klinickými psychology či pedopsychiatry. 

V říjnu 2021 uskutečnila školní psycholožka v rámci kariérového poradenství, které škola poskytuje 

svým žákům, psychologické vyšetření žáků 9. tříd. Proběhlo skupinovou formou a bylo zaměřeno na 

strukturu intelektových předpokladů, osobnostní charakteristiky a profesní zájmy žáků. Zúčastnilo se  

ho 62 žáků (z toho 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Následně od listopadu 2021 do 
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ledna 2022 probíhala individuální setkání s rodiči a žáky ohledně výsledků vyšetření a doporučení 

vhodných studijních oborů po ukončení ZŠ.   

 

6.3.2 Speciální pedagožky 

Při vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována podpora ze strany 

pedagogů v rámci výuky. Speciální pedagogové pracují dle doporučení školního poradenského zařízení 

nebo speciálněpedagogického centra v předmětu speciálněpedagogické péče a pedagogické 

intervence. Tyto hodiny probíhají formou individuální i skupinové práce. Předmět 

speciálněpedagogické péče je určen především k nápravě v oblasti specifických poruch učení, 

logopedických obtíží, k rozvoji hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, sluchové diferenciace, analýzy 

a syntézy, zrakové diferenciace, paměti, koncentrace pozornosti a pravolevé orientace. 

Ve školním roce 2021/2022 byl počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PO1 – 14 žáků, PO2 

– 112 žáků, PO3 – 14 žáků, PLPP – 10 žáků) celkem 150 žáků. Počty žáků kolísaly v průběhu školního 

roku tak, jak jsou žákům nastavována ve školních poradenských zařízeních podpůrná opatření. Ta jsou 

následně realizována v rámci předmětu speciálněpedagogické péče a v hodinách pedagogické 

intervence. 

Žákům I. stupně základní školy byli přiděleni dle doporučení poradenského zařízení asistenti pedagoga 

(celkem 4 asistenti pedagoga), kteří pracovali pod metodickým vedením speciálních pedagogů. Také se 

uskutečňovaly schůzky s rodiči,  konzultace s pedagogickými pracovníky dle potřeby a dle aktuálních 

nových podpůrných opatření žáků. 

Ve spolupráci s třídními učiteli dle doporučení poradenského zařízení byly vypracovány individuální 

vzdělávací plány (IVP) jednotlivým žákům. Ve školním roce 2021/2022 bylo zpracováno 11 IVP na I. 

stupni ZŠ a 16 IVP na II. stupni ZŠ. 

Ve školním roce 2021/2022 také pokračovalo vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, kterým 

bylo nastaveno jako podpůrné opatření více hodin českého jazyka (1–4 hodiny). V rámci těchto hodin 

si žáci rozvíjeli slovní zásobu, komunikační dovednosti a upevňovali si pravidla a znalosti z českého 

jazyka. 

V měsíci březnu jsme čelili další výzvě, když k nám do základní školy nastoupili žáci z Ukrajiny. Celkem 

se jednalo o 15 žáků. Ihned po nástupu do školy jim byla poskytnuta pedagogická intervence, zejména 

v oblasti rozvoje slovní zásoby. Všichni přijatí žáci se velmi rychle adaptovali na nové prostředí a dosáhli 

výborných výsledků. Nyní jsou schopni komunikovat v českém jazyce. 

V rámci Národního plánu doučování (plán návratu do škol) MŠMT poskytli speciální pedagogové 

základní logopedickou péči žákům prvních a druhých tříd (celkem 17 žáků), kteří z důvodu onemocnění 

covid-19 nemohli navštěvovat svého logopeda. Jednalo se hlavně o žáky s dyslálií. Tato individuální péče 

se  osvědčila. 
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci:   0 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si rozšiřují odbornou kvalifikaci:   0 

Průběžné vzdělávání - počet seminářů, pro pedagogický sbor (na pracovišti):  0 

Průběžné vzdělávání - počet ostatních seminářů:     viz přehled 

     

7.1    Vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace 

 

pořádající a název akce termín účast 

     0 

     

 

7.2    Průběžné vzdělávání 

Přehled nejvýznamnějších vzdělávacích akcí (drobné akce a akce konané mimo vyučování nejsou 

uvedeny): 

pořadatel - název akce termín počet 
zúčastněných 

Mühlhauser - webinář čtení v 1. třídě 5. a 7. 10. 2021 1 

Spolek Škola porozumění – Diagnostika vztahů ve třídě 5. 10. 2021 1 

NPI - Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ 6.10. 2021 1 

Sluňákov – konference environmentálního vzdělávání 6. 10. 2021 1 

NPI-porozumění zlomkům, on-line škola SYPO 8. 10. 2022 1 

Ing. Lenka Černochová – První pomoc není věda 18. 10. 2021 1 

NPI – Výuka českého jazyka pro žáky se SVP 20. 10. 2021 1 

Tvořivá škola - Prvouka  25. 10. 2021 1 

Descartes-Umíte to s pohádkou 25. 10. 2021 1 

Univerzita Palackého Ol-Metodika hospitační činnosti 22. 10. 2021 1 

NPI – Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 3. 11. 2021 1 

Tvořivá škola - Hudební výchova 5. 11. 2021 1 

NPI – Cizí jazyky dnes 5. 11. 2021 1 

Edupraxe – Specifické poruchy učení  11. 11. 2021 1 

NPI – webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II 22. 11. 2021 1 

Nakl. Forum – webinář Právní úskalí zdrav. úkonů ve 
škole nově od 1. 1. 2022 

30. 11. 2021 1 

NPI – Jak na nový RVP ZV ve škole 7. 12. 2021 1 

NPI – webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III 14. 12. 2021 1 

NPI-Revize RVP ZV- ICT 5. 1.- 6. 1. 2022 1 

AŠSK-Basketbal ve škole 18. 1. 2022 1 

Taktik – webinář Hravá hudební výchova  20. 1. 2022 2 
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Taktik–webinář Vykročení do 1. r. s vydavatel. Taktik 27. 1. 2022 1 

NPI – Revize RVP ZV – ICT pro 1. st. 31. 1. 2022 1 

Dita Olchavová – Zástupcovský balíček  2 - 4 2022 1 

Tvořivá škola-Hudební výchova 1. 2. 2022 1 

NPI-Revize RVP ZV – práce s daty, základy ICT 8.,9.,10. 2.2022 4 

NPI – Revize RVP ZV – Digitální technologie 1. st. 8. 2. 2022 2 

NPI – Revize RVP ZV – ICT 1. st. – algorit., programování 16. 2. 2022 1 

Taktik – webinář Hravá hudební výchova 17. 2. 2022 2 

NPI – Kybernetická bezpečnost a prevence 28. 2. 2022 1 

NPI – Sociální sítě, On-line škola SYPO 28. 2. 2022 1 

Mgr. Jana Jendryková-Teorie dějin umění 1. 3. 2022 3 

NPI – Revize RVP ZV – ICT 1. st. – algorit., programování 9. 3. 2022 2 

NPI – Revize RVP ZV – Práce s daty, základy ICT 9. 3. 2022 1 

Taktik–webinář Vykročení do 1. r. s vydavatel. Taktik 16. 3. 2022 1 

NPI – Revize RVP ZV – ICT 1. st. – algorit., programování 16. 3. 2022 1 

Taktik – webinář Čtenářská gramotnost  17. 3. 2022 1 

Taktik – Interaktivita - Nové trendy 1. st.  17. 3. 2022 1 

NPI – Přijímaní a začleňování žáků cizinců 17. 3. 2022 2 

Oxford- prozkoumat a užít si AJ 23. 3. 2022 2 

NPI – Revize RVP ZV – Informační systémy pro 1. st. 23. 3. 2022 1 

NPI – webinář Čeština jako druhý jazyk na ZŠ  23.3.,30.3.2022 1 

NPI – Revize RVP ZV – Digitální technologie 1. st. 29. 3. 2022 1 

NPI-Digitální gramotnost v matematice 4. 4. 2022 1 

NPI – Revize RVP ZV – ICT 20. 4. 2022 1 

Tvořivá škola-Aktivity a hry v AJ 14. 4. 2022 2 

NPI – Revize RVP ZV – Digitální technologie 1.st. 26. 4. 2022 1 

Nová škola Brno-AMOS – soubor vzděl. materiálů pro 1.r. 16. 5. 2022 1 

Univerzita Palackého Ol-Třídnická hodina  17. 5. 2022 1 

Kraj. zař. pro DVPP --Vyučovací povinnosti ZŘ, PP 20. 5. 2022 1 

NPI-Úpravy ŠVP  1. 6. 022 1 

P-centrum spolek-Vzdělávací program pro učitele  6. 6. 2022 všichni TU 

Sdružení D – Prevence rizikového chování 31. 8. 2022 všichni TU 
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

8.1 Zájmové vzdělávání a školské služby 

8.1.1    Školní družina 

Školní družina je nedílnou součástí Základní školy Olomouc, Heyrovského 33, včetně školní družiny 

odloučeného pracoviště Čajkovského. 

Školní družina pracovala ve školním roce 2021/2022 v sedmi odděleních, do kterých bylo rozděleno 187 

dětí. Většinou v průběhu roku dochází k úbytku dětí, v tomto školním roce však počet dětí vzrostl na 

189, a to hlavně z důvodu přijetí dětí z Ukrajiny, které byly zařazeny do oddělení školní družiny. Děti je 

do svého kolektivu přijaly velmi přátelsky, z počátku převládala jazyková bariéra, kterou jsme ale brzy 

překonali pomocí her, obrázkových slovníků, dvojjazyčného pexesa a překladače. 

Na odloučeném pracovišti Čajkovského byla otevřena čtyři oddělení s počtem 99 dětí, v průběhu roku 

taktéž stoupl počet dětí na 102. 

Všechny vychovatelky měly potřebnou kvalifikaci pro zájmové vzdělávání ve školní družině. Nové 

poznatky získávaly vychovatelky formou samostudia. 

Ke své činnosti využívá školní družina převážně kmenové třídy, dvě oddělení fungují v samostatných 

místnostech – hernách v budově školní družiny. Jedno oddělení bylo umístěno v kmenové třídě 2. A. 

v přízemí hlavní budovy školy. Herny též slouží k provozu ranní a odpolední družiny. 

Na odloučeném pracovišti Čajkovského jsou všechna oddělení umístěna ve třídách. 

Prostředí a materiální vybavení je neustále modernizováno a doplňováno tak, aby sloužilo potřebám, 

relaxaci a aktivnímu využití volného času dětí.  Z části platby za činnost v ŠD (500 Kč za školní rok) byl 

pořízen do herny nový nábytek a koberec, dále stavebnice, společenské hry, sportovní vybavení a 

materiál potřebný k zájmovým činnostem. 

Ke svým činnostem využívá školní družina i další prostory školy – knihovnu, tělocvičnu a přilehlý 

sportovní areál s dětským průlezkovým hřištěm. 

 

Provoz školní družiny probíhal v čase: 

 ŠD Heyrovského ŠD Čajkovského 

ranní družina 6:00–7:40 6:00–7:40 

odpolední družina 11:40–17:00 11:40–16:30 

 

Ve dnech prázdnin nebyla školní družina v provozu z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí. 

Výchovně-vzdělávací práce probíhala podle školního vzdělávacího programu a celoročního plánu 

činností. Režim dne přizpůsobují paní vychovatelky potřebám dětí, času a počasí. 

Své zájmy a potřeby mohly děti nadále rozvíjet v zájmových kroužcích. Získané dovednosti předvedly 

na konci školního roku v představeních pro rodiče a spolužáky nebo ve sportovních soutěžích. 
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Přehled zájmových kroužků školní družiny: 

 ŠD Heyrovského – 15:15–17:00 ŠD Čajkovského – 15:15–16:30 

název den třída vedoucí název den třída 

keramika Po 2.-3. Procházková výtvarný Po 1. 

miniházená Út 1.-3. Kratinová jóga Út 1.-3. 

aerobic Po, Út, St, Čt 1.-4. Človečková dramatický Čt 1.-3. 

jóga St 1.-3. Ottová    

výtvarný  Po 1. Malá    

dramatický Út, St, Čt 1.-4. Krátká    

 

Z externích kroužků si děti mohly vybrat vědecké pokusy, basketbalovou přípravku nebo angličtinu 

s rodilým mluvčím, která pro nezájem probíhala pouze v prvním pololetí. Na podzim a na jaře proběhlo 

in-line bruslení, v zimě lyžování. 

Práce ŠD dle celoročního plánu: 

 

 ŠD Heyrovského ŠD Čajkovského 

září Děti se seznamovaly s novým prostředím, 
kolektivem a bezpečností, určily si pravidla 
vzájemného soužití, upevňovaly hygienické 
návyky. Zpracovávaly zážitky z prázdnin, 
poznávaly ovoce a zeleninu, houby, malovaly 
a vytvářely.  Učily se nové pohybové hry na 
hřišti. 

Děti se seznamovaly s novým prostředím, 
kolektivem a bezpečností, určily si pravidla 
vzájemného soužití, upevňovaly hygienické 
návyky. Zpracovávaly zážitky z prázdnin, 
poznávaly ovoce a zeleninu, houby, malovaly 
a vytvářely.  Učily se nové pohybové hry na 
hřišti. 

říjen Společně jsme oslavili Den seniorů. 
Dále  jsme si hráli se vším, co k podzimu patří. 
Vyráběli jsme a malovali draky, vyráběli 
z přírodnin skřítky podzimníčky, vnímali jsme 
podzimní barvy kolem nás. 
Společné akce: podzimně jsme  vyzdobili 
prostory ŠD našimi výrobky a výkresy. 
8.–9. 10. – socializační aktivita pro děti 1. tříd 
– Máme měsíc za sebou – přespávačka v ŠD. 
 

Společně jsme oslavili Den zvířat. 
Dále  jsme si hráli se vším, co k podzimu patří. 
Vyráběli jsme a malovali draky, vyráběli z 
přírodnin skřítky podzimníčky, vnímali jsme 
podzimní barvy kolem nás. 
Společné akce: podzimně jsme vyzdobili 
prostory ŠD našimi výrobky a výkresy. 
1.–2. 10. – socializační aktivita pro děti 1. tříd 
– Máme měsíc za sebou – přespávačka v ŠD. 
22.–23. 10. – Noc duchů – aktivita zrušena 
vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci. 

listopad S blížící se zimou je potřeba připomenout, jak 
máme chránit své zdraví, jak předcházet 
nemocem. Přivítali jsme sv. Martina a 
nakoukli do lesa – povídali jsme si o práci 
myslivce, jak se stará o les a jeho obyvatele. 
Malovali jsme a vytvářeli. 
Společné akce: 
Pro 2. třídy byla socializační aktivita zrušena, 
vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci. 

S blížící se zimou je potřeba připomenout, jak 
máme chránit své zdraví, jak předcházet 
nemocem. Přivítali jsme sv. Martina, malovali 
jsme a vytvářeli, povídali si. 
Společné akce: 
Návrat do druhohor – výprava do světa 
dinosaurů – projektový týden. 

prosinec A přišlo období, na které se tak všichni těšíme 
– období adventu,  a s ním plno vánočního 

A přišlo období, na které se tak všichni těšíme 
– období adventu,  a s ním plno vánočního 
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tvoření – přáníčka, vánoční ozdoby a drobné 
dárečky. Zpívali jsme koledy, povídali jsme si o 
tradicích a zvycích Vánoc u nás a ve světě. 
Společné akce: 
Čertoviny – pekelné odpoledne plné her a 
tance. 
Vánoční cinkání – dílničky pro děti a rodiče. 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci obě akce proběhly jen v rámci 
oddělení, bez rodičů. 

tvoření – přáníčka, vánoční ozdoby a drobné 
dárečky. Zpívali jsme koledy, povídali jsme si o 
tradicích a zvycích Vánoc u nás a ve světě. 
Společné akce: 
Sv. Lucie – význam, pranostiky, výroba 
lucerniček a světýlek. 
Vánoční cinkání – dílničky pro děti a rodiče. 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci obě akce proběhly jen v rámci 
oddělení, bez rodičů. 

leden Měsíc leden byl zaměřen na povídání o zimě. 
Připomněli jsme si svátek Tří králů, stavěli se 
sněhem i bez sněhu, ve výtvarných činnostech 
jsme si zahráli na mráz a vytvářeli zimní 
království, učili se poznávat ptáčky a jejich 
stopy. 
Společné akce: 
Prezentace výtvarných prací, výzdoba ŠD. 
Lichožrouti – týden lichých ponožek. 
Projektový týden na téma lichožroutů. 

Měsíc leden byl zaměřen na povídání o zimě. 
Připomněli jsme si svátek Tří králů, stavěli ze 
sněhu i bez sněhu, ve výtvarných činnostech 
jsme si zahráli na mráz a vytvářeli zimní 
království, učili se poznávat ptáčky a jejich 
stopy. 
Vypravili jsme se do vesmíru – poznávali a 
malovali jsme planety, vyráběli rakety. 
Společné akce: 
Prezentace výtvarných prací, výzdoba ŠD. 
 

únor V tomto měsíci na nás čekala cesta do 
pohádky – povídání, dramatizace, kreslení. 
Vyráběli jsme přáníčka k sv. Valentýnovi, 
poznávali zimní sporty a fandili našim 
olympionikům na ZOH. K únoru 
neodmyslitelně patří doba karnevalů – 
vyráběli jsme obličejové masky a v rámci 
oddělení uspořádali zábavné odpoledne 
v karnevalových maskách. 

Nastalo období masopustního veselí – zvyky, 
tradice, obyčeje. 
Vyráběli jsme přáníčka k sv. Valentýnovi, 
poznávali zimní sporty a fandili našim 
olympionikům na ZOH. K únoru 
neodmyslitelně patří doba karnevalů – 
vyráběli jsme obličejové masky a v rámci 
oddělení uspořádali kloboukový bál. 

březen Březen – měsíc knihy – povídali jsme si o 
oblíbených knihách, navštívili jsme školní 
knihovnu, navrhovali obaly na knihy, kreslili 
naše oblíbené hrdiny. 
Vítáme jaro – pozorovali jsme probouzející se 
přírodu, poznávali jsme mláďátka, první jarní 
květiny, snažili jsme se jaro výtvarně ztvárnit. 
Svými výtvory jsme si opět vyzdobili prostory 
ŠD. 
Připomněli jsme si Den vody – koloběh, 
důležitost  vody. 

Březen – měsíc knihy – povídali jsme si o 
oblíbených knihách, navštívili jsme školní 
knihovnu, navrhovali obaly na knihy, kreslili 
naše oblíbené hrdiny. 
Vítáme jaro – pozorovali jsme probouzející se 
přírodu, poznávali jsme mláďátka, první jarní 
květiny, snažili jsme se jaro výtvarně ztvárnit. 
Připomněli jsme si Den vody – koloběh, 
důležitost vody. 
Toulky po Egyptě – poznáváme cizí kultury – 
projektový týden. 

duben Tento měsíc se nesl ve znamení Velikonoc, 
k nimž patří velikonoční tvoření – výzdoba, 
drobné dekorace, povídání – zvyky a tradice. 
Nezapomněli jsme ani na bezpečnost doma i 
na ulici – upevnili základy pravidel pro chodce 
a cyklisty, poznávali dopravní značky. 
Konec  měsíce jsme věnovali čarodějnicím – 
tradice, míchali jsme lektvary a malovali. 
Společné akce: 

Tento měsíc se nesl ve znamení Velikonoc, 
k nimž patří velikonoční tvoření – výzdoba, 
drobné dekorace, povídání – zvyky a tradice. 
Nezapomněli jsme ani na bezpečnost doma i 
na ulici – upevnili základy pravidel pro chodce 
a cyklisty, poznávali dopravní značky. 
Konec  měsíce jsme věnovali čarodějnicím – 
tradice, míchali jsme lektvary a malovali. 
Společné akce: 
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Velikonoční dílničky – společné tvoření pro 
malé i velké. 

Velikonoční dílničky – společné tvoření pro 
malé i velké. 
 
 

květen Měsíc květen jsme věnovali maminkám a 
rodině – povídali jsme si, vyráběli přáníčka, 
učili se básničky, kreslili. Poznávali jsme různá 
povolání. 
Poznávali jsme rostliny a stromy, výtvarně a 
pracovně je zpracovávali. 
K jaru patří i pohyb – chodili jsme na vycházky 
a na hřiště, kde jsme hráli míčové a pohybové 
hry, skákali přes švihadlo nebo jen relaxovali. 

Měsíc květen jsme věnovali maminkám a 
rodině – povídali jsme si, vyráběli přáníčka, 
učili se básničky, kreslili. Poznávali jsme různá 
povolání. 
Poznávali jsme rostliny a stromy, výtvarně a 
pracovně je zpracovávali. 
K jaru patří i pohyb – chodili jsme na vycházky 
a na hřiště, kde jsme hráli míčové a pohybové 
hry, skákali přes švihadlo nebo jen relaxovali. 

červen Mezinárodní den dětí – povídali jsme si o 
dětech celého světa – rozdíly. 
Putovali jsme po světě, poznávali moře a 
oceány a život v nich. 
Povídali jsme si o bezpečnosti během 
prázdnin. 
Společné akce: 
Den dětí aneb ve dvou se to lépe táhne – 
zábavné soutěžní  odpoledne pro děti a rodiče 
ve sportovním areálu školy spojené 
s opékáním špekáčků. 

Mezinárodní den dětí – povídali jsme si o 
dětech celého světa – rozdíly. 
Putovali jsme po světě, poznávali moře a 
oceány a život v nich. 
Povídali jsme si o bezpečnosti během 
prázdnin. 
Společné akce: 
Indiánskou stezkou – zábavné soutěžní 
odpoledne ke Dni dětí. 

 

Všechny vychovatelky školní družiny aktivně spolupracují s třídními učiteli a rodiči. Rodiče jsou o všech 
změnách a aktivitách včas informováni prostřednictvím deníčků ŠD nebo na internetových stránkách 
školy. 

 

8.1.2    Školní zájmová činnost    

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovali žáci přímo v budově školy kroužky organizované školou, 
kroužky v rámci školní družiny a kroužky organizované jinými subjekty.  
 
Kroužky organizované školou: 

 
činnost 

 
pro žáky 

 
chemický kroužek 

 
9. roč. 

 
pěvecký kroužek 

 
I. st., II. st 

 
výtvarný kroužek 

 
II. st 

 
český jazyk – příprava na PZ  

 
9. roč. 

 
matematika – příprava na PZ  

 
9. roč. 
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Kroužky organizované jinými subjekty: 

 
zájmový útvar 

 
subjekt 

 
pro žáky 

 
atletická přípravka  

 
AK Olomouc 

 
I. st. 

 
sportovní přípravka  

 
BCM UP Olomouc 

 
1.–2. roč.  

 
anglický jazyk s rodilým 
mluvčím  

 
 

English Education 

 
 

I. st.  
 
kroužek Veselá věda 

 
kroužky Olomouc 

 
1.–3. roč.  

 
in-line bruslení 

 
Newman School 

 
I. st. 

 
lyžařský kurz 

 
Newman School 

 
I. st. 

 
 

8.1.3    Školní stravování 

Všechny uvedené údaje jsou platné k 31. 8. 2022. 

 

Kapacita školní jídelny      1900 obědů 

Počet míst u stolů      210  

Počet stravovaných žáků ZŠ     847  

Počet stravovaných zaměstnanců ZŠ     94  

Počet vyvážených obědů     760  

Počet ostatních stravujících se ve školní jídelně   129    

 

8.2     Prezentace školy na veřejnosti  

Škola je otevřená komunikaci s veřejností a snaží se být velmi aktivní v prezentaci svých úspěchů. 
 
V důsledku mimořádných opatření spojených s onemocněním covid-19 bylo v 1. polovině školního 
roku konání akcí ve škole i mimo ni omezeno, přizpůsobeno aktuální situaci. Jedna taková akce 
v upravené podobě programu proběhla hned na začátku školního roku. Jednalo se o slavnostní uvítání 
prvňáčků v atriu školy jen za účasti rodičů a vybraných pracovníků školy. Tato akce byla přijata s 
nadšením a dojetím rodičů prvňáčků, kteří ji uvítali i přes covidová opatření, která se musela během 
akce dodržovat. 
 
Během školního roku se uskutečnilo několik tradičních akcí, mezi něž patří dny otevřených dveří, které 
dávají možnost rodičům i veřejnosti prohlédnout si několikrát do roka samotnou školu a nahlédnout 
do ní  i v době vyučování. Zájem o dny otevřených dveří projevují spíše rodiče a prarodiče žáků I. stupně, 
největší zájem je tradičně v prvním ročníku. Ve školním roce 2021/2022 proběhl v ZŠ Heyrovského den 
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otevřených dveří spojený s návštěvou rodičů předškoláků, dalších rodinných příslušníků a 
potenciálních žáků 1. ročníku v období před zápisem do 1. ročníku. Tato tematicky zaměřená akce se 
v obnovené podobě setkala s vysokou návštěvností a zájmem o naši školu, což se ukázalo u dubnového 
zápisu dětí do 1. ročníku, který se konal po dvou letech opět prezenčně.   
 
V adventním čase, kdy se v rámci školní družiny koná tematicky zaměřená akce pod názvem Vánoční 
cinkání, nemohla vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci pro rodiče žáků I. stupně tato akce 
proběhnout. Uskutečnila se tedy pouze v rámci jednotlivých oddělení, bez rodičů. Náhradou za to 
proběhla pro rodiče v ZŠ Heyrovského a odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského akce s názvem 
Velikonoční dílničky spojená s Velikonocemi, které jsou považovány za nejvýznamnější křesťanský 
svátek. Tato akce se nesla v duchu lidových tradic spojených s vítáním jara. Rodiče ocenili tvoření, 
vyrábění velikonočních drobností. 
 
Začátkem června proběhla ve sportovním areálu školy Heyrovského pro rodiče a žáky I. stupně, kteří 
navštěvují školní družinu, akce s názvem Den dětí aneb ve dvou se to lépe táhne. Díky příznivému 
počasí, bohatému zábavnému programu a značnému zájmu rodičů se soutěžní odpoledne vydařilo. V ZŠ 
Čajkovského proběhlo pro rodiče a žáky I. stupně zábavné soutěžní odpoledne ke Dni dětí pod názvem 
Indiánská stezka, která se také setkala s velkým zájmem rodičů. 
  
Na konci školního roku proběhlo již podruhé slavnostní předávání závěrečného vysvědčení žákům 9. 
ročníku v krásném prostředí rozária. Tato akce je pozitivně vnímána díky atmosféře a samotnému 
prostředí. Je důstojným rozloučením žáků a jejich rodičů se základní školou. 
 
Škola, která podporuje a snaží se nadchnout děti v rámci různých pohybových aktivit a výzev, se na 
veřejnosti prezentuje v oblasti sportu, zejména fotbalu, atletiky a basketbalu. 
 
Informace o dění ve škole prezentujeme prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a 
každoročně vydávaných školních novin, případně ve spolupráci s regionálními médii. 
 
Webové stránky www.zsheyrovskeho.cz jsou pravidelně aktualizovány, rodiče i další zájemci zde 
najdou informace spojené s každodenním chodem školy, dokumenty ke stažení, telefonické i e-mailové 
kontakty na pracovníky školy, informace výchovné poradkyně a školního poradenského pracoviště, 
informace ze školní jídelny včetně aktuálního jídelníčku apod. Na webových stránkách prezentujeme i 
úspěchy, kterých žáci dosáhli v různých soutěžích apod. Informace z odloučeného pracoviště ZŠ 
Čajkovského jsou na webových stránkách v jasně označené sekci, aby byla zajištěna přehlednost a 
komfort uživatelů a návštěvníků stránek. 
 
Ze strany především mladších rodičů jsou využívány zejména sociální sítě, které škola používá k 
prezentaci aktualit z dění ve škole a rychlých sdělení. Sociální sítě škola využívá i k trvalému udržení 
kontaktu s bývalými absolventy, kteří jsou tímto způsobem o dění ve škole rádi informováni. Využíváme 
sociální síť Facebook, díky odkazu přes webové stránky školy mohou facebookový profil ZŠ 
Heyrovského zájemci sledovat, aniž by sami tuto síť aktivně využívali. 
 
Každoročně vydáváme celobarevné školní noviny My a škola, ve kterých nabízíme ohlédnutí za 
uplynulým školním rokem i důležité informace pro nový školní rok. Na tvorbě těchto novin se svými 
příspěvky a fotografiemi podílí i učitelé a žáci školy. Noviny obdrží na začátku září každý žák a jejich 
prostřednictvím se dostávají k rodičům. Tyto noviny jsou v elektronické podobě rovněž k dispozici na 
webových stránkách školy. 
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8.3     Významné projekty a akce 

Ve školním roce 2021/2022 byla škola zapojena především do následujících projektů: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001415 – Umíme více III (projekt MŠMT v rámci Operačního 

programu výzkumu, vývoje a vzdělávání, tzv. šablon) 

Tento projekt ve školním roce 2021/2022 probíhal ve třech oblastech, především se jednalo o 

pokračování aktivit z předchozího projektu Umíme více II a I, které probíhaly ve školních letech 2017 – 

2020. 

• Školní speciální pedagog – personální podpora – speciální pedagog diagnostikuje speciální 
vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
 

• Školní psycholog – personální podpora – školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování 
žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo 
mimo školu 
 

• Projektové dny ve škole a mimo školu - jedná se o společné vedení projektového dne 
pedagogem ZŠ a odborníkem z praxe, kdy oba (pedagog s odborníkem z praxe) připraví a vedou 
projektovou výuku ve vzájemné spolupráci. Role pedagoga a odborníka z praxe se mohou 
během projektového dne střídat a měnit dle zaměření projektové výuky. Součástí spolupráce 
je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe). Celkem se 
v tomto školním roce uskutečnilo 7 projektových dnů mimo školu (např. Krápníková pohádka 
pro žáky 6. roč., Objevujeme Pantneon pro žáky 9. roč., Alžběta Bavorská a její život rovněž pro 
žáky 9. ročníku. Projektových dnů ve vyučování se celkem uskutečnilo 12 převážně na I. stupni 
a jednalo se především o projektové dny buď se zaměřením na polytechnickou výukou, nebo 
environmentální. K těm nejlépe vydařeným můžeme zařadit projektové dny např. Práce se 
dřevem v 5. a 7. ročníku, Život na zemědělské farmě, který uskutečnili žáci 1. a 5. roč. a Ochrana 
zvířat pro žáky. 3. ročníku. Obecně lze projektovou výuku v rámci realizovaných dnů ať již ve 
škole nebo mimo školu považovat za přechod od myšlenky k činu, je to záměr realizovat nápad. 
Žáci se zabývali jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran. Projektové dny umožnily 
našim žákům překlenout roztříštěnost poznatků a častou odtrženost výuky od reality života. 

 

K celkovému zhodnocení celého projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001415 – Umíme více III 

v rámci Šablony III je určen závěrečný dotazník, který  slouží ke zjištění, zda oproti vstupnímu vyplnění 

dotazníku došlo ke zlepšení a posunu školy.  
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Národní plán doučování 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý 

program, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie covid-

19. Program byl spuštěn se začátkem školního roku, od ledna 2022 pokračovalo financování v rámci 

programu Národního plánu obnovy. Jedná se tak o největší plán podpory žáků v novodobé historii ČR. 

V podzimním období se v rámci tohoto projektu uskutečnily i socializační, adaptační a další podpůrné 

aktivity, které měly přispívat k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků a k soudržnosti školních 

kolektivů a měly napomáhat ke kompenzaci psychických a sociálních deprivací způsobených distanční 

výukou.   

V rámci tohoto projektu probíhaly v průběhu celého školního roku jak individuální konzultace 

s jednotlivými žáky (v případě delší absence i on-line), tak především skupinové doučování na základě 

zájmu žáků, případně jejich zákonných zástupců. Doučování bylo dobrovolné a počty žáků na 

jednotlivých setkáních se měnily podle jejich aktuálních potřeb. Vyučující se zaměřovali jak na 

odstranění nedostatků ve znalostech žáků (případně alespoň jejich zmírnění) z minulého období, tak 
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na intenzívní procvičování aktuálně probíraného učiva. V průběhu školního roku se počet skupin i žáků 

na II. stupni postupně zvyšoval, doučování probíhalo téměř ve všech třídách II. stupně, a to především 

v předmětech český jazyk a matematika, postupně přibyly ještě anglický jazyk a fyzika. V rámci tohoto 

projektu probíhala i příprava žáků na mezinárodní zkoušky z AJ, příprava žáků na chemické soutěže a 

příprava žáků 9. ročníku na jednotné přijímací zkoušky. 

Počty odučených hodin: 1792  

ERASMUS+ školní vzdělávání, výzva 2019 -  2019-1-CZ01-KA101-060688 – mobilita učitelů – 

název projektu  Aktivní učitelé (Active Teachers) 

Doba realizace: 1. 6. 2019 – 31. 10. 2020 

Projekt byl na základě naší žádosti z důvodů komplikací s vycestováním a realizace mobilit s ohledem 

na covid-19 a všechna platná opatření DZS prodloužen do 31. 10. 2021. Všechny mobility byly úspěšně 

zrealizovány před začátkem školního roku 2021/2022, takže v období září–říjen 2021 již probíhal pouze 

monitoring a zhodnocení. Projekt byl na základě předložené závěrečné zprávy schválen DZS a finanční 

krytí bylo 100 %. 

Tento projekt byl kompletně realizován za finanční podpory Evropské unie. 

Díky tomuto projektu měli pedagogičtí pracovníci školy možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí 

v zahraničí, což přispělo k jejich profesnímu rozvoji. Do projektu byli zapojeni  učitelé s různou délkou 

pedagogické praxe působící na I. i II. stupni, vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga, 8 ze ZŠ 

Heyrovského a 2 z odloučeného pracoviště ZŠ Čajkovského. Uskutečněné mobility (celkem 10): 

• jazykový kurz angličtiny (3 účastníci – aprobovaný učitel nejazykových předmětů na II. stupni, 
vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga), 
 

• jazykově-metodický kurz angličtiny (6 účastníků –  aprobovaní učitelé angličtiny na  I. i II. 
stupni), 

 

• jazykově-metodický kurz němčiny (1 účastník – aprobovaný učitel němčiny na II. stupni). 
 

Mobility zaměřené na angličtinu byly realizovány ve Spojeném království Velké Británie a Severního 

Irska (UK), v Irsku a na Maltě, mobilita zaměřená na němčinu v Rakousku. 

IKAP II 

V letech 2017-2020 se naše škola aktivně zapojila do projektu „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem 

na lepší uplatnitelnost na trhu práce“, zkráceně obecně nazýván IKAP. V rámci projektu byly 

organizovány workshopy na SPŠ strojnické, kde žáci především 9. ročníků pracovali v dílnách a 

laboratořích školy, plnili úkoly z oblasti elektrotechniky a strojírenství. 

Protože projekt IKAP získal naše pozitivní hodnocení, rozhodli jsme se pokračovat v následném projektu 

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II). V rámci tohoto projektu jsme 

spolupracovali se SPŠ strojnickou v Olomouci a zájemci z řad našich žáků se zúčastnili workshopů 
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s názvem Den strojařem. Zde se žáci seznamovali s charakteristikou a problematikou oboru 

strojírenství, mj. např. prostředím programu pro 3D modelování apod. 

Spolupráce byla navázána také se střední  zdravotnickou školou, kde proběhlo hned několik akcí v rámci 

tohoto projektu, o které mají zájem především děvčata. Děvčata se seznámila se  školou, její historií a 

zdravotnickými obory, které jsou na škole vyučovány. V odborných laboratořích školy si vyzkoušela 

činnosti, které provádí praktická sestra, laboratorní asistent, nutriční asistent a dentální hygienistka. 

Hlavním cílem naší účasti v projektu je, aby se u chlapců a dívek podnítil zájem především o 
polytechnické/zdravotnické obory. Garantem projektu je Mgr. Eva Dembická. 

Ovoce a zelenina do škol  

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola opět zapojila do celostátního projektu Ovoce a zelenina do 
škol. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je podpořit zdravou výživu, přispět k trvalému 
zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a zároveň bojovat 
proti dětské obezitě. Do projektu byli zapojeni všichni žáci I. stupně naší školy, a to jak na ZŠ 
Heyrovského, tak na ZŠ Čajkovského.   
 
Oproti loňskému školnímu roku, kdy byly závozy přizpůsobeny omezenému provozu školy a v době 
úplného zavření školy byly dodávky ovoce nebo zeleniny pozastaveny a obnoveny při otevření školy, 
se stejná situace neopakovala a ve spolupráci s naším dodavatelem MK Fruit, s. r. o., (sklad Šumperk) 
proběhly závozy ovoce a zeleniny pro žáky I. stupně ve školním roce 2021/2022 následovně: 
 

• měsíčně dodávka balíčků ovoce a zeleniny na obě pracoviště – ZŠ Heyrovského a ZŠ 
Čajkovského, 

• balíčky napočítány do bedýnek dle aktuálního počtu žáků ve třídách na obě pracoviště ZŠ 
Heyrovského a ZŠ Čajkovského, 

• učitelům byly e-mailem rozeslány termíny závozu a průběžně i informační letáky ke každému 
závozu, 

• potvrzování dodávek přes Portál farmář. 
 
V důsledku nepříznivé situace spojené s onemocněním covid-19 se ve školním roce 2021/2022 

neuskutečnil původně zamýšlený Vitamínový den, tj. ochutnávka ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a 

zeleniny. Tuto akci připravují  pro naše žáky v podzimních a zimních měsících zaměstnanci našeho 

dodavatele, během ní se žáci dozvídají řadu informací o zdravém životním stylu a zdravé výživě. Až na 

základě aktuálních podmínek spojených s provozem školy umožní škola v následujícím školním roce 

obnovení akce. 

 

Lyžařský výcvik 

 
Po roční přestávce kvůli pandemii covid-19 se mohl opět uskutečnit lyžařský výcvikový kurz žáků 

Základní školy Olomouc, Heyrovského. Aby 7. ročníky školního roku 2020/2021 o lyžařský kurz nepřišly, 

vedení školy rozhodlo, že pojedou tyto třídy letos také. Měli jsme tedy lyžařské kurzy celkem tři – 7. 

ročníky, 8. ročníky a 7. a 8. ročníky atletických tříd. Všechny kurzy se uskutečnily v Čenkovicích 

v Horském resortu Buková hora, který nabízí široké a pečlivě upravované sjezdovky. Jelikož jsme 

předpokládali velkou účast, potřebovali jsme ubytování s velkou kapacitou, kterou zajistil hotel Atlas 

v Čenkovicích. I letos se musela dodržovat protiepidemická opatření, takže se žáci museli před 

odjezdem otestovat PCR testy nebo se nechat s předstihem naočkovat. 
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První kurz pro třídy 7. B, C a E se uskutečnil v termínu 29. 1. - 3. 2. 2022. Kurzu se zúčastnilo 56 žáků, 

jedna žákyně nemohla z důvodu pozitivního PCR testu odjet. Žáci byli rozděleni do 4 lyžařských družstev 

podle lyžařských dovedností. Výcvik probíhal bez větších komplikací i přes velký počet začátečníků, 

které měl na starosti p. učitel Fryčák. Díky jeho pedagogickým schopnostem se všichni velmi rychle učili. 

V neděli odpoledne došlo k rozsáhlému výpadku elektřiny způsobenému  vichřicí a zastavila se lanovka 

z Červené Vody na Bukovou horu, na které bylo v té době kompletní 3. družstvo. Na nouzový pohon 

vyjeli nahoru. Družstvo 1 a 2 bylo převezeno z Červené Vody náhradním autobusem do Čenkovic. Jedna 

žákyně musela být po pádu na lyžích převezena na ošetření do nemocnice v Ústí n. O. s podezřením 

na zlomeninu klíční kosti. Vyšetření potvrdilo jen pohmožděné svaly v okolí ramene a lokte. Pro nemoc 

museli opustit kurz další 2 žáci. 

Ve druhém termínu 13. 2. - 18. 2. 2022 jeli na stejné místo žáci atletických tříd ze 7. a 8. ročníků. Celkem 

se zúčastnilo 44 žáků. Žáci byli rozděleni do 4 lyžařských družstev. I na tomto kurzu byly ideální sněhové 

podmínky, ale díky velkému větru jsme nemohli jedno dopoledne lyžovat. Tuto nucenou pauzu jsme 

vyplnili přednáškou o lyžařských disciplínách. Během kurzu byla znát fyzická zdatnost žáků, která se jistě 

podepsala na nulové nemocnosti a úrazovosti při výcviku. I přesto se jeden úraz stal. Ne na svahu, ale 

v hotelu, kde si jedna žákyně na schodech vyvrtla kotník a musela z kurzu po prvním dnu odjet. 

Nakonec odjela do Čenkovic 8. B, C a E v celkovém počtu 56 žáků. Poslední termín byl od 6. do 11. 3. 

2022 a obavy z nedostatku sněhu se nenaplnily. Na sjezdovkách byl stále metr sněhu, jen kvalita se 

během dopoledne díky slunci rychleji zhoršovala. Zato si žáci mohli užívat každodenních azurových dnů 

(tentokrát již bez vichřice a výpadků elektřiny). Žáci byli rozřazeni do 5 lyžařských družstev a 

1 snowboardového. Na tomto kurzu se sešlo celkem 17 lyžařských a snowboardových začátečníků. 

I přesto se za týden výcviku všichni naučili bezpečně sjíždět i prudší svahy. Kurz museli opustit pro 

nemoc 4 žáci. 

Poděkování patří všem učitelům, kteří k výuce přistupovali velmi svědomitě, díky čemuž se tento rok 
zdokonalilo v lyžování více než 160 žáků naší školy. 
 

 

Soustředění dětského pěveckého sboru 

 

V polovině května se někteří žáci I. a II. stupně, kteří po celý školní rok navštěvovali školní dětský 
pěvecký sbor, zúčastnili týdenního soustředění v Cakově. 
Cakov  – 11. – 15. 5. 2022 soustředění dětského pěveckého sboru – výběr 5. – 9. roč. – pedagogický 
doprovod Mgr. Dagmar Krylová, Mgr. Monika Swaczynová 
 

Výukové soustředění žáků I. stupně 

Žáci 1. tříd ZŠ Heyrovského se na konci května vypravili v rámci výuky na několikadenní pobyt v přírodě: 

Moravský Beroun  – 24. – 26. 5. 2022 výukové soustředění 1. A, C – pedagogický doprovod Mgr. Iveta 

Ženožičková, Mgr. Kateřina Klimová, vychovatelky ŠD – Marie Krátká, Jana Kratinová 

 

Výuková soustředění žáků II. stupně 

6. – 10. 6. 2022 – Vernířovice – 8. B – pedagogický doprovod Mgr. Dagmar Krylová, Mgr. Silvie 
Svobodová 
20. – 23. 6. 2022  – Kouty nad Desnou – 7. B  – pedagogický doprovod Mgr. Jana Vaňková, Mgr. Eliška 

Krahulíková 
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Zahraniční zájezd 

Žáci II. stupně měli možnost zúčastnit se zahraničního poznávacího zájezdu v rámci studia cizích jazyků, 
tentokrát německého jazyka: 
Vídeň – 14. – 15. 6. 2022, projektový den „Alžběta Bavorská“ – poznávací zájezd žáků II. stupně – 

pedagogický doprovod Mgr. Kateřina Dzurjaniková, Mgr. Lucie Reichová, Mgr. Michala Navrátilová 

 

8.3.1    Přehled akcí ZŠ Heyrovského  

září: 
Zahájení školního roku – 1. 9. 2021 – 1. třídy v atriu školy 
Zahájen Národní plán doučování 
20. 9./24. 9. přednáška: e-Bezpečí – 7. roč. 
21. 9./22. 9. beseda: Josef Lada – 2. roč. 
22. 9. workshop IKAPOK II CKP 16 „Zdravotní sestrou na zkoušku“ – 8. roč. 
24. 9. okresní kolo v přespolním běhu 
27. 9. exkurze: Národní muzeum Praha – 8. B 
27. 9. Evropský den jazyků – 6. C, E – projektový den ve Smetanových sadech 
27. 9. projektový den „Zlatá farma“ – 2. roč. Štětovice 
27. 9. beseda ve ŠK – 1. roč. 
27. 9. Maďarský den – 5. roč. MMOl 
29. 9.– 1. 10. sběr papíru 
Prezenční výuka střídána distanční či hybridní dle aktuální situace v jednotlivých  
třídách 
preventivní testování žáků na covid-19 
fotbalová utkání 

 
říjen: 

6. 10. finále Poháru ČR – Uherské Hradiště – výběr 6.– 9. roč. 
6. 10. projektový den „Zlatá farma“ – 1. roč. Štětovice 
8. 10. dějepisný výukový program – 9. B – VMOl 
8. 10. workshop „Žákem na zdravce“ – 9. roč. 
8.– 9. 10. skupinová socializační aktivita „Máme měsíc za sebou“ – ŠD 1. roč. 
11.– 15. 10. adaptační a sportovní soustředění 6. A a 7. A – Karlov 
12. 10. krajské finále v přespolním běhu – Jeseník 
13. 10. workshop „Den strojařem“ – 8. roč. – IKAPOK II CKP 05 
14. 10. preventivní program v P-centru – 7. D 
14. 10. workshop „Nesmíš se bát“ – Post Bellum – 7. B 
15. 10. přednáška e-Bezpečí – 8. roč. 
18. 10. workshop „Doma a jinde“ – Post Bellum – 8. B 
19. 10./21. 10. Ondrášovka Cup – Kroměříž 
22. 10. workshop „Slibuji na svou čest“ - Post Bellum – 5. B 
26. 10. projektový den Halloween – 1. roč. 
25.– 26.10. volné dny pro žáky 6.– 9. roč. 
fotbalová utkání 
 

listopad: 
3. 11.  „Základy první pomoci“ – 9. roč. – IKAP II OK16 
3.– 5. 11. beseda: Poprvé v knihovně – 1. roč. 
8. 11./9. 11./23. 11. beseda: Fantasy literatura – 7. B, 6. C, 6. E 
9. 11. workshop „Dentální hygiena“ – 1. roč. 
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10. 11. workshop „ Den strojařem“ – IKAP IICKP 05 – 9. roč. 
12. 11. workshop „Dentální hygiena“ – 2. roč. 
16. 11. Den slabikáře – 1. roč. 
18. 11./19. 11. ART – pískování – 3., 4. a 5. roč. 
24. 11./25. 11. /26. 11. preventivní program v P-centru – 6. A, 6. E, 6. C 
29. 11. beseda: Bajky – 5. C 
30. 11.– 2. 12. besedy s pracovníky ÚP – 9. roč. 
fotbalová utkání 
 

prosinec: 
1. 12./3. 12. „Skřítek a jeho kamarádi“ – 2. roč. – DDM 
2. 12. beseda: Bajky – 5. E 
6. 12. projektový den „Čertí škola“ – 1. A 
7. 12. výukový program – MUO – 7. B 
20. 12. workshop „Nesmíš se bát“ – 6. B 
20. 12. beseda: Advent – 2. roč., 1. A, 5. C 
21. 12. workshop „Mám svůj sen“ – 9. B 
21. 12. beseda: Advent – 5. D, 1. B, C 
21. 12. vánoční dílničky v ŠD 
soustředění RFA 
 

leden: 
Stále se testuje na covid-19 
14. 1. atletické závody - AK 
14. 1. workshop „Nutričním asistentem na zkoušku“ – 9. roč. IKAP II 
18./19./20. 1. Pevnost poznání – 2. roč. 
21. 1. školní kolo DěO – 8. roč. 
21. 1. atletické závody – AK 
24. 1. P-centrum – 6. D 
25. 1. školní kolo OČJ – 9. roč. 
25. 1./26. 1. „Zubní víla“ – 1. roč. – LF UP 
26. 1. P-centrum – 5. D 
26. 1. „Hustej net“ – 4. B 
26. 1. okresní kolo MO – 5. B 2 žáci 
27. 1. projektový den „ Za zvířaty do Afriky“ 
27. 1. oblastní kolo CHS – 9. roč. 
29. 1.– 3. 2. LVZ – 7. roč. - Čenkovice 
28. 1. den otevřených laboratoří – 9. B 
31. 1. beseda: Bajky – 5. E 
31. 1. projektový den ve třídách, vydávání vysvědčení 
 

únor: 
7. 2. P-centrum – 5. D 
8. 2. P-centrum – 5. B 
8. 2./9. 2. beseda: Jsem nezávislý, nekouřím. – 7. A, B, C, E 
8. 2. Pohádky podle obrázkové předlohy – program ve ŠK – 2. roč. 
9. 2. P-centrum – 4. C 
10. 2. „Hustej net“ – 4. A 
11. 2. soutěž o nejhezčí fanouškovskou třídu 
13.– 18. 2. LVZ – atletické třídy – Čenkovice 
14. 2. „Hustej net“ – 5. C 
14. 2./16. 2. Jsem nezávislý, nekouřím – 7. C, E 



74 
 

15. 2. beseda: Ilustrátoři – 1. roč. 
18. 2. interaktivní hry a cvičení – 3. C 
28. 2.– 4. 3. besedy s MP – 1.– 5. roč. 
fotbalová utkání 

 
březen: 
         1. 3. srovnávací test 9. roč. – M 
         3. 3. srovnávací test 9. roč. – ČJ 
         4. 3. beseda: Knihožrouti – 1. B 
         6. 3.– 11. 3. LVZ – 8. roč. – Čenkovice 

7. 3. beseda s MP – 5. C, E 
7. 3. srovnávací test 9. roč. – AJ 
9. 3. divadelní představení: Noc na Karlštejně – 6. roč., 7. A 
14. 3./16. 3. „Eliášovo dobrodružství“ – 2. roč. 
15. 3. OK stolního tenisu – 7. D 
16. 3. OK v basketbalu – chlapci – Šternberk 
16. 3. OK olympiády v NJ 
16. 3. DOD pro předškoláky 
17. 3. beseda: Kde se berou peníze – 1. A 
17. 3. velikonoční dílny – 2. C 
18. 3. Matematický klokan 
21. 3./22. 3. beseda: Bezpečně online a bez závislosti – 6. A, B, C 
21. 3. Eliášova cesta za dobrodružstvím – 3. C 
21. 3./22. 3. beseda: Právo a morálka – 6. E, D 
22. 3. P-centrum – Primární prevence – 6. E 
22. 3. OK DěO – žák 8. B 
22. 3. divadelní představení – výběr 9. roč. 
23. 3. workshop „Základy 1. PP“ – 8. roč. 
24. 3. den mimo školu z důvodu odstávky vody – projektový den 
25. 3. OK KoA – DDM 
29. 3. KKMO Z9 
31. 3. Olympiáda z ČJ L.P. – 9. B 
31. 3. Eliášova cesta za dobrodružstvím – 3. A 
fotbalová utkání 
noví žáci z Ukrajiny 

 
 
duben: 
          Výzva 10 000 kroků 1.– 30.4. 
          1. 4./7. 4. dopravní výchova – 4. A 

4. 4./5. 4./6. 4. P-centrum – Primární prevence – 8. E, C, B 
         6. 4. projektový den – Javoříčko – 6. D, E   
         6. 4. beseda: Změna je život – 5. C 

6. 4. „Ptačí strom“ – DDM – 2. B 
7. 4.– 10. 4. atletické soustředění – AK 
7. 4. P-centrum – Primární prevence – 7. B 
7. 4. Velikonoce – zvyky a tradice – 5. E 
7. 4. beseda: Telefonní rozhovor – 3. B 
7. 4. divadelní představení MDO pro zaměstnance školy 
8. 4. dopravní výchova – 4. B 
8. 4. P-centrum – Primární prevence – 8. D 
8. 4. beseda: Bajky – 2. C 
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8. 4. „Ptačí strom“ – 2. C 
8. 4.– 9. 4. zápis do 1. tříd 
11. 4. Jr.NBA kvalifikace – výběr I. st. 
11. 4. P-centrum – 7. A 
11. 4. „Jíme zdravě, pestře, hravě“ – 3. B 
11. 4. „Emoce a co s nimi?“ – 6. C 
11. 4. beseda: Velikonoce – zvyky a tradice – 5. B, C 
12.– 13. 4. přijímací zkoušky na střední školy 
12. 4./13. 4. P-centrum – 7. E, C 
12. 4. OK MO Z6,7,8 
13. 4. beseda: Velikonoce – 1. C,3. A, C 
13. 4. velikonoční dílničky v ŠD 
19. 4. dopravní výchova – 4. B 
19. 4./20. 4. P-centrum – 8. A, 5. C 
20. 4. McDonald’s Cup – 5. D – Řepčín 
20. 4. Štafetový pohár – výběr 1. st. – AK 
20.4. vlastivědná vycházka – 5. C, E 
20. 4. „Jíme pestře, hravě, zdravě“ – 3. A, C 
25. 4.– 29. 4. beseda s MP – 1.– 5. roč. 
26. 4. OK v miniházené – výběr I. st. 
26. 4. beseda: Komunikace, telefonický rozhovor – 2. B 
27. 4. KK KoA- DDM 

 
květen:  
         2.– 6. 5. sběr papíru 

2. 5. dopravní výchova – 4. C 
2. 5. beseda s MP – 5. C, E 
2. 5./3. 5. „Co viděla sojka v lese“ – 1. roč. – DDM 
2. 5. výběrové závody do budoucí 6. A 
3. 5. srovnávací test 8. roč. – zeměpis 
4. 5. atletické závody PČRo – výběr 8. a 9. roč. – AK 
4. 5. workshop IKAP – 8. roč. 
4. 5. „Emoce a co s nimi?“ – 6. B 
5. 5. písničkové představení – 3. A, C – Metropol 
5. 5. srovnávací test 8. roč. – fyzika 
6. 5. atletické závody – výběr 4. a 5. roč. – AK 
10. 5. dopravní soutěž MC 
11.– 15. 5. soustředění DPS – výběr 5.– 9. roč. 
11. 5. McDonald’s Cup – 5. D – Šumperk 
11. 5. beseda: Změna je život – 5. A, C 
11. 5. celostátní testování ČŠI Čj – 9. A, B 
12. 5. Štafetový pohár – výběr I. st. – Šumperk 
12. 5. „Lesní pedagogika“ – 2. B, C – Sv. Kopeček 
16. 5./19. 5. celostátní testování ČŠI M – 9. B, C 
16. 5. workshop Fy – 8. B 
17. 5. exkurze – Flora – 1. B 
17. 5. atletické závody – výběr 6.– 7. roč. – Přerov 
18.– 19. 5. školní výlet 8. C – Ramzová 
18. 5. školní výlet 1. B – Sv. Kopeček 
18. 5. atletické závody – výběr 7.– 9. roč. – Šumperk 
18. 5. oslava 40 let ZŠ Heyrovského 
20. 5. dopravní výchova – 4. C 
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20. 5. předávání knih prvňáčkům – 1. B 
24.– 26. 5. výukové soustředění 1. A, C – Moravský Beroun 
24. 5. dopravní soutěž – výběr – Uničov 
24. 5. výběrové řízení do RVJ 3. roč. 
25. 5. KK PČRo – atletika výběr 2. st. 
25. 5. beseda: Komiks hravě – 6. E 
26. 5. exkurze kroužku VV – výběr 2. st. – Praha 
27. 5. prohlídka města s kočkou Olou – 3. C 
30. 5.– 1. 6. školní výlet 6. D, E – Praděd 
31. 5.– 1. 6. finále ČR McDonald’s Cup – 5. D – Teplice 
31. 5. slavnostní vyhlášení Výzvy 10 000 kroků 

         fotbalová utkání 
 

červen: 
1.– 3. 6. školní výlet 6. B – Moravský kras 
1. 6. dětský den v ŠD 
2. 6. školní výlet 9. C, D – Ramzová 
2. 6. školní výlet 9. E – Karlštejn 
2. 6. projektový den 8. A, E – ZOO Lešná 
3. 6. putování s kočičkou Olou – 3. A 
6.– 9. 6. zvláštní zápis k přijímání cizinců do 1. ročníku 
6.– 10. 6. výukové soustředění 8. B – Vernířovice 
6. 6. basketbalový turnaj Jr.NBA – hala UP 
6. 6. projektový den „Život na farmě“ – 1. roč. 
6. 6. sportovní den 5. C 
6. 6. 2.kolo DZL, výběr do RVTV 
7.– 9. 6. kemp Olympiáda dětí a mládeže – výběr 
7. 6. školní výlet 9. A – Praha 
7. 6. školní výlet 4. roč. – Macocha 
7. 6. Ruské centrum PdF MUNI Brno – 9. C 
7. 6. divadelní představení – 7. E, 8. E 
7. 6. projektový den AJ – 7. B – Oxford Bookshop 
8. 6. představení dram. kroužku „Zmizelá škola“ – 1., 2. roč. 
9. 6. Španělský den na FF UP – 6. B, 7. B 
9. 6. divadelní představení pro rodiče „Zmizelá škola“ 
10. 6. projektový den 9. D, 5. B 
10. 6. dětský den se složkami IZS – 1. a 2. roč. 
13. 6. školní výlet 3. C, 5. B – Frenštát pod Radhoštěm 
13. 6. exkurze chemického kroužku – LF UP 
14.– 15. 6. projektový den „Alžběta Bavorská“ – výběr 9. roč. (Vídeň) 
14. 6. soutěž v aerobiku – Dub n. M. 
14. 6. basketbalový turnaj Jr.NBA – Ústí n. O. 
14. 6. školní výlet 7. E – Brno 
14. 6. školní výlet 5. C, E – Ostrava 
15. 6. atletické závody – výběr 4.– 5. roč. – Šumperk 
15. 6. preventivní program 5.– 8. roč. 
15. 6. atletické závody – výběr ST – AK 
15. 6. schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 
16– 17. 6. exkurze 8. A – Praha 
16. 6. Energy streetball – výběr 2. st. – Šantovka 
16. 6. školní výlet – 2. A, 3. B – Hrubá Voda 
16. 6. Atletické závody – Hranice – výběr ST 
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17. 6. sportovní den – 5. B 
17. 6. školní výlet – 2. B, C – Hrubá Voda 
17. 6. přírodovědný jarmark – PřF UP – 4. C, 9. B 
17. 6. pasování na čtenáře – 1. roč. 
20.– 23. 6. výukové soustředění – Kouty nad Desnou – 7. B 
20. 6. Festival KP SMOL – výběr DPS – Reduta 
20. 6. atletické závody – výběr ST – AK 
21. 6. školní výlety 7. C (Brno), 9. B (Helfštýn) 
21. 6. „Krásná rybářka“ pro 1., 2. a 3. roč. 
21. 6./22. 6./28. 6. divadelní představení pro rodiče 
22. 6. „Smolíček pacholíček“ pro 1., 2. a 3. roč. 
23. 6. IKAPOK II – PD „Voda“ – 8. C 
24. 6. „Poslední závod“ 9. roč. 
24. 6. školní výlet 4. A, 7. A – Grygov 
24. 6. vyhodnocení soutěže ve skákání přes švihadlo - ŠD 
27. 6. akce v atriu – loučení se žáky9. roč. 
28. 6. slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.roč. v rozáriu 
28. 6. školní výlety 6. A (Velký Kosíř), 5. A, C (Lošov), 6. E (Hlubočky), 6. C (zoo) 
28. 6. projektový den 3. A, C (zoo), 5. D (Doubravský dvůr) 
28. 6. soutěž Zdraví a zdravý životní styl – IKAPOK II – 8. C 
28. 6. IKAP II – farmářské dny – 8. B 
29. 6. sportovní den 3. C 
30. 6. vydávání vysvědčení 
fotbalová utkání, soustředění RFA, slavnostní vyřazení hráčů RFA 

 

8.3.2    Akce na odloučeném pracovišti ZŠ Čajkovského 

Žáci školy v letošním roce využili větší možnosti vzdělávání i mimo školu či prostřednictvím externích 

pracovníků, kteří naši školu navštívili.  

Hojně je navštěvována Knihovna města Olomouc, místní pobočka „Brněnská“ (např. bližší seznámení se 

spisovateli J. Lada, D. Walliams a další) stejně jako Dům dětí a mládeže, pobočka Janského. 

Žáci se také věnovali výchově k ekologii ve spolupráci s Centrem environmentální výchovy Sluňákov a 

zdravé výživě ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouc nebo nahlédli do světa vědy při 

projektovém dnu v Pevnosti poznání. 

Děti také poznávají blíže místo svého bydliště a jeho historickou hodnotu ve spolupráci s Informačním 

centrem města Olomouce – Putování s kočičkou Olou. Dále navštěvují centrum Semafor a věnují se zde 

praktické výuce dopravní výchovy. 

Ne vždy se ale musely děti vypravit za hranice školy. Mnoho zajímavých aktivit přišlo přímo za nimi, do 

jejich tříd. Tradičně školu navštěvuje Městská policie Olomouc, studenti Lékařské fakulty UPOL se svým 

programem o dentální hygieně. Díky kreativní aktivitě  Art – pískování jsme připravili krásné vánoční 

dárky. Velmi přínosnou byla také spolupráce v rámci MAP II, kdy se žáci účastnili programu na podporu 

matematické gramotnosti na I. stupni ZŠ. 

Netradiční vzdělávací akce připravují i samy učitelky ve formě projektových dnů, ať už se jednalo o 

projektový den „Pravěk“, „Halloween“ nebo tradiční celoškolní akce „Den podle Ámose“ a mnoho 

dalších. Dále probíhá spolupráce se školní psycholožkou, která pro třídy připravuje programy pro 

stmelení kolektivu a posílení vzájemných vztahů mezi žáky. 
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Řadu akcí připravuje pro děti i rodiče také školní družina. Vychovatelky školní družiny žákům i rodičům 

nabídly například „velikonoční dílničky“ či sportovní odpoledne s indiánskou tematikou. 
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9.  ŠKOLNÍ KNIHOVNA   

Ve školním roce 2021/2022 byl chod školní knihovny oproti loňskému školnímu roku 2020/2021 

v běžném režimu. Žáci knihovnu využívali v pravidelné půjčovní době knihovny, a to pondělí–pátek od 

9:30 – 15:00 hodin. 

Nejčastěji navštěvovali knihovnu žáci I. stupně, kteří si půjčovali absenčně i prezenčně knihy dle svých 
zájmů a dovedností, žáci II. stupně si půjčovali knihy především absenčně (například na referáty) a 
knihovnu využívali také během volných hodin, kdy čekali na odpolední vyučování. 

Knihovnu využívali také učitelé především z I. stupně ke společné četbě se svými žáky. Již od prvního 
ročníku jsou ve třídách realizovány projektové dny na podporu čtenářské gramotnosti. V knihovně byly 
také pořádány vlastní besedy a učitelé sami doporučovali témata na besedy, o které by měli zájem nebo 
které by jim pomohly k doplnění učiva. Pořádali se zde slavnostní akce (Pasování prvňáčků, předávání 
slabikáře, vyhodnocení soutěže 10 000 kroků…), knihovna byla také využívána jako moderní učebna a 
prezentační místnost, protože je zde využíván dataprojektor s projekční tabulí, nebo jako společenská 
místnost na schůzky s rodiči žáků. Knihovnu využívali i členové RFA ke svým schůzkám a prezentacím. 

Další činnost 

V knihovním systému Škola OnLine byly upravovány záznamy knih (název knihy, autor, nakladatel, rok 
vydání, žánr, klíčová slova a anotace), aby mohla být začátkem školního roku 2022/2023 spuštěna online 
databáze knihovny na webových stránkách školy. Úpravou záznamů byla zároveň provedena revize i 
inventarizace knihovny. 

Dále byly knihy dle potřeby opravovány a přebalovány do nových obalů a byly vyřazeny knihy 
zastaralého obsahu. 

Knihovní fond 

Školní knihovna nabízí v současnosti našim čtenářům celkem 4 471 knih a je zde možnost zapůjčení i 
časopisů pro různé věkové kategorie (Méďa Pusík, Mateřídouška, 21. století JUNIOR, 21. století, 
Epocha…). 

Každý rok obnovujeme a doplňujeme knihovní fond o zajímavé knihy. Knihy nakupujeme sami dle 

vlastního výběru, dále v rámci podpory výuky prostřednictvím šablon a také dostáváme knihy darem. 

Ve školním roce 2021/2022 byl přírůstek knihovny 217 knih. Úbytek činil 73 knih, týkal se knih, které 

měly zastaralý obsah, byly ztraceny či poškozeny. Darováno bylo 45 knih. 

Během školního roku 2021/2022 navštívilo knihovnu 2416 čtenářů, z toho 985 čtenářů si vypůjčilo 1224 

knih. Největší návštěvnost knihovny byla v měsíci březnu, kdy knihovnu navštívilo 401 čtenářů, z toho 

si vypůjčilo 157 čtenářů 200 knih, naopak nejslabší měsíc byl měsíc červen. 

Společnou četbu využívalo 15 tříd. Celkově bylo těmto třídám zapůjčeno 646 knih. Nejvíce titulů během 

školního roku 2021/2022 stihla přečíst třída 2. B (4 tituly). 

Evidováno bylo v tomto školním roce 607 registrovaných čtenářů. 

Přehled uskutečněných besed ve školní knihovně v roce 2021/2022: 

ZÁŘÍ:   beseda Josef Lada: 2. ročník (A, B, C) 

   beseda Písmenka: 1. ročník (A, B, C) 

ŘÍJEN:   beseda Josef Lada: 2. ročník (E, F) 

LISTOPAD:  beseda Fantasy literatura: 5. B, 6. C, 6. E, 7. B 
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   beseda Pověsti: 4. B 

   beseda Slabikář: 1. ročník (A, B, C) 

PROSINEC:  beseda Advent: 1. ročník (A, B, C, E, F) 

     2. ročník (A, B, C, E, F) 

     3. ročník (B, C) 

     5. ročník (A, C, D) 

   beseda Bajky: 5. C 

LEDEN:   beseda Bajky: 5. E 

ÚNOR:   beseda Pohádky dle obr. osnovy: 2. ročník (A, B, C) 

   beseda Ilustrátoři: 1. ročník (A, B, C) 

DUBEN:  beseda Velikonoce: 1. C, 3. ročník (A, C), 4. B, 5. ročník (B, C, E) 

   beseda Bajky: 2. C 

   beseda Komunikace, tel. rozhovor: 2. ročník (A, B, C), 3. B 

ČERVEN:   beseda Pasování na čtenáře: 1. ročník (A, B, C) 

vypůjčené knihy na společnou četbu 2021/2022 

třída: titul 

1.B 
Rošťák Oliver a korále pro 

mořskou vílu 17 ks       

2.A Pan Buřík a pan Špejlička 24 ks 
Mach a Šebestová na 

prázdninách 24 ks 
Tatínku, ta se ti povedla 

24 ks   

2.B Veveřičky z Veveří 23 ks 
Pan Buřtík a pan Špejlička 23 

ks 
Tatínku, ta se ti povedla 

23 ks 
Já, Baryk 

23 ks 

2.C Veveřičky z Veveří 22 ks Dášeňka 22 ks     

2.E Pan Buřík a pan Špejlička 24 ks       

3.A Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř 17 ks       

3.B 
Rošták Oliver a korále pro mořkou 

vílu 30 ks 
Povídání o pejskovi a kočičce 

30 ks Děti z Bullerbynu 28 ks   

3.C Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř 15 ks       

4.A Robinson Crusoe 25 ks Babička pro děti 24 ks     

4.B Puntíkáři 30 ks       

5.A Lovci mamutů 23 ks       

5.B Karlík a továrna na čokoládu 30 ks Bez frází a bez jůtubu 29 ks     

5.C Karlík a továrna na čokoládu 30 ks 
Dobrodružství Toma Sawyera 

23 ks     

5.D Robinson Crusoe pro děti  17 ks Fotbaláci 17 ks     

5.E Lichožrouti 23 ks Robinson Crusoe 23 ks     
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10.  VÝSLEDKY KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI   
 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla ve škole provedena ze strany České školní inspekce inspekční činnost 

na místě, ale bylo provedeno tzv. elektronické zjišťování. 

Inspekční elektronické zjišťování (INEZ) v listopadu 2021 bylo provedeno dle § 174 odst. 15 školského 
zákona. Bylo určeno všem základním školám a týkalo se problematiky podpory pohybových aktivit a 
pohybových dovedností žáků jak v rámci výuky tělesné výchovy, tak i v rámci ostatních pohybových 
činností žáků ve škole. Současně byly zjišťovány podmínky, které školy, učitelé a žáci pro realizaci 
pohybových aktivit aktuálně mají. 
 
V únoru 2022 proběhlo další inspekční elektronické zjišťování (INEZ), které se týkalo dvou oblastí: 
prevence rizikového chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, 
talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách. 
Toto elektronické zjišťování bylo součástí dvou širších tematických šetření ČŠI. 

Ve dnech 21. 4. a  22. 4.  2022 ve škole proběhla tematická inspekční činnost se zaměřením na integraci 

a vzdělávání ukrajinských žáků. 

Naše škola byla zařazena do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků na úrovni 9. ročníku ZŠ, 
které proběhlo ve dnech od 9. května do 3. června 2022 v systému InspIS SET. 
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11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2021 
 

 
NÁKLADY 2021 celkem                                         94.098.411,51 

z hlavní činnosti                         91.546.191,42 

z doplňkové činnosti                  2.552.220,09 

 

 

VÝNOSY 2021 celkem                       94.098.411,51 

z hlavní činnosti              91.208.296,32 

z doplňkové činnosti                  2.890.115,19 

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                           0,00 

z hlavní činnosti                         -337.895,10 

z doplňkové činnosti                           337.895,10 

 

DOTACE 
SMOL Olomouc (zřizovatel)                                 
provozní dotace – schválený příspěvek                8.960.000,00 Kč 
                      
rozpočtové změny: 
nájemné Gymnázium Čajkovského – navýšení částky (inflace 2021)                               64.500,00 Kč     
mzdový náklad ŠJ, odměny za umístění v soutěži                                                      10.000,00 Kč 
oprava a rekonstrukce příjezdových ploch 1. etapa                                                                -450.000,00 Kč 
 
provozní dotace po provedení rozpočtových změn             8.584.500,00 Kč 
 
 
Krajský úřad Olomouckého kraje 
 
dotace na přímé náklady ÚZ 33353                 
 73.375.520,00 Kč 
 
z toho:  náklady na ONIV                                                                                               2.805.956,00 Kč 

náklady na platy a OON                           70.569.564,00 Kč 
 
Projekty MŠMT                                                                                                               
projekt Umíme více II – Šablony 2020                                             2.698.156,00 Kč 
 
Projekt v rámci programu Erasmus                                                
projekt 2019-1-CZ01-KA101-060688                   782.438,04 Kč 
 
Projekt – podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření  
projekt 133 350 – podprogram 133D 351 – zvětšovací zařízení                 59.593,00 Kč 
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PÉČE O MAJETEK (investice, opravy a údržba) 
  
Organizace v rámci rozpočtových možností udržuje svěřený majetek a obnovuje majetek starý a 
opotřebovaný. K této péči využívá prostředky od zřizovatele, z doplňkové činnosti, finanční fondy a 
aktivně se zapojuje do vyhlašovaných výzev o získání projektů a grantů. V následující tabulce je uvedena 
skutečnost v oblasti oprav, pořízení vybavení a investic v tomto roce: 
 

 rok 2021 částka v Kč 

elektroinstalační práce 124.558,80 

vodoinstalační práce 22.515,00 

zednické práce 180.587,00 

malířské práce 115.515,00 

podlahářské práce 792.000,00 

výměna dveří – zvuková izolace – kabinet 120 ŠPP – 2kusy 65.115,40 

nový nábytek – lavice, židle učebna č. 219, č. 319, sestava 
nábytku učebna č. 322 

                   170.379,00 

vybavení knihovny – nové stoly + skříňka + křeslo 19.679,44 

tiskárny do kabinetů č. 330, 212 20.612,35 

demonstrační stoly do učebny 209, 210 45.496,00 

epidemiologické opatření  – vysoušeče rukou 40.898,00 

vybavení prostor – sklad učebních pomůcek 24.236,00 

 
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY 
 
Pohledávky a závazky jsou k nahlédnutí v inventarizaci za rok 2021. 
Všechny pohledávky byly odběrateli uhrazeny v průběhu měsíce ledna 2022. 
Závazky ve výši 97.569,89, které organizace k 31. 12. 2021 evidovala, byly rovněž uhrazeny v průběhu 
měsíce ledna. 
 
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením organizace řeší odběrem 
výrobků a služeb (tzv. náhradním plněním), celková částka za rok 2021 činila 684.870,00 Kč. Podíl osob 
se zdravotním postižením činí úvazek 4,76. 
 
 
FONDY 
 
V roce 2021 organizace hospodařila s fondy takto: 
 

název 
fondu 

počáteční stav 
Kč 

tvorba za r. 
2021 

skutečné 
čerpání 

zdůvodnění zůstatek 

412 
Fond FKSP 

262.848,64 2 % ze mzdy 
1.070.981,00 

143.560,00 
 
351.842,00 
 
48.238,00 
 
86.809,18 
 
215.959,93 
  
  

stravné 
 
kultura, sport 
 
rekreace 
 
zlepšení prac. podm. 
 
ostatní (Den učitelů, 
sjednoc. oděvu, ZPP) 
 

324.314,53 
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149.816,00 
 
13.290,00 
  

penzijní připoj. 
 
dárkové šeky, výročí 
 
 

413 
Fond 
rezervní 
 
 
414 
Fond dary 

104.021,08 
 
 
 
 
1.486.946,27 

tvorba 
274.890,98 
 
 
 
příjem darů 
134.850,00 
 
  
 

0,00 
 
 
 
 
32.686,89 
 
 963.050,90 
 
 
25.908,00 

čerpání dotace 
z rozpočtu EU 
 
 
 
čerpání darů 
 
čerpání dotace  šablony 
III 
 
čerpání dotace šablony 
II. 
 

378.912,06 
 
 
 
 
600.150,48 

416 
Fond 
investiční 

2.319.469,70 převod 
1.776.339,00 
 
investiční 
dotace 
59.593,00 
 
investiční 
dotace –
parkoviště 
450.000,00 

59.593,00 
 
  
 
131.385,00 
 
 
 
286.190,55 
  
755.524,00 

investiční dotace 
pomůcka pro slabozraké 
 
čerpání investice 
nákup traktoru +projekt 
osvětlení 
 
čerpání – nekrytý IF 
 
financování údržby a 
oprav majetku 

3.372.709,14 

 
 
Výsledek hospodaření za rok 2021 
      

celkem výsledek hospodaření v hlavní činnosti v doplňkové činnosti 

0,00 -337.895,10 337.895,10 

  

návrh na rozdělení  výsledku hospodaření   
posílení rezervního fondu 

celkem rezervní fond 

0,00 0,00 

 
 
VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ ORGANIZACE vč. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 
 
Organizace byla zřízena za účelem poskytování základního vzdělávání, provozuje doplňkovou činnost 
stravování cizích strávníků a pronájmy prostor. Všechny tyto činnosti organizace plní. Navíc si získává 
další zdroje financování formou grantů a projektů, které pomáhají vylepšovat možnosti organizace ve 
vzdělávání. 
 
Organizace provozovala v roce 2021 v rámci doplňkové činnosti prodej stravného cizím strávníkům a 
pronajímala prostory ve svěřených budovách – především tělocvičny a sportovního areálu. V rámci této 
činnosti dosáhla škola zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 337.895,10 Kč. Bližší informace jsou 
uvedeny v tabulce níže: 
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                                                                                                                                                           v Kč 

středisko náklady výnosy výsledek hospodaření 

stravovací služby – cizí strávníci 2.245.937,81 2.445.070,85 199.133,04 

pronájmy prostor 306.282,28 445.044,34 138.762,06 

celkem 2.552.220,09 2.890.115,19 337.895,10 

 
Zisk z vedlejší hospodářské činnosti byl použit na posílení hlavní činnosti. 
  
 
VÝSLEDKY FINANČNÍCH KONTROL, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, ŘEŠENÍ RIZIK 
 
V roce 2021 byla v naší organizaci provedena jedna veřejnosprávní kontrola vnitřních směrnic (zahájena 
v roce 2020 a ukončena v roce 2021). Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny. 
 
Vnitřní kontrolní systém je upraven ve vnitřních směrnicích organizace a finanční kontrola, vykonávaná 
v naší organizaci, je součástí systému finančního řízení, zabezpečujícího hospodaření s veřejnými 
prostředky. 
 
Řešení rizik: 
V naší organizaci nebyla zjištěna žádná rizika. 
 
 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. 
 
Naše organizace v roce 2021 neobdržela žádnou žádost o informaci, nebyla podána žádná odvolání 
proti rozhodnutí, nebylo vedeno žádné soudní řízení z důvodu porušení zákona č. 106/1999 Sb., nebyly 
podány žádné stížnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím v platném znění. Organizaci nejsou též známy žádné další informace vztahující se 
k uplatňování tohoto zákona. 
 
 
DALŠÍ ÚDAJE 
 
údaje dle výkazu P1-04 k 31. 12. 2021 
 
počet zaměstnanců – fyzické osoby        120 
z toho žen           105 
z toho ZPS                  4 
počet žen na mateřské               1 
počet zaměstnanců na rodičovské dovolené               5 
průměrný přepočtený počet pracovníků celkem                                    119,1774
  
z toho průměrný přepočtený počet pedagogických pracovníků                                     84,5926 

1. ZŠ                     67,44,07 
2. ŠD                              10,3198 
3. Asistenti                               3,6828 
4. Speciální pedagogové                              2,1493 
5. Psychologové                               1,0038 

 
z toho průměrný přepočtený počet nepedagogických pracovníků             34,5848 
 



86 
 

ZÁVĚR 
 
Hospodaření v roce 2021 bylo vyrovnané. Organizace pokračovala ve své činnosti, i když v důsledku 
pandemie covidu-19 byl v tomto roce provoz omezen v souladu s nařízením vlády ČR. 
 
Rok 2021 se dá považovat za úspěšný, i když byl velice náročný pro všechny zaměstnance i žáky školy 
z důvodu kombinace prezenční a distanční výuky na začátku roku (od 1. 1. 2021 do 11. 4. 2021). Žákům 
byly zapůjčeny i technické pomůcky a zajištěna datová konektivita ve spolupráci s T-Mobilem. 
Škola je zapojena i do projektů ve spolupráci s jinými školami Olomouckého kraje. Dále spolupracuje 

s Domem zahraniční spolupráce – Erasmus. 

Tato výroční zpráva je zveřejněna i na webových stránkách školy – www.zsheyrovskeho.cz 

Na obsahu se podíleli: 

Mgr. Ludmila Balíková, Mgr. David Čech, Mgr. Daniela Čechová, Mgr. Hana Della Santa, Mgr. Eva 

Dembická, Mgr. Vilém Figalla, Mgr. Iva Frýbortová, Mgr. Ivana Hlaváčová, Mgr. Libor Kalas, Mgr. Eva 

Kamená, Mgr. Kateřina Malinová, Mgr. Michala Navrátilová, Ivana Procházková, Mgr. Markéta 

Skácelová, Mgr. Marie Stavinohová, Mgr. Silvie Svobodová, Mgr. Renata Šmeralová, Mgr. Libor 

Večerek, Mgr. Lenka Vojtková, Mgr. Táňa Vozáková a Sandra Zápařková.  

 

 

 

V Olomouci dne 31. 8. 2022 

Zprávu předkládá:      Mgr. Oldřich Anděl 

                                                                                           ředitel školy  

 

Schváleno pedagogickou radou dne 1. 9. 2022 

Schváleno školskou radou dne 29.9. 2022 


