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CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 

 
Základní údaje: 

 

název:   Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk 

příspěvková organizace IČO 60341807 

 

adresa:   Hlavní 145, Hanušovice 788 33 

 

právní forma:  příspěvková organizace IČO 60341807 

   od 1.1.1995 samostatný právní subjekt. 

     

zřizovatel:    Město Hanušovice 
 

statutární zástupce: Ing. František Felner  

 

vzdělávací program: ŠVP Učíme se spolu pro život č.j. ZŠ a MŠ 7/2013 

 

max. kapacita:  ZŠ  - 650  

   MŠ - 100  

   ŠD  -   60  

   ŠJ - 950  

 

školská rada:    zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb.,  

předseda Jiří Fiala – zástupce rodičů, členové Zdeněk Zerzáň – zástupce ZŠ a MŠ, 

Marcela Köhlerová – zástupce města; 

 

klub přátel školy: ne 

 

žákovská rada: ne 

. 

Změna zařazení do sítě škol od 1.7.2001 

 

Odloučená pracoviště: 

 

MŠ při ZŠ, ul.Hlavní 313 

 

 

Základní škola: 

 

- počet tříd ve šk. roce 2014/15: 16 (I. pololetí 15)  

- počet žáků ve šk. roce 2014/15: 319 k 30. 6. 2015 

- počet pedagog. prac. ve šk. roce 2014/15: 22 + 1 asistent (I. pololetí 21+ 2 asistenti) 

- počet provozních prac. ve šk. roce 2014/15: 5  

 

 

skladba žáků ZŠ: 

 

- počet žáků s trvalým bydlištěm v Hanušovicích:       243 

- počet žáků s trvalým bydlištěm mimo Hanušovice:   76 
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 Bratrušov         1 

 Bohdíkov         1 

 Jindřichov        34 

 Kopřivná          7 

 Králíky             3 

 Malá Morava    27 

 Šumperk           3 

 

školní družina: 

- počet oddělení:          2 

- počet dětí:                 60 

- počet vychovatelek:  2 

- pracovní doba:  

 dopoledne:  6,00 – 7,30  

 odpoledne:  11,30 – 16,15. 

 

školní stravovna: 

 

- počet provozních pracovníků: 7 + 2 (výdejna MŠ) 

- počet strávníků ZŠ:  242   

- počet strávníků MŠ: 121             

- počet cizích strávníků: 244 

- počet strávníků (zaměstnanci): 43 

 

 

2/  Podmínky ke vzdělávání 

- personální: viz str. 13 

 

- materiálně-technické podmínky:           hodnocení úrovně: 

 

školní budova :   ZŠ  - 650                vyhovující 

   MŠ - 100                vyhovující 

   ŠD  -   60            nedostačující 

   ŠJ - 950                vyhovující 

učebny: 

  

2012/13 celkem  29  2013/14 celkem  29 

 odborné  13   odborné  13  

 ŠD    2    ŠD    2  

 

odpočinkový areál:          stav dobrý 

sportovní zařízení:                 stav dobrý 

dílny a pozemky:          stav vyhovující 

vybavení tříd nábytkem:         stav průměrný 

vybavení ŠD:           stav vyhovující 

vybavení žáků učebními 
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texty a učebnicemi:          stav dobrý 

vybavení kabinetů pomůckami:        stav dobrý 

vybavení ZŠ audiovizuální 

a výpočetní technikou:         stav dobrý 

 

 

 

 

 

Investiční akce a postoj MěÚ k ZŠ: na základě velmi dobré spolupráce se zřizovatelem je zajišten 

provoz a rozvoj ZŠ a MŠ. Probíhá postupná obnova školního nábytku v hodnotě 165 000,- Kč. Byly 

provedeny malířské práce 1. patra a tříd v hodnotě 100 000,- Kč. Proběhla obnova sítě Wi-Fi – 60 000,- 

Kč.  Zavedení teplé vody na žákovské WC v přízemním patře – 60 000,- Kč, Zřizovatel schváleným 

rozpočtem pro školu zajišťuje také její provoz. V budově MŠ se podařilo vybavit třídy úložnými prostory 

pro potřeby na výtvarnou výchovu, dále montáž přepážek mezi záchodky, plastový nábytek do jídelny 

židličky stolečky a plastové kontejnery na hračky a pomůcky v celkové hodnotě 130 000,- Kč. Další 

výdaje byly na průběžné řešení oprav. Více v komentáři k hospodaření ve školním roce 2014/2015 – 

příloha č. 1. 

 

 

 

 

 

3/ Organizace výchovně vzdělávacího procesu: 

 

- rozvrh hodin: zpracován dle hygienických a bezpečnostních norem. Ve šk.r. 2014/15 byly opět 

zkráceny přestávky mezi 1. a 2. hodinou, 3., 4. a 5. hodinou a polední přestávka mezi ranní a 

odpolední výukou. Vše podle Vyhlášky č. 256/2012 Sb., kterou se měnila Vyhláška č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

vyhlášky č. 454/2006 Sb. 

- V nabídce volitelných předmětů se vychází jednak ze zájmu žáků, jednak z personálních možností 

školy. Žákům 9. tříd je pravidelně nabízena příprava na přijímací zkoušky na střední školy a 

účastní se celonárodních srovnávacích zkoušek ČSI, ve kterých si porovnají své znalosti se 

znalostmi deváťáků jiných škol a poznají, jak jsou připraveni na další studia. 

- vyučování je jednosměnné.  

 

- školní řád, klasifikační řád: oba dokumenty jsou obměňovány, popřípadě doplňovány na 

začátku nového školního roku. 

 

- informační systém pro žáky a rodiče: zajištěn formou Zpravodaje sestavovaného na začátku 

školního roku, webových stránek ZŠ, informačním systémem I-škola s přehledy klasifikace, 

hodnocení chování, přehledy absence, zkušebními plány a informacemi o domácích úkolech, dále 

stanovením pravidelných konzultačních hodin a schůzkách Sdružení rodičů a veřejnosti při ZŠ a 

MŠ Hanušovice.  

 

- Výchova k volbě povolání: v rámci této výchovy poskytuje škola každoročně poradenskou 

činnost pro rodiče a žáky prostřednictvím konzultačních dnů a netradičních forem vyučování. 

Výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková zjišťuje zájem žáků o studium na středních 

školách, aktivně spolupracuje s třídními učiteli. 9. října 2014 zorganizovala pro vycházející žáky 

exkurzi do místního proslulého pivovaru Holba, a.s. s 140 letou tradicí, kde se vycházející žáci 

seznámili s technologií výroby ryzího piva z hor – zlatého klenotu Jeseníků. Dne 13. listopadu 
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2014 se zúčastnili žáci 9. ročníků, včetně žáků vycházejících z nižších ročníků, Prezentační 

výstavy středních škol a odborných učilišť v Šumperku – Scholaris 2014. Již tradičně zajišťuje pro 

žáky 8. ročníků exkurzi na Úřad práce do Šumperka – 8.A – 4. 5. 2015. V rámci nabídky řemesel 

a  technických maturitních oborů se pod jejím vedením zúčastnili žáci 8.  ročníků 27.  května 2015 

projektu Pardubického kraje na podporu technického vzdělání: „TECHNOhrátky“ na SOU 

opravárenském v Králíkách. Chlapci byli seznámeni zábavnou i praktickou formou s učebním 

oborem Opravář zemědělských strojů. V manuální soutěži získali ze 140 zúčastněných žáků z 10 

základních škol prvenství.  Pro vycházející žáky organizuje výchovná poradkyně besedy 

s profesními odborníky formou inspirativních náborů, setkání zástupců středních škol a středních 

odborných učilišť Olomouckého i Pardubického kraje s  rodiči vycházejících žáků v rámci 

listopadových třídních schůzek. Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Šumperku nabízí dětem testy profesní orientace, které nerozhodným žákům pomohou s výběrem 

střední školy a  následně budoucího povolání.  

 

- Spolupráce s PPP a SPC: je součástí náplně práce výchovné poradkyně. Spolupráce je na vysoké 

úrovni a je prováděna formou přednášek a besed pro žáky, podnětnými konzultacemi, prvotními i 

kontrolními pedagogicko-psychologickými vyšetřeními integrovaných žáků v PPP, SPC či v naší 

základní škole -  pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, pravidelným hodnocením 

efektivity individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i dalším 

vzděláváním pedagogických pracovníků formou zajímavých seminářů s aktuální tematikou. 

Výchovná poradkyně se aktivně zapojila do ročního projektu Pedagogicko-psychologické poradny 

a Speciálně pedagogického centra v Šumperku: „Podpora pedagogů na poli prevence.“ Účastní 

se vzdělávacích seminářů a supervizních setkání v oblasti prevence rizikového chování. S jejich 

obsahem seznamuje ostatní pedagogy v rámci komunitních kruhů či schůzí předmětových komisí. 

V rámci předcházení negativního chování žáků se každoročně zúčastňuje s žáky naší školy 

soutěžně-preventivní akce: „Den policistou,“ které organizuje Obvodní oddělení Policie ČR 

v Šumperku. 

 

- Spolupráce s dalšími organizacemi: výchovná poradkyně dlouhodobě úspěšně spolupracuje 

s Městským úřadem v Hanušovicích i v Šumperku, s Okresním soudem v Šumperku, Policií ČR 

v Hanušovicích i v Šumperku, s Dětským diagnostickým ústavem, střediskem výchovné péče, ZŠ 

a ŠJ v Olomouci – Svatý Kopeček i Dětským domovem a ŠJ v Jeseníku – lázních. 

 

- Spolupráce s třídními učiteli, školním metodikem prevence a vedením školy: je na velmi 

dobré úrovni, o čemž svědčí účast při řešení problémového chování žáků formou pohovorů či 

výchovných komisí, organizační zajištění vypracování posudků na žáky třídními učiteli pro 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence při Městském úřadu v Šumperku, sociální odbor 

při Městském úřadu v Hanušovicích, oddělení školství, kultury a vnějších vztahů při Městském 

úřadu v Šumperku, Okresní soud v Šumperku, Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné 

péče, ZŠ a ŠJ v Olomouci – Svatý Kopeček i Dětský domov a ŠJ v Jeseníku – lázních. 

 

- Integrace na ZŠ: ve školním roce 2014/2015 bylo na ZŠ integrováno 47 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, z toho 31 žáků se specifickými poruchami učení, 6 žáků se specifickou 

poruchou chování , 2 žáci se sluchovým postižením, 1 žák s více vadami, 7 žáků s mentálním 

postižením a 4 žáci se zdravotním znevýhodněním. Všem těmto žákům byly PPP a SPC 

v Šumperku vystaveny doporučení k integraci a  na žádost zákonných zástupců zpracovány 

třídními učiteli individuální vzdělávací plány. Dne 6. října 2014 se na podnět výchovné poradkyně 

se souhlasem vedení školy uskutečnilo setkání rodičů integrovaných žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vyučujícími českého jazyka 1. a 2. stupně realizující reedukační cvičení. 

K účasti se připojili i vyučující anglického, německého a ruského jazyka. Náplní této informativní 

schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové formy práce ve výuce cizích jazyků, 
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v hodinách českého jazyka i v reedukaci, poskytnout informace při domácí přípravě žáků 

a zodpovědět veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace, komplexní a kontrolní 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření 

individuálního vzdělávacího plánu atd. Žáci byli zařazeni do reedukace, kterou vedla na I. stupni 

Mgr. Hana Jordová a na II. stupni vyučující českého jazyka – Mgr. Anna Podgrabinská a PaedDr. 

Vladimíra Žídková. Probíhala mimo vyučování v rozsahu týdenní hodinové dotace individuální 

péče. Při nápravě z českého jazyka byly využívány speciální materiály, počítačové programy, 

speciální učebnice pro výuku žáků s poruchami učení, pracovní sešity českého jazyka 

v jednotlivých ročnících a  učební pomůcky pro výuku, dyslektické čítanky, potřebné 

kompenzační a  rehabilitační pomůcky. 

 

- Dotační řízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: výchovná poradkyně PaedDr. 

Vladimíra Žídková ve spolupráci s ostatními vyučujícími pečující o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami zpracovala žádost pro dotační řízení v rámci Rozvojového programu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se 

zdravotním postižením v roce 2015.“ Na základě schválené žádosti byl zakoupen set dotykové 

interaktivní tabule Smart Board 480 s dataprojektem Optoma X3505ST v hodnotě 39 990 Kč pro 

žáky speciální třídy. Tato kompenzační pomůcka umožňuje uplatnění moderního způsobu výuky. 

Při plnění zadaných úkolů žáci zapojují multismyslové vnímání (vidí, slyší, píší, ústně prezentují). 

Jejím kreativním používáním se snažíme o vytvoření rovných příležitostí u  všech žáků naší školy. 

 

- Kontrola efektivity individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP: na základě zaslané 

dokumentace naší školy do PPP a SPC v Šumperku bylo provedeno 25. 3. 2015 kladné hodnocení 

postupů a efektivity individuálních vzdělávacích plánů u žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami – v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (školský zákon) a vyhlášky č.73/2005 Sb., o 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. Předkládané individuální vzdělávací 

plány obsahovaly veškeré náležitosti, které byly následně u žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami patřičně dodržovány. Pozitivně byla hodnocena i dlouhodobá péče o žáky se SPU, 

kreativní náplň reedukace, individuální přístup všech vyučujících k integrovaným žákům i jejich 

zákonným zástupcům a příkladná spolupráce se školou a výchovnou poradkyní PaedDr. 

Vladimírou Žídkovou. Žáci pravidelně navštěvovali hodiny reedukace, kde využívali pomůcky 

kompenzačního a rehabilitačního charakteru, učební pomůcky pro výuku i pracovní sešity. 

Aktivně se podíleli na nápravě ve snaze o kompenzaci svých obtíží procvičováním probíraného 

učiva formou vzdělávacích počítačových programů. Ve většině případů lze hovořit o výrazném 

zlepšení prospěchu z českého jazyka při pravidelných návštěvách reedukace, což vyplývá 

z průběžných i závěrečných hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly 

zpracovány vyučujícími konajícími nápravu do 25. 3. 2015 a do 31. 5. 2015 a uvedeny do 

individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžná 

hodnocení byla výchovnou poradkyní zaslána do PPP a SPC Šumperk, kopie hodnocení jsou 

součástí dokumentace žáka. Závěrečná hodnocení jsou zdrojem informací a nabídkou 

metodických postupů pro pedagogy, jak s žákem pracovat v dalších ročnících základní školy. 
 

 

 
- prevence rizikových jevů:  práce metodika prevence sociálně patologických jevů p.uč. Jany 

Winklerové byla i nadále na vysoké úrovni. Byla zajišťována komplexně preventivním 

programem zaměřeným na 5.,6, 7. a 9. ročník. Škola dlouhodobě spolupracuje s organizacemi 

Pontis Šumperk o.p.s,  Abatop (Poradnou pro ženy a dívky)  Zábřeh, PPP v Šumperku, 

s Preventivně informační skupinou Okresního ředitelství Policie ČR v Šumperku, s Okresním 

úřadem vyšetřování Policie ČR v Šumperku, speciálním oddělením při vyšetřování závažnějších 
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případů trestné činnosti našich žáků, s odborem sociálních věcí MěÚ Šumperk i MěÚ  

Hanušovice, s dětskými lékaři. 

V rámci MPP školy jsme se zapojili do projektu ,,Drogy troch jinak“ a ,,Pedagog, pracovník 

v primární prevenci, vzdělávací programy jsou realizovány občanským sdružením  Resocia, které  

se dlouhodobě věnuje zlepšení komunikačních problémů dětí a mládeže. Cílem projektu je ukázat, 

jak účinně snížit výskyt šikana na škole a nabídnout program k širokému využití na základních 

školách. 

Zapojili jsme kolektiv třídy 7. A 8 roč. do klíčové aktivity ,,Prevence rizikového chování „formou 

preventivních programů ,,Etické dílny“, které se uskutečnily i na 1. stupni.  

V rámci, ,Inkluzivního vzdělávání“. Důležitost byla zejména kladena na práci s dynamikou 

skupiny, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu třídy. Peer aktivisté se 

zapojili do 7-letého projektu Adopce ne dálku. V rámci projektu ,,Adopce na dálku „ naše  škola 

odeslala 2 balíčky s upomínkovými dárky pro adoptované děvčátka přes koordinátorku   Taťánou 

Bednářovou. Do předškolní  a školní  prevence   a ŠD  jsme zařadili  projektu:  „Zvířátka nekouří, 

a ví proč!“. V budově základní školy je umístěna schránka důvěry pro připomínky žáků.  

Výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková je dále v těsném kontaktu s PPP v Šumperku, 

jmenovitě s s PhDr. Drahomírou Jansovou, Mgr. Ivou Vepřekovou, Mgr. J. Hauserovou, Mgr. I. 

Doubravovou, dále pak s Mgr. Zdenou Balgovou a PaedDr. Marií Iliadisovou ze Speciálně 

pedagogického centra v Šumperku. S oběma pracovišti pravidelně konzultuje problémy žáků 

s poruchami učení a chování a zabezpečuje těmto dětem kvalifikovanou pomoc. 

Velmi úzká spolupráce probíhá s pracovníkem oddělení sociální prevence a ochrany mládeže při 

Okresním úřadu v Šumperku panem Miroslavem Adámkem, Mgr. L. Hamalovou, kurátorem Mgr. 

P. Vlachem, sociální pracovnicí Mgr.N. Vágnerovou. B. Bartošovou. 

V rámci Komplexního primárně preventivního programu na naší škole je úspěšně rozvíjena 

spolupráce a metodická činnost i s dalšími organizacemi a jejími pracovníky, např. s Ludmilovou 

Pohankovou z Dis. organizace Abatop, s Vladimírem  Přibylem a Mgr. Miroslavem Adámkem. 

z Nízkoprahového klubu pro mládež – Rachot a obvodním oddělením Policie ČR v Hanušovicích, 

a Mě –Policií v Hanušovicích a SVP Oĺomouc –Kelči  na Kopečku, SVP ve Veselíčku a DD 

Jeseník. 

V rámci konzultačních hodin je na škole v rámci prevence negativních jevů realizována 

metodikem prevence poradenská péče pro žáky a rodiče. 

 

- klima školy: odstraňování negativních jevů je začleněno do střednědobých cílů školy. V roce 

2014/15 proběhlo na naší škole testování Mapa školy, kterého se zúčastnili všichni žáci, Výsledky 

testování byly dále zpracovány vedením školy, se zprávou byl seznámen pedagogický sbor a 

v roce 2014/15 bude tým pedagogů pracovat na návrzích opatření, která by pomohla zlepšit nebo 

změnit některé nedostatky. 

  

 
Speciální třída při  ZŠ a MŠ  Hanušovice – skupinová integrace 

Ročníky: 1. – 4., počet žáků: 9, 2. pololetí 2014/2015 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci naší speciální třídy, jsou vyučováni podle 

individuálního vzdělávacího plánu nebo podle ŠVP – ZV – LMP. Individuální plán vychází ze 

specifických potřeb žáka. Jsou v něm zahrnuta doporučení odborníků, učitele a rodičů, jejichž niterná 

znalost dítěte je pro sestavování individuálního vzdělávacího plánu velmi cenná. Plán nemá být 

dlouhodobý, ale pružně a funkčně flexibilní. 

Nepostradatelná je častá kontrola, rozbor stávajících postupů a dosažených výsledků. Přinutí tak 

zaznamenat i sebemenší zlepšení či zhoršení. 
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ŠVP –ZV –LPM  zohledňuje primární diagnózu lehké mentální postižení. Pomalejší pracovní tempo, 

snížení poznávacích funkcí, slabou slovní zásobu, neporozumění instrukcím, dbá na názor, konkretizaci, 

vizualizaci,  řád, systém práce, pojmenování,  nepoužívání  abstrakce.  

Redukuje učivo základní školy, výstupy a kompetence jsou pro žáky zvladatelné. 

   

Hodnocení třídy 

Žáci speciální třídy postupují všichni do vyšších ročníků. Podařilo se vytvořit systém práce, který 

napomáhá zvládnutí učiva. Nejde jenom o výuku, učební látku, jde o proces výchovy a zvládání 

sociálních kompetencí./zdravení, hygiena, čistota, učební pomůcky, pravidelnost v přípravě na  školu./ 

Žáci jsou denně jsou v kontaktu s vrstevníky běžných tříd. Dochází podle svých ročníků na výchovné 

předměty. 

Zvládají učivo svých ročníků. Jsou hodnoceni  a známkováni. Výkonnost se stabilizovala. U některých 

žáků se projevovala naprostá neznalost písmen, velké potíže se čtením, s představou o čísle, s pojmy. 

U všech žáků je snížená výkonnost, oslabena oblast všeobecné informovanosti, sociální porozumění, 

schopnost abstrakce, zraková percepce, vázne logická úvaha. 

U žáků první a druhé třídy se podařila čtenářská gramotnost, píší  velkými hůlkovými písmeny, obohatila 

se slovní zásoba, začínají mluvit v souvislých, krátkých větách. Pojmenují reálie obce. Zvládli numeriku 

do 20, základní geometrické tvary. Pojmy, které úzce souvisí s dalším pokračováním pro učivo, např. o 

několik více, malování konfigurace, více, méně, numerika ve slovních úlohách, je třeba dále procvičovat 

a upevňovat. Stále chybují, pojmům nerozumí. Rádi malují, cvičí, koordinace je velmi nedobrá, pravolevá 

orientace, pohyb v prostoru nezvládají. 

Žáci třetích ročníků měli velký schodech ve čtenářské gramotnosti, grafomotorice,  numerice, slovním 

projevu. Samostatné čtení je zatím na úrovni jednoslabičných nebo dvojslabičných slov. Špatně vyslovují, 

nepoužívají souvislé věty, patologie v hláskách. Dle ŠVP-ZV-LMP učivo zvládli. Důraz kladen opět na 

sociální kompetence, jemnou motoriku, koordinaci tělesnou, snažit se o týmovou spolupráci, méně 

soupeření, méně snahy být první, snaha o preciznost a důslednost při práci. 

Žák čtvrtého ročníku postupuje, hodnocen průměrně. Zvládá, ale často chybuje, velké nedostatky 

v mluvnických jevech, s aplikací získaných vědomostí do reálných situací, slabá slovní zásoba, 

matematické znalosti podprůměrné. V kolektivu spolužáků oblíbený, sociálně milý, vstřícný, laskavý.  

Tato forma integrace pro děti se SVP je potřebná, šetrná, nevylučující. Žáci  zažívají vlastní úspěchy, 

spolupracující na svých projektech, které zvládají a radostně se mohou podělit o zkušenosti. Nezapadají 

ve velkých kolektivech  dětí. Získávají sebedůvěru a radost ze školní práce.  

Pro učitele je práce namáhavá v diagnostice pro školní práci a přípravu na vlastní pokroky žáků z důvodu 

mnohočetných ročníků v jednom třídním kolektivu dětí. 

Radost z práce je znatelná, žáci jsou pevnější, stabilnější, otevřenější. Pracují více samostatně a hravou 

formou zvládají s vlastní pohodou učivo a kompetence pro život.   

Třídní učitel: Mgr. Marcela Pudilová 
 
 

 

4/ Spolupráce se Sdružením rodičů: 

 

Výbor Sdružení rodičů při ZŠ Hanušovice má 21 členů, je zaregistrován u MU v Praze, má vlastní 

účet. Předsedou výboru je p. Jiří Fiala. Výbor se řídí plánem práce a vlastním rozpočtem. Zajišťuje 

finance na akce, které škola nemůže platit z rozpočtu (doprava na závody, akce, sportovní 

soutěže). Výbor spolupracuje s vedením ZŠ, ředitel školy je pravidelně zván na jednání se zástupci 

pedagogů. Na jednáních ředitel informuje o aktuálním stavu ve škole, co se plánuje, rozvoj školy.  

 

.  
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Přehled oborů základního vzdělávání 

 

 

Kód Obor vzdělání   Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 0 RVP 16 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  

ŠVP ZV "Učíme se spolu pro život", č. j. ZŠ a MŠ 7/2013  

ŠVP ZV "Učíme se spolu pro život", č. j. ZŠ a MŠ 7/2013 

upravený podle přílohy pro děti s LMP 

od 1. 2. 2015 ve speciální 

třídě 
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UČEBNÍ PLÁNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Poznámky: 

 

Rodinná výchova v 9.r. integrována do občanské výchovy. 

Hudební výchova na II. stupni rozvržena do 6. - 8. r., v 9. r. zrušena a o hodinu posílena výuka Čj. 

 

 

Obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován takto: 

- po jedné hodině v předmětu Rodinná výchova v 6. a 7. ročníku, 

- jedna hodina je integrována do předmětu Přírodopis v 8. ročníku. 

 

PŘEDMĚT 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

Český jazyk 9 10 9 7 7 5 4 5 5 

Cizí jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3 3 

Informatika    1 1 1    

Matematika 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

Prvouka 2 2 3 0 0 0 0 0 0 

Přírodověda 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Fyzika 0 0 0 0 0 2 1 2 1 

Chemie 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Zeměpis 0 0 0 0 0 2 2 1 1 

Dějepis 0 0 0 0 0 2 2 1 2 

Přírodopis 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Občanská výchova 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Rodinná výchova 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 2 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Druhý cizí jazyk 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Volitelné předměty 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Týdenní dotace 

povinných předmětů 
20 22 25 25 26 30 30 31 31 

Nepovinné předměty          
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Volitelný cizí jazyk:  

- zaveden v 7. – 9. ročníku, dotace 2 hodiny týdně 

- v nabídce jsou následují jazyky 

 Německý jazyk 

 Ruský jazyk 

 Cvičení z Aj - 9.r. - dobíhající 

 

Volitelný předmět:  

- zaveden v 7. – 9. ročníku, dotace 2 hodiny týdně 

    

Ročník 1. kombinace 2. kombinace 

7. 

 

Informatika  

Cvičení z Aj  

 

Rozšířená tělesná výchova 

Cvičení z matematiky 

 

8. 

 

Informatika  

Cvičení z Aj  

 

Rozšířená tělesná výchova  

Přírodovědná praktika 

 

9. 

Informatika  

Cvičení z Aj 

Rozšířená tělesná výchova  

Cvičení z matematiky 
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

                   Přehled pedagogických pracovníků ZŠ 
 

1) Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ k 30. 9. 2014 

 

věk 
do 30 let 

včetně 
31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let 

Průměrný 

věk 

počet 1 7 8 8 0 46 

 

2) Kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických    

      pracovnících a o změně některých zákonů k 30. 6. 2005): 

 

2014/15 I.st.  100% 

 II.st.  100% 

 

 

Přehled zaměstnanců k 30.6.2015 

     
2014/15 

Počet Úvazky Počet Úvazky 

pedagogové nepedagogové 

ZŠ                     23                 23,171                            6                   6,719     

MŠ                        7                   8,903                            2                   1,360     

ŠD                        2                   2,000                           -        

ŠJ                        7                         -                        8,016     

Celkem                        -                 34,074                            -                 16,095     

 

 

 
 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
Zápis žáků do první třídy ZŠ: 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2014/15 

2 39 10 7 
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Výsledky přijímacího řízení 

ve školním roce 2014/2015 

 
Žáci, kteří ukončili školní docházku v nižším ročníku 

 

Gymnázium Šumperk z 5. ročníku  Gymnázium 1 

SOU opravárenské Králíky ze 7. ročníku Opravář zemědělských strojů 1 

    z 8. ročníku Opravář zemědělských strojů 1 

SŠ železniční, technická 

a služeb Šumperk 

z 8. ročníku Elektrikář - silnoproud 1 

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh z 8. ročníku Mechanik opravář motorových vozidel 1 

  

SŠ gastronomie a farmářství 

Jeseník 

z 8. ročníku Kuchař - číšník  1 

 

Celkem do učebních oborů z nižších ročníků odešlo 5 žáků, na studijní obor 

odešel 1 žák. 

 

Žáci, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku 

1) odešli studovat na střední školy  

Gymnázium Šumperk Gymnázium 5 

Gymnázium Jeseník Gymnázium (všeobecné 4 leté) 1 

OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky 

Šumperk 

Ekonomické lyceum 3 

  

Střední zdravotnická škola Šumperk Zdravotnický asistent 1 

VOŠ a SPŠ Šumperk  Informační technologie  2 

SŠ železniční, technická a služeb  

Šumperk 

Stavitelství 1 

Stavebnictví 1 

 Strojírenství 2 

VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh Autotronik 1 

SŠ sociální péče a služeb Zábřeh Sociální činnost 1 

Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník Hotelnictví 2 

SŠ technická a zemědělská Mohelnice  Mechanik – seřizovač pro NC stroje  

a linky 

1 

SŠ polygrafická Olomouc Reprodukční grafik pro média 1 

SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov Management v dopravě  

(Ekonomika a podnikání)  

1    

Střední lesnická škola Hranice Lesnictví 1 

   

Celkem z 9. ročníku na střední školy odešlo 24 žáků. 
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2) odešli do učebních oborů 

 

SŠ železniční, technická a služeb 

Šumperk 

Obráběč kovů 1 

Instalatér 1 

 Kadeřník 1 

SŠ gastronomie a farmářství Jeseník Kuchař - číšník 3 

Cukrář 1 

 Zemědělec – farmář 1 

SOU opravárenské Králíky Opravář zemědělských strojů 3 

Průmyslová střední škola Letohrad  Elektrikář – silnoproud  1 

   

   

 

Celkem z 9. ročníku do učebních oborů odešlo 12 žáků. 

 

 

 

         PaedDr. Vladimíra Žídková 

                 výchovná poradkyně 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2014/15 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 

 

- viz. plány práce na jednotlivé měsíce v příloze        

 

Jmenné zkratky pedagogů: 

 

L. Cikrytová 

Z. Demelová 

A. Divišová 

F. Felner 

A. Janočková 

Y. Jánová 

 

Ci 

De 

Di 

Fel 

Jan 

Já 

 

P. Jorda 

H. Jordová 

R. Kotrašová 

E. Kubíčková  

A. Láníková 

D. Mikolášová 

 

PJ 

Jo 

Kot 

Ku 

Lá 

Mik 

J. Pitáková 

V. Pitáková 

A. Podgrabinská 

T. Rajnoha 

P. Rulíšková 

A. Suchánková 

Pit 

VP 

Pg 

Raj 

Ru 

Su 

M. Svobodová 

I. Vondrušková 

Z. Zerzáň 

V. Žídková 

 

 

Sv 

Vo 

Zer 

Ží 

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
Přehled tříd, žáků a pedagogických pracovníků – viz tabulka č.1 

 

Přehled prospěchu podle tříd – viz tabulka č.2 

 

Statistický přehled chování žáků – viz  tabulka č.3 

 

Statistický přehled zameškaných hodin – viz tabulka č.4 

 

Statistický přehled integrovaných žáků – viz tabulka č.5 

 

 

Vyučování  v ZŠ bylo doplněno: 

 

a. plaveckým výcvikem žáků 2. a 3. tříd 

- byl zahájen 11. 9. pro 2. ročník a 13. 9. pro 3. ročník. 

- obsahoval 10 lekcí, 1 lekce = 2 vyučovací hodiny 

- plavecký výcvik byl organizován v krytém bazénu Aquatoll v Šumperku, pořadatelem byla 

plavecká škola při Aquatollu. 

 

b. výcvikem na dopravním hřišti 4. ročníku 

- výcvik probíhá na DH v Mohelnici 

- 27. září – seznámení s DH, základní výcvik a vysvětlení problematiky pohybu na kole po silnici 

- 3. dubna – zkoušky na průkaz cyklisty   

 

c. zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování 3. – 6. tříd a lyžařským výcvikem žáků 7. tříd a 

zdokonalovací lyžařský výcvik pro 8. – 9. ročník:  
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- 2. – 6. 2. 2015 pro 7. ročník 

- 18. - 20. 2. 2015 pro 3. – 6. ročník 

- 4. – 6. 3. 2015 pro 8. – 9. ročník 

 

d. kulturně výchovnými, vzdělávacími a sportovními programy: 

- viz příloha č. 3 – Měsíční plány školního roku 2014/15 

 

 

 

Účast na sportovních akcích za školní rok 2014/2015 
 

 

Září: Přespolní běh - okrskové kolo Ruda nad Moravou.  

 

 Chlapci 6. – 7. třída 3. místo Dívky 6. – 7. třída 3. místo 

 Chlapci 8. – 9. třída 1. místo Dívky 8. – 9. třída  2. místo 

 

Přespolní běh - okresní finále Šumperk.  
 

 Dívky 8. – 9. třída 11. místo    

 Chlapci 8. – 9. třída 7. místo  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Říjen: Atletika „Atletický čtyřboj“ - OF Šumperk (6. – 9. třída dívky, chlapci). 

  

 Chlapci 6. – 7. třída 13. místo Dívky 6. – 7. třída 13. místo 

 Chlapci 8. – 9. třída 7. místo Dívky 8. – 9. třída 12. místo  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

  

Listopad: Žádná sportovní soutěž. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prosinec: Vánoční brännball pro žáky II. stupně. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

 

Leden, únor:  Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. ročníku – Františkov u Branné.  

   Pobyt v přírodě s výukou lyžování – žáci 3. – 6. ročníku, Františkov u Branné. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

Březen:  Výběh na horu „Na horu“ – žáci I. a II. stupně (Projekt „Pohyb do škol“). 

 

 Vybíjená 4. – 5. třída chlapci - okrskové kolo Hanušovice 1. místo, okresní finále Šumperk 4. místo. 

 

 Vybíjená 4. – 5. třída dívky – okrskové kolo Mohelnice 3. místo. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Duben:  Školní soutěž ve šplhu na tyči pro žáky I. a II. stupně.  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

Květen:  Atletika „Pohár rozhlasu“ – OF Šumperk (6. – 9. třída dívky, chlapci). 

  

 Chlapci 6. – 7. třída 15. místo Dívky 6. – 7. třída 12. místo 

 Chlapci 8. – 9. třída 11. místo Dívky 8. – 9. třída 9. místo  
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Červen:   Charitativní maratón – žáci a učitelé ZŠ a MŠ Hanušovice, široká veřejnost. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------  

 

Zpracoval Mgr. Tomáš Rajnoha 

 
 

 

 

TABULKA Č . 1 

 

 

PŘEHLED TŘÍD, ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 
   

Třída  

ročník 
žáků chlapců dívek Třídní učitel 

I.A 19 9 10 Mgr. Eva Kubíčková  

I.B 19 9 10 Mgr. Hana Jordová 

II.A 21 12 9 
Ludmila Cikrytová (od 1. 12. 2015 

Veronika Pitáková) 

II.B 23 14 9 Mgr. Anna Janočková 

III.A 19 11 8 Zdeňka Demelová 

III.B 20 10 10 Mgr. Jana Pitáková 

IV.A 30 15 15 Mgr. Radka Kotrašová 

V.A 20 7 13 Bc. Aneta Suchánková 

V.B 20 9 11 Mgr. Delana Mikolášová 

1.st. 191 96 95 
 

VI.A 21 9 12 Mgr. Anna Láníková 

VI.B 23 9 14 Mgr. Alena Divišová 

VII.A 27 12 15 Mgr. Iveta Vondrušková 

VIII.A 27 20 7 Ing. Zdeněk Zerzáň 

IX.A 17 10 7 Mgr. Yvona Jánová 

IX.B 19 10 9 Mgr. Anna Podgrabinská 

2.st. 134 70 64 
 

Celkem 325 166 159  

 

 

K 1. 2 2015 byla ve škole zřízena speciální třída, do které byly zařazeny děti s diagnostikovanou LMP, 

které byla do té doby integrovány v běžných třídách. 

 

S 8 6 2 Mgr. Marcela Pudilová 
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Školní družina:  

- 1. Oddělení – 30 dětí - Matychová Aranka 

- 2. Odděleni – 30 dětí - Winklerová Jana – metodik prevence     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelé bez třídnictví:  

Ing. František Felner 

Mgr. Petr Jorda 

PaedDr. Vladimíra Žídková 

Mgr. Tomáš Rajnoha 

Mgr. Pavla Rulíšková 

Mgr. Martina Svobodová 

 

ředitel školy 

zástupce ředitele školy 

výchovná poradkyně 
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TABULKA č. 2 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ VE ŠK R.2014/15 

 

 

 

Poznámka: počty žáků k 31. 1. 2014 a k 30. 6. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za I.pololetí za II. pololetí 

Třída Počet ž. P z toho V N Prům. Počet ž. P z toho V N Prům. 

I.A 15 15 14 0 1,04 15 15 15 0 1,10 

I.B 20 20 20 0 1,00 20 20 20 0 1,02 

II.A 20 20 11 0 1,36 18 18 12 0 1,35 

II.B 23 23 19 0 1,21 20 20 17 0 1,29 

III.A 19 19 11 0 1,63 18 17 9 1 1,63 

III.B 20 19 13 1 1,37 18 17 13 1 1,38 

IV.A 31 29 14 2 1,65 30 28 11 2 1,75 

V.A 19 16 4 3 1,89 18 17 6 1 1,89 

V.B 20 18 7 2 1,75 20 19 8 1 1,75 

S      9 9 0 0 1,08 

1. - 5.r. 187 179 113 8  186 180 111 6  

VI.A 21 19 4 2 2,16 21 20 2 1 2,15 

VI.B 22 19 9 3 1,78 22 20 7 2 1,81 

VII.A 27 21 2 6 2,30 27 20 2 7 2,53 

VIII.A 27 21 2 6 2,22 27 23 2 4 2,31 

IX.A 17 16 3 1 2,17 17 14 3 3 2,49 

IX.B 19 18 7 1 1,94 19 18 5 1 2,09 

6. - 9.r. 133 114 27 19  133 115 25 18  

1. - 9.r.           
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TABULKA Č. 3 
 

PŘEHLED CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE  ŠK.R.2013/2014 

 
 

Pochvaly (+ 

včetně 

ředitelských): 

Kázeňská opatření Snížené známky z chování 

              

Napomenutí TU 

             

Důtka TU 

      

Důtka Ř ZŠ 

    

2. stupeň z 

chování 

     

3. stupeň z 

chování 

 

Třída: 

 

1.pol. 

 

2.pol. 

 

1.pol. 

 

2.pol. 

 

1.pol. 

 

2.pol. 

 

1.pol. 

 

2.pol. 

 

1.pol. 

 

2.pol. 

 

1.pol. 

 

2.pol. 

I.A 10 10           

I.B  10           

II.A 3 6  1 1 1   2    

II.B  6  2    2     

III.A 4 4   1  2      

III.B 6 7 1 3 2   3  2   

IV.A 11 11+1 3 1 1  3 1 2    

V.A +3 4+2  3 4 3 1 1     

V.B 8+1 10  1  2       

S             

VI.A 3+2 2 2 3 3 1 2 3  2   

VI.B +3 +3  6  2 2 1     

VII.A 5+2 4+2 2  3 2 5 5 2 2  1 

VIII.A  +2 2  1  3   2 2 1 

IX.A +3 +5    3    1   

IX.B +7 +9 1   1 3 1     

 

Celk. 
50+21 74+22 10 20 16 15 21 15 6 9 2 2 

 

TU = třídní učitel 

Ř - ředitel 
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TABULKA Č. 4 
 

Údaje o zameškaných hodinách 
 

 

 
Počet omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

 I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. I. pol. II. pol. 

I. stupeň 7.591 7.616 39,35 54,83 52 0 0,28 0 

II. stupeň 6.236 7.279 46,26 40,64 348 45 2,49 0,28 

Celkem 13.827 14.895   400 45 0,75  

 

 

 

 
 

 TABULKA Č. 5 
 

 

 

Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 2 2 

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení 3 1 

S vývojovými poruchami učení 3.-9. 27 

 

Komentář 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

 

 

Ve školním roce 2014/15 neproběhla veřejnosprávní kontrola ČSI.   
 

 

 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY – nabídka kroužků 
 

Název kroužku Vedoucí 

Dopravní 4. ročník (I. pololetí) Mgr. Petr Jorda 

Dopravní (II. pololetí) Mgr. Anna Podgrabinská 

Florbal Karel Svoboda 

Fyzikální Mgr. Anna Podgrabinská 

Geocaching Mgr. Petr Jorda 

Keramika Aranka Matychová, Miluše Köhlerová 

Recitačná PaedDr. Vladimíra Žídková 

Střelecký Miroslav Havelka 

Sportovní  Mgr. Tomáš Rajnoha 

 

Kroužky v rámci projektu „Minipodniky“ 

 

Název kroužku Vedoucí 

Hudební Ing. František Felner 

Keramika Mgr. Iveta Vondrušková 

Fitness Mgr. Yvona Jánová 

 

 

 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.106/1999 SB., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
1. Počet podaných žádostí o informace       :0 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí      :0 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu      :0 

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění 

    osobních údajů          :0 

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona    :0 
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ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ 
 

Na správné cestě - reg. číslo projektu: CZ .1.07/1.2.27/01.0022 

 

Základní škola a Mateřská škola v Hanušovicích byla vybrána pro práci v novém projektu: „Na správné 

cestě.“ Realizace projektu se uskuteční po dobu 2 let – od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014. Obsahem projektu je 

zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ohrožených předčasným odchodem ze 

vzdělávání, takovým způsobem, abychom jim podporou a zprostředkovanými relevantními informacemi 

pomohli ve správném rozhodnutí při budoucí volbě povolání a obohatili je znalostmi a dovednostmi tak, 

aby dokázali plnit povinnosti svobodného občana v demokratické společnosti. S určitou odlišností často 

souvisí i jisté vyloučení, mnohdy nechápání svých práv a povinností, běžných pravidel a mantinelů, s tím 

zhoršené uplatnění se a následně celková demotivace k úspěšnému dostudování, zaměstnání a zapojení se 

do společnosti. 

Cíle projektu: 

o podpoření žáků se specifickými poruchami učení či ohrožených předčasným odchodem ze 

vzdělávání  

o propagace vhodných oborů odpovídající jejich schopnostem, dovednostem, možnostem  

o vedení těchto žáků k dodržování pravidel, také návrat k úctě a ke slušnosti  

o vytvoření metodiky pro výchovné poradce a diagnostiky žáků  

o interaktivní webový portál  

o celokrajské využití všech aktivit a vytvořených prostředků  

Cílové skupiny: 

Primární cílovou skupinou jsou žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami a také ti žáci, kteří jsou 

ohroženi předčasných odchodem ze vzdělávání. 

Nejvíce se pak budeme zaměřovat na žáky: 

o s poruchami chování (lež, záškoláctví, krádeže, šikana)  

o s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)  

o s dlouhodobou nebo chronickou nemocí (stále častější alergie, infekční, kardiovaskulární, astma)  

o pocházejícími ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí  

o žáci 2. stupně ZŠ, kteří se v současné době či blízké budoucnosti budou rozhodovat o svém dalším 

směřování v oblasti volby povolání  

Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení - jedná se primárně o výchovné 

poradce a další pedagogické pracovníky pracujících se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

Podporované aktivity 

1) Konkrétní práce se žáky 

Tato klíčová aktivita bude zaměřena na konkrétní práci se žáky věnované formování osobnosti žáků v 

následujících tématech: důsledky svého rozhodnutí, odpovědnost za své činy, příklady dobrých a 

špatných situací, chování. Aktivity budou realizovány prostřednictvím scének, představování rolí, besed, 

diskuzí apod. 

2) Besedy ve školách 

Besedy na školách budou koncipovány jako volný rozhovor se žáky. Žákům bude představena aktuální 

situace na trhu práce, bude jim vštěpována důležitost odpovědnosti za své činy a jednání, dodržování 

pravidel, nutnost pracovních návyků apod. Z těchto besed budou následně vytvořeny prezentace 

jednotlivých vhodných profesí a s těmito materiály bude dále pracováno při výuce. 
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3) Tematické dny 

Přibližně v měsíčních intervalech proběhne Tematický den, který bude vždy zaměřen na určitou profesi. 

Tematický den proběhne na zapojených středních školách v Olomouckém kraji. Žáci se budou moci 

seznámit s konkrétními vyučovanými obory. Akcí se zúčastní žáci s možností účasti rodičů. 

4) Exkurze 

V rámci realizace projektu plánujeme zrealizovat pro žáky 20 exkurzí ve firmách Olomouckého kraje. 

Žáci se seznámí nejen s vytýčenými obory, ale taktéž s prostředím firmy, sociálním zázemím, seznámí se 

s chodem firmy - důraz na BOZP, s psanými i nepsanými pravidly firmy, hierarchií. Žáci budou mít 

možnost promluvit si se zaměstnanci, uvidí výrobu i hotový výrobek. Cílem této aktivity je přiblížení 

praktické stránky jednotlivých projektem dotčených oborů. 
 

 

 

Projekt „EU – peníze školám“ - CZ.1.07/1.4.00/21.0335 

Projekt byl vyhlášen v roce 2010. Naše škola podala na jaře 2010 žádost o zapojení do projektu a vybrali 

jsme si šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a III/3 Vzdělávání pedagogických 

pracovníků pro oblast digitálních technologií. Naše žádost byla schválena a tak jsme k 1. 9. 2010 začali 

s vlastní realizací projektu. V minulém školním roce jsme provedli analýzu již nakoupené ICT techniky a 

připravili plán další realizace v tomto školním roce jsme dokoupili NTB, interaktivitu na 1. stupeň, 

dovybavení odborných kabinetů.   

V současné době je projekt ukončen k 28. 2. 2013. Poslední monitorovací zpráva je schválena. 
 

 

  

Projekt EU „Ovoce do škol“ 

Jedná se o projekt, jehož cílem je dodávat dětem I. stupně čerstvé ovoce a zeleninu. Do projektu jsme se 

zapojili na jaře 2010 a našim dodavatelem ovoce byla a stále je společnost MK Fruit, která dodává ovoce 

nabalíčkované pro děti, takže s vlastní distribucí mezi ně je minimum práce. V současné době probíhá na 

naší škole závoz ovoce jednou v měsíci (zpravidla druhý čtvrtek v měsíci). S tímto projektem jsme 

spokojeni, v dubnu jsme vyplňovali roční hlášení a budeme rádi, když bude projekt dále pokračovat.  

 

 

 

Projekt: Adopce Afrických dětí 

Projekt pomoci na dálku: ,,Wontanara „ 

Do projektu je ZŠ a MŠ zapojena od roku 2008 

Adoptované máme 2 dívenky: -Aissatou Kourouma 7 let a Mariama Camara 8 let 

Do projektu se každoročně zapojuje 414 žáků, učitelů i nepedagogického personálu, kteří aktivně 

každoročně přispívají částkou, prospěšnou pro obě děti. 

Cílem tohoto projektu je umožnit vzdělávání konkrétním dětem, jejichž  rodiče nebo opatrovníci si 

nemohou dovolit uhradit školné a výdaje spojené s výukou . 

Adoptivní rodiče jsou pravidelně informováni o tom, jak si dítě vede ve škole, mohou si vyměňovat 

fotografie a dopisovat si. 

,,Wontanara“ je občanské sdružení (dříve Vysokoškolští humanisté), které působí od roku 1999 a jeho 

hlavním posláním je šíření humanistických myšlenek a ochrana lidských práv formou rozvojové 

spolupráce ,kulturně  společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti na nevýdělečném základě. 

Mezi základní cíle patří vytváření tolerantní multikulturní společnosti – výchova k nenásilí ,respektu 

,různorodosti, solidaritě  a toleranci ,rozvojová a globální výchova a osvěta. 

Cíle Wontanara 

Snaží se o zvyšování veřejného podvědomí o situaci v rozvojových zemích – příčinách, důsledcích i 

možnostech řešení na speciální pozornosti na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost. 
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Upozorňuje na důsledky ekonomického násilného systému a přímou propojenost s chudobou rozvojových 

zemí. 

Přispívá ke zlepšení životního  úrovně , přístupu ke vzdělání a zdravotní péče pro obyvatele rozvojových 

zemí (především v Africe) formou přímé realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce  a 

humanistické pomoci i podporou projektů dalších organizací a místních komunit v těchto zemích 

Přispívá k rozvoji dobrovolnické práce a širšímu uplatnění dobrovolníků v oblasti rozvojové spolupráce, 

výchovy a osvěty. 

Zprostředkovává pomoc v případech přírodních katastrof či konfliktů především v zemích ,  kde sdružení 

realizuje dlouhodobé projekty zahraniční dlouhodobé spolupráce.  Snaží se o prevenci diskriminace, 

rasismu a xenofobie ve společnosti. 

 

 

Projekt i-bezpecne.cz 

Internetové stránky jsou v dnešní době důležitým zdrojem informací a jejich využívání je v mnoha 

případech nezbytnou součástí každodenního života. Bohužel v současné době je internet také plný 

stránek, které jsou pro určité cílové skupiny zcela nevhodné.  

Ať už se jedná o žáky a studenty ve školách, kteří vyhledávají na internetu podklady pro výuku, ale 

zároveň mají přístup i na stránky zaměřené např. na alkohol, násilí, drogy, erotiku, gamblerství atd. 

nebo o děti v domácnostech bez dozoru rodičů obecně.  

Proto se naše škola připojila k tomuto projektu. Více informací na www.i-bezpecne.cz. 

 

 

 

 

Projekt "Zvládnu fyziku a chemii - HRAVĚ!!!" -  reg.č. CZ.1.07/1.1.26/02.0097 

Od 1. září 2013 realizuje naše škola Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk projekt 

s názvem "Zvládnu fyziku a chemii - HRAVĚ!!!" (reg.č. CZ.1.07/1.1.26/02.0097. Jak sám název 

vypovídá - chceme pro žáky 6. a 8. ročníků vytvořit rozšířený vzdělávací program těchto dvou 

konkrétních předmětů, a to hravou formou. 

Důvod je jediný - chceme hodiny fyziky a chemie zatraktivnit a usnadnit. Díky tomuto projektu, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, vybavíme učebny a 

při samotné realizaci si naši žáci budou moci vyzkoušet spousty pokusů a experimentů nad rámec 

běžného učebního plánu. 

Krom vzniku nových vzdělávacích materiálů z předmětů fyziky a chemie se naši žáci budou v průběhu 

realizace účastnit exkurzí do středních škol a firem s přírodovědným zaměřením. Touto aktivitou chceme 

představit námi řešené oblasti i z pohledu praxe. 

 

 

 

Projekt - Průvodce světem techniky s reg. čislem CZ.1.07/1.3.00/48.0067 

Na území Olomouckého a Ústeckého kraje nyní probíhá realizace projektu s názvem Průvodce světem 

techniky s reg. číslem CZ.1.07/1.3.00/48.0067, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem ČR. Realizace projektu bude probíhat do konce měsíce června 2015. Projekt je 

zaměřen na rozšiřováni úrovně klíčových kompetenci učitelů mateřských škol v Ústeckem a 

Olomouckem kraji v oblasti podpory polytechnické výchovy. Učitele se v rámci projektu zúčastni 

akreditovaného dalšího vzdělávání s přímou vazbu na Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzděláváni v oblasti polytechniky. V rámci projektu vznikne akreditovaný kurz s názvem Cesta ke 

hvězdám. 

Projekt je též zaměřen na realizaci tuzemských stáží na vybraných mateřských školách. Stáže jsou 

zaměřené na polytechnickou výchovu a jejich účelem je získáváni, sdíleni a výměna zkušenosti. Aktivity 

projektu projdou závěrečnou evaluaci s doporučením pro praxi. Hlavním cílem projektu je umožnit 

http://www.i-bezpecne.cz/
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učitelům v mateřských školách získat znalosti a dovednosti umožňující seznámení dítěte s technickým 

prostředím a podpořit rozvoj praktických dovednost a podpořit v dětech touhu vytvářet a dokončit dílo. 

 

 

 

Projekt - Dotkněte se inovací - CZ.1.07/1.3.00/51.0024 

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015 

Cílem projektu je 

 zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků 

v oblasti využití ICT ve výuce, 

 zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ, 

 zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků. 

  

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol. 

   

KLÍČOVÉ AKTIVITY 

 KA 01 Vzdělávání vedoucích pracovníků škol 

Cílem je: 

 celková podpora stanovení strategie školy začlenění dotykových zařízení do škol, 

 seznámení s procesem řízení změn v začlenění mobilních dotykových zařízení do výuky, 

 s legislativní stránkou výběrového řízení, 

 s procesem úspěšného vedení projektu, 

 se zajištěním bezpečnosti v oblasti kyberprostoru. 

  

KA 02 Metodická podpora škol 

            Cílem je: 

 podpora průřezově se prolínající celým projektem, 

 podpora 

 metodická (předávání zkušeností) 

 technická 

 inspirativní (nápady, náměty). 

  

KA 03 Podpora ICT metodika ve škole 

            Cílem je vzdělat ICT metodika 

 v oblasti implementace dotykových zařízení do stávající infrastruktury školy, 

 v oblasti začlenění dotykových zařízení do výuky, 

 v oblasti metodické pomoci pedagogům ve využití dotykových zařízení ve výuce. 

  

 KA 04 Vzdělávání pedagogů 

  

Cílem je 

o posílit digitální gramotnost (uživatelské ovládání dotykového zařízení), 

o naučit se pracovat v prostředí online (cloudové služby), 
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o seznámit s inovovanými metodami výuky, 

o seznámit s novými formami výuky, 

o naučit připravit interaktivní hodinu s dotykovým zařízením. 

                                                                                                

KA 05 Evaluace 

 Cílem klíčové aktivity je svou činností identifikovat a hodnotit potřeby a pokroky v jednotlivých 

klíčových aktivitách a projektu jako celku. Výsledkem bude vyhodnocení progresu každé školy zapojené 

do projektu. 

 

 

Projekt – „Všechno v mém životě souvisí“, zkráceně MINIPODNIKY, reg. č. 

CZ.1.07/1.1.00/54.0041. 

Tento projekt je realizován v rámci školního roku 2014/2015. Naši žáci se mohou v rámci projektu zapojit 

do činnosti minipodniků různého zaměření a na vlastní kůži zažít chráněnou ekonomiku v simulovaném 

prostředí za podpory odborníků z praxe, pedagogů, gamifikátorů a psychologa. Unikátním prostředkem 

pro obchodování je vytvořená online webová aplikace pro prezentaci jednotlivých minipodniků a 

možnost obchodování s vytvořenými produkty. Do projektu je zapojeno přes 1000 žáků z 25 škol 

z Olomouckého a Ústeckého kraje, které realizují 60 minipodniků v rámci 10 možných směrů, např. 

keramika, dřevo-kovo, šití, časopis, chemie, ekologie, arboretum, lesní školka, reklamní agentura, 

hudební, foto, nahrávací studio a další. 
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 PŘÍLOHA č. 1 

 

Základní údaje o hospodaření školy   
 
 

Komentář k hospodaření ve školním roce 2014/2015 
 

Škola po krizové situaci v minulém školním roce sklízí první plody svých bolestivých a nepopulárních 
opatření, ke kterým došlo v roce 2014 ve formě maximálních úspor v organizaci výuky a tím i v počtu 
zaměstnanců. Rovněž meziroční počet žáků se stabilizoval, což se projevilo v čerpání účelově určených dotací na 
platy a v roce 2015 tato dotace plně pokryje základní platy zaměstnanců školy. Z prostředků zřizovatele jsou 
nadále hrazeny osobní náklady na zabezpečení ostrahy školy (vrátnice) a na mimoškolní zájmovou činnost.  
K rozvoji školy v nemalé míře pomáhají finanční prostředky z evropských fondů, které pomáhají modernizovat 
výukové pomůcky a vybavení školy. 

Dotace ze státního rozpočtu byly použity v souladu s rozpočty a závazné ukazatele byly dodrženy. Použití 
ostatních dotací vyplývá z jejich názvu. Jejich rozpočtovaná výše a použití je patrné z finančního vypořádání dotací 
za rok 2014 a z rozborů hospodaření. 

 

Přehled dotací a příspěvků na rok 2014 
 

  
v Kč               

UZ 33 353 Dotace na přímé náklady 15 948 400               

UZ 33 047 Další cizí jazyk           9 900               

UZ 33 051 Zvýšení platů pedagogických pracovníků         32 794               

UZ 33 052 Zvýšení platů pedagogických pracovníků         98 267               

 
OPVK – Zvládnu fyziku a chemii – HRAVĚ!!    1 897 796               

 
OPVK – Dotkněte se inovací           44 688               

 
Příspěvek od zřizovatele      3 790 000               

              

Údaje o hospodaření obou období jsou uvedeny v následující tabulce: 

Hospodaření školy 
     

      

v tis. Kč 

Činnost 

k 31.12.2014 k 30.6.2015  

výnosy  náklady  
hospodářský 

výsledek 
výnosy  náklady  

hospodářský 
výsledek 

hlavní 23 890 24 058 -168 11 460 11 217 +243 

doplňková 2 317 2 097 +220 1 222 1 082 +140 

Celkem 26 207 26 155 52 12 682 12 299   383 
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1 

41 
Hospodaření organizace za rok 2014 skončilo kladným výsledkem, a to díky doplňkové činnosti, jejíž zisk  
pokryl schodek v hospodaření hlavní činnosti.  
Kladný výsledek hospodaření l. pololetí 2015 je dán ziskovostí doplňkové činnosti a rovněž přebytky 
z vyúčtování energií za minulý rok v důsledku teplé zimy. Tyto prostředky byly použity se souhlasem 
zřizovatele na nutné opravy a údržbu zařízení školy. 
 
Doplňková činnosti organizace : 
Doplňková činnost je činností, při které škola využívá svých zaměstnanců a svěřeného majetku 
k dosahování zlepšeného hospodářského výsledku nad rámec svého hlavního poslání. Takto vytvořený 
zisk má být použit k dotování hlavní činnosti. Podrobný přehled uskutečňované doplňkové činnosti ve 
škole za uzavřené účetní období  2014 je uveden v následující tabulce. 

 
 

Přehled doplňkové činnosti  za rok 2014 
  

   

v tis. Kč 

Činnost Výnosy Náklady HV 

Hostinská činnost šk.jídelny –cizí stráv. 1 879 1 873 6 

Hostinská činnost šk.jídelny –akce 153 78 75 

Realitní činnost – pronájmy tělocvičny 157 134 23 

Realitní činnost – ostatní pronájmy  128 12 116 

Celkem za organizaci 2 317 2 097 220 

 
 

   
              

   
              

Přehled doplňkové činnosti  k 30.6.2015 
  

   

v tis. Kč 

Činnost Výnosy Náklady HV 

Hostinská činnost šk.jídelny –cizí stráv. 1 058 990 68 

Hostinská činnost šk.jídelny –akce 27 14 13 

Realitní činnost – pronájmy tělocvičny 92 76 16 

Realitní činnost – ostatní pronájmy  45 2 43 

Celkem za organizaci 1 222 1 082 140 
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PŘÍLOHA č. 2  

 

 

 Měsíční plány - školní rok 2014/2015 
Plán akcí na měsíc září 2014 

 
Datum Den Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1.9. Po 
Zahájení školního roku 

Slavnostní vítání nových prvňáků – 9 hod – od. 

PJ, Jo, Ku 

 

2.9. Út Třídnické práce, rozdávání učebnic – od TU  

3.9. St 
Turistická vycházka – celá škola 

 

Setkání s rodičů žáků 6. ročníku – od 15 hod – od. 

Lá, Di, Fel, PJ, Ží, Wi 

4.9. Čt   

5.9. Pá 
 Porada k začátku školního roku – od 7 hod ve 

sborovně 

6.9. So   

7.9. Ne   

8.9. Po 
 Setkání s rodičů žáků 1. ročníku – od 15 hod – od. 

Jo, Ku, Fel, PJ, Ží, Wi 

9.9. Út   

10.9. St 
 Seminář „Zásady vedení skupinové práce“ – PPP a 

SPC Šumperk – pro. Ží, Wi 

Aktiv TV – od 14:30 do 15:30 hod – Špk – pro. Ján 

11.9. Čt 
 Rada rodičů – od 18 hod ve sborovně – pro. Fel, PJ, 

Ko, Lá, Ží, Wi 

12.9. Pá 
Okrskové kolo v přespolním běhu – Ruda nad 

Moravou – 20 vybraných žáků z II. stupně – dop. 

Raj 

 

13.9. So   

14.9. Ne   

15.9. Po 
 Učitel mezi paragrafy – 13 – 16 hod – školení pro 

celou sborovnu 

16.9. Út 

Exkurze do „Ondřejovických strojíren“ – 6. roč 

– dop. PJ, Pg  

Okresní kolo v přespolním běhu – Ruda nad 

Moravou – v případě postupu z okreskového kola 

20 vybraných žáků z II. stupně – dop. Raj 

 

17.9. St  Seminář pro MP – od 14 hod v Špk – pro. Wi 

18.9. Čt 
Exkurze na Praděd – 9. Roč. – dop. Zer, Sv, Ján Seminář ČŠI o modulu iSET – Šumperk – pro. PJ 

 

19.9. Pá DH Mohelnice – 4. Ročník – dop. Ko  

20.9. So   

21.9. Ne   

22.9. Po 
Schůzka školní samosprávy – předsedové a 

místopředsedové tříd – učebna M1 – od. Ží, Fel, PJ, 

Wi 

Setkání učitelů Aj s rodiči třeťáků – ve 14:30 hod – 

od. Sch, Zer 

23.9. Út 
Návštěva knihovny v Hanušovicích – 5.B – 8 – 9 

hod – dop. Mk 
Setkání výchovných poradců s pracovníky SPC 

Šumperk – od 14 hod – Schola-Viva Špk – pro. Ží 

24.9. St 
Okresní finále atletického čtyřboje – 20 

vybraných žáků II. stupně – dop. Raj, Ján 

 

25.9. Čt   

26.9. Pá   

27.9. So   

28.9. Ne   
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29.9. Po 
Projekt „O pyšné noční košilce“ – pro 1.B a 9.B – 

od. Jo, Pg 
 

30.9. Út 

Gadži Drahomír II.A – prvotní vyšetření 

pracovníky PPP 

Návštěva knihovny v Hanušovicích – 4.A – 10:40 

– 11:40 hod – dop. Ko 

Kontrola IVP pracovníky PPP Špk – pro TU 

s dětmi s SVP 

Seminář BOXED – Olomouc – pro. PJ, Fel 

Seminář „Logopedický asistent“ – SPC ScholaViva 

Špk – od 13 hod – pro. Jo 

 

 

 

 

Plán akcí na měsíc říjen 2014 

 
Datum Den Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1.10. St   

2.10. Čt 
 Setkání výchovných poradců a ředitelů – Jeseník – 

pro. Ží 

3.10. Pá 

Přednáška o Indonésii – koni OKO Špk – 7.A, 

8.A – dop. Zer, Vo 

Nábor v 9. ročníku – Průmyslovka Let. – do. Sch, 

Pg 

Konference VP a MP v Olomouci – pro. Ží, Wi 

4.10. So   

5.10. Ne   

6.10. Po 
 Porada učitelů KK – 13:30 – 14:15 – vede Wi 

Setkání s rodiči integrovaných žáků – od 15 hod – 

Ží, Pg, Fel, PJ, Jo 

7.10. Út   

8.10. St   

9.10. Čt 
Exkurze do pivovaru Holba – 9.A – 2. - 3.VH – 

dop. Ján; 9.B – 5. – 6. VH – dop. Raj. 

 

10.10. Pá 

Exkurze na PVE Dlouhé Stráně – 6. ročník 

v rámci projektu fyzika-chemie – dop. PJ, Pg 

Nábor v 9. ročníku – Střední škola tech. a zem. 

Mohelnice. – do. Sch, Pg 

 

11.10. So 
 Seminář „Matematika plná činností“ – SPC Schola 

Viva Šumperk – pro. Jo, Jan 

12.10. Ne   

13.10. Po   

14.10. Út 
Výstava „Bodies Revealed“ – Brno – vybraní žáci 

8. a 9. ročníku – dop. Zer 

Seminář „Zvládání konfliktů ve třídě“ – PPP a 

SPC Šumperk – pro. Ží, Wi 

15.10. St   

16.10. Čt 
 Seminář „Hospitace-součást řízení školy“ – NIDV 

Olomouc – pro. Fel, PJ  

17.10. Pá 
Nábor v 9. ročníku – SOŠ Šumperk – do. Sch, Pg 

Beseda s myslivcem p. Fialou – 1.B – doz. Jo  

18.10. So   

19.10. Ne   

20.10. Po   

21.10. Út 
Exkurze do Nestlé Olomouc – 8. ročník v rámci 

projektu fyzika-chemie – dop. Zer, Sv 

 

Seminář „Logopedický asistent“ – SPC Schola 

Viva Špk – od 13 hod – pro. Jo 

22.10. St   

23.10. Čt 
 Ukázková hodina pro rodiče prvňáků – od 15 hod 

v prvních třídách – od. Jo, Ku 

24.10. Pá Nábor v 9. ročníku – Střední škola železniční,  
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technická a služeb Špk. – do. Sch, Pg  

Podzimní hry pro I. stupeň – od 13 hod na hřišti 

školy – od. Jo, PJ, Ku, Pt + žáci 9. roč. 

25.10. So   

26.10. Ne   

27.10. Po Podzimní prázdniny 

28.10. Út Státní svátek – Vznik samostatného Československa 

29.10. St Podzimní prázdniny 

30.10. Čt 

Schůzka školní samosprávy – 7:15 – II. stupeň; 

7:30 – I. stupeň – odp. Ží 

Přednáška „Trabantem po Jižní Americe“ – 5. – 

9. Ročník v KD Hanušovice – od. Zer 

Podzimní dílnu - Halloweenská tvoření – od 14 

hod pro rodiče a žáky 5. Ročníků – od. Sch, Mk 

 

31.10. Pá 
Nábor v 9. ročníku – Střední škola obchodu, 

řemesel a služeb Žamberk – do. Sch, Pg 
 

 

 

Plán akcí na měsíc listopadu 2014 

 
Datum Den Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1.11. So  Seminář „Logopedický asistent“ – SPC Špk – Jo 

2.11. Ne   

3.11. Po   

4.11. 
Út 

6.A – exkurze do Mile Uničov  - dop. Pg Seminář ,,Zachycení a zvládání agresivního 

chování ve škole“ – PPP a  SPC Šumperk, 8:00 – 

16:00 hod. -  Ží, Wi 

5.11. St 
Sběr papíru – 8 – 16 hod u tělocvičny 

6.B – exkurze do Mile Uničov  - dop. PJ 

 

6.11. Čt 
 Seminář ohledně projektu „Minipodniky“ – Fel, 

Ján, Vo 

7.11. Pá 
9. ročník – nábor VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, 

12:10 - 12:55 hod. - Pg, Sch 

Projekt „Aktivní životní styl dětí v Ol. kraji“ – Ján 

Studium - VP 

8.11. So   

9.11. Ne   

10.11. Po 
1.B – slavnostní předávání slabikářů – 9.B, Jo, 

Pg 

 

11.11. Út   

12.11. St 
1. a 2. ročník – pohádka „O mašinkách“ – DK 

Hanušovice – od 8:30 hod – dop. Jo, Ku, Jan, Ci 

Supervizní setkání v PPP Špk – Wi, Vo 

13.11. 

Čt 

,,Scholaris 2014“ – prezentační výstava SŠ – 9.A, 

 9.B - 8:00 – 12:00 hod. –  dop. Ží, Pg 

8.A – exkurze do TOS Olomouc a Nestlé 

Olomouc – dop. Zer, Sv 

 

14.11. Pá 
9. ročník – nábor SOU opravárenské Králíky, 

12:10 – 12:55 hod. -  Pg, Sch 

Studium - VP 

15.11. So   

16.11. Ne   

17.11. Po Státní svátek – Den boje studentů za svobodu a demokracii 

18.11. Út 9. ročník – divadlo Špk. – dop. Ján, Pg  

19.11. St   

20.11. 

Čt 

 Pedagogická rada  - od 14 hod 

Třídní schůzky – od 16 hod 

Setkání rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ - 

17:00 hod., odborná učebna VV 
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21.11. 
Pá 

6. ročník – interaktivní blok PPP – 1. – 4. VH 

9. ročník – nábor SŠ gastronomie a farmářství 

Jeseník, 12:10 – 12:55 hod. - Pg, Sch 

Studium pro metodiky prevence – Wi 

22.11. So   

23.11. Ne   

24.11. Po 
Schůzka školní samosprávy – předsedové a  

místopřed. tříd, 7:45 hod., M1 – Fl, PJ, Ží, Wi 

 

25.11. 

Út 

8.A – exkurze Farmak Olomouc – dop. Zer, Sv Termín odevzdání podkladů pro platy – záznamy 

o kroužcích, nápravě … 

Seminář „Logopedický asistent“ – od 13 hod v SPC 

Špk – pro Jo 

26.11. St   

27.11. Čt 
1.B – IB – 1.VH 

4.A – IB – 2. VH 

 

28.11. Pá 
9. ročník – nábor SOŠ lesnická a stroj. Šternberk, 

SPŠ a  SOU Uničov, 12:10 – 12:55 hod. - Pg, Sch 

seminář „English for life“ – Praha - Zer 

29.11. So   

30.11. Ne   

 

 

 

Plán akcí na měsíc prosinci 2014 

 
Datum Den Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1.12. Po 
 Seminář úrovně B1 v rámci projektu „Tablety pro 

učitele“ – všichni učitelé 

2.12. 

Út 

4.A a 5.A – IB „Jak správně užívat počítač“ – 

od.Wi,TU 

8. a 9. roč. - školní kolo olym. v českém jazyce - 

7:45 – 10:20 hod. učebně  M1 – od. Ží 

 

3.12. 

St 

5. ročník – exkurze do planetária v HK – dop. Sv, 

Mk 

1. – 4. ročník – seminář „Tonda obal na cestách“ – 

od. PJ, TU 

Studium - Suchánková 

4.12. Čt I. stupeň – Mikulášská dráha – od. PJ, Raj, TU  

5.12. 

Pá 

1.A a 1.B – IB „Jak se chovat v nebezpečných 

situacích“ – od.Wi, TU 

1.A – projekt „Čertovská škola“ 

Nábor - VOŠ a SPŠ Šumperk – od. Ží, Pg. Sch 

Studium – Pitáková V. 

6.12. So   

7.12. Ne   

8.12. Po 5. ročník – čertovská vybíjená – od. Sch  

9.12. Út 
5.A a 5.B – IB „Jak se chovat v nebezpečných 

situacích“ – od.Wi, TU 

Logopedický seminář – pro Jo 

10.12. St 
 Seminář OSPOD a Policie ČR – PPP Špk. – pro Wi, 

Ží 

11.12. Čt 
2.A a 2.B – IB „Jak se chovat v nebezpečných 

situacích“ – od.Wi, TU 

Supervizní setkání MP – PPP Špk. – pro. Wi, Kot 

12.12. Pá 
Nábor - OU a PrŠ Lipová – lázně; Obchodní 

akademie Šumperk – od. Ží, Pg, Sch 

Studium MP – pro. Wi 

Studium – Pitková V. 

13.12. So   

14.12. Ne   

15.12. Po 4.A – Rodičovská schůzka, od 16 hod – od. Kot  

16.12. Út 
3.A a 3.B – IB „Jak se chovat v nebezpečných 

situacích“ – od.Wi, TU 

 

17.12. St Schůzka školní samosprávy – předsedové tříd,  
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kancelář VP, od 7:15 – 7:45 hod. 

Vánoční besídka školy  - od 16 hod v KD 

v Hanušo-vicích od – PJ, učitelé ZŠ 

18.12. Čt 
Vystoupení recitačního kroužku v Domě 

pečovatelské služby, 3. vyučovací hodina – od. Ží 

 

19.12. 

Pá 

5.A – zdobení stromečku a krmení zvířat – od. Sch 

II. stupeň – turnaj „Vánoční brännball“ – od. Raj, 

Ján, Sv, žáci 9.A, TU 

Vánoční zpívání a recitace – vystoupení 

hudebního a recitačního kroužku ve městě, v 16:00 

hod. – od. Fel, Ží 

 

20.12. So   

21.12. Ne   

22.12. Po 
Vánoční prázdniny 

23.12. Út 

24.12. St Štědrý den 

25.12. Čt 1. svátek vánoční – Boží hod vánoční 
26.12. Pá 2. svátek vánoční – Svatý Štěpán 

27.12. So   

28.12. Ne   

29.12. Po 

Vánoční prázdniny 30.12. Út 

31.12. St 

 

 

Plán akcí na měsíc leden 2015  

 
 

Den  Den Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1. Čt Státní svátek – Nový rok, Den vzniku samostatné ČR 

2. Pá Vánoční prázdniny 

3. So   

4. Ne   

5. Po   

6. Út   

7. St   

8. Čt   

9. Pá 
Nábor - SŠ sociální péče a služeb Zábřeh,6. 

vyučovací hodina  - 9.A, 9.B; z:Ží,Pg, Sch 

Studium - PV 

10. So   

11. Ne   

12. Po   

13. Út   

14. St   

15. Čt   

16. Pá 
Nábor - Hotelová škola V. P. Jeseník, 6. vyučovací 

hodina – 9.A,9.B; z: Ží, Pg, Sch 

 

17. So   

18. Ne   

19. Po 
Schůzka školní samosprávy – předsedové 

a místopředsedové tříd;1. vyučovací hodina v M1; 

z:Fl, PJ, Ží, Wi 

 

20. Út Okresní kolo dějepisné olympiády v Špk – Felner Logopedický asistent – závěrečná zkouška - Jo 
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F, Donoval J. – dop. Di 

Zápis do 1. třídy – od 8 do 12 a od 13 do 16 hod – 

od. PJ, Luc, De, Pt, žáci 9. roč. 

21. St 
Okresní kolo matematické olympiády v Špk – 

vybraní žáci – dop. Ru 

 

22. Čt  Pedagogická rada – od 13:30 hod ve sborovně 

23. Pá   

24. So   

25. Ne   

26. Po  Studium – zkouška - Sch 

27. Út   

28. St 
Seminář v rámci projektu „Pohyb do škola“ – 11 

vybraných žáků – od. Já, Raj, PJ, Jo, Jan 

Seminář projektu „Minipodniky“ – Olomouc – 

Fel, Vo 

29. Čt Rozdávání vysvědčení  

30. Pá Pololetní prázdniny 

31. So   

 

 

Plán akcí na měsíc únor 2015 

 
 

Den  

v měsíci 

Den Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1. Ne   

2. Po 
Lyžařský výcvik 7.A – dop. Ján, Raj, Zer 

Interaktivní blok – 6.A, 6.B, 9.A 

 

3. Út Lyžařský výcvik 7.A – dop. Ján, Raj, Zer  

4. St 
Lyžařský výcvik 7.A – dop. Ján, Raj, Zer 

Interaktivní blok – 8.A, 9.B 

Studijní praxe – SVP Hranice- Wi  

5. Čt 
Lyžařský výcvik 7.A – dop. Ján, Raj, Zer  

Školní kolo v recitaci – 1.a 2. stupeň – 14 hod. Vv,   

z: Ží 

Seminář ČŠI – práce se systémem InspIS ŠVP – 

Olomouc - PJ 

6. Pá 

Lyžařský výcvik 7.A – dop. Ján, Raj, Zer  

Beseda s pamětníkem – 5.B – do. Mk 

Okresní kolo olympiády z českého jazyka – 

Šumperk, od 8 – 13 hod., 3 žáci, z: Ží 

Studium - VP 

7. So   

8. Ne   

9. Po 

Pololetní prázdniny 

 

10. Út  

11. St  

12. Čt  

13. Pá 
Seminář o psychohygieně pedagogů – Mgr. Karel 

Opravil – od 9 do 14 hod – všichni učitelé 

14. So   

15. Ne   

16. Po Interaktivní blok – 6.A, 6.B, 9.A  

17. Út Maškarní karneval – I. stupeň – do.TU 
Pracovní setkání výchovných poradců 

Olomouckého kraje - BEA centrum Olomouc od 10 

hod., z: Ží 

18. St 
Lyžařský výcvik 3. – 6. ročník (podle sněhových 

podmínek) – dop. Ján, Raj, Zer, PJ, Kot  

Interaktivní blok – 8.A, 9.B, 7.A 

 

19. Čt 
Lyžařský výcvik 3. – 6. ročník (podle sněhových 

podmínek) – dop. Ján, Raj, Zer, PJ, Kot 
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20. Pá 
Lyžařský výcvik 3. – 6. ročník (podle sněhových 

podmínek) – dop. Ján, Raj, Zer, PJ, Kot 

Studium - VP 

21. So   

22. Ne   

23. Po   

24. Út   

25. St Interaktivní blok – 8.A, 9.B, 7.A  

26. Čt 
Školní samospráva – předsedové tříd 1. a  2. 

stupně 7:15 – 7:45 hod., kancelář VP, z: Ží 

Interaktivní blok – diskuse - 8.A, 9.B, 9.A 

 

27. Pá 
Série přednášek o USA – II. stupeň – od. Sch, Vo, 

Zer 

 

28. So   

 

 

Plán akcí na měsíc březen 2015  

 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1. Ne   

2. Po 
 Komunitní kruh – od 13:30 hod v M1 -  všichni 

učitelé 

3. Út 
 Projekt zaměřený na pohyb a zdravý životní 

styl „Nahoru na horu“ – celá škola – od. PJ, 

Ján, Raj, TU, vybraní žáci 9. roč. 

Supervizní setkání v rámci nového projektu PPP         

a SPC: ,,Pomoc pedagogů na poli prevence“; 

Šumperk od 9 – 14 hod.; z. Ží, Wi 

4. St 

Okrskové kolo v recitaci  - Šumperk; od 8 – 13 

hod.; L. Strnadová VI.A,  G. Vránová VII.A – 

dop. Ží 

Lyžařský výcvik 8. a 9. ročníků – Františkov – 

dop. Ján, Raj, Zer 

 

5. Čt 
Lyžařský výcvik 8. a 9. ročníků – Františkov – 

dop. Ján, Raj, Zer 

 

6. Pá 
Lyžařský výcvik 8. a 9. ročníků – Františkov – 

dop. Ján, Raj, Zer 

Studium – VP 

Studium pro MP - Wi 

7. - 8 So-Ne   

9. Po   

10. Út 
Okrskové kolo ve vybíjené kategorie chlapci – 

Hanušovice – od. Ján, Raj 
 

11. St 

Myslivecká výstava – 1.a3.roč–dop. Jo,Ku,MK, 

Pg 

Okrskové kolo ve vybíjené kategorie dívky – 

Mohelnice Vodní – dop. Raj 

Soutěž „Přijď si zahrát piškvorky“ – od 13 hod 

soutěž v piškvorkách pro 3. – 5. ročník – od. Ko, 

Mk 

 

12. Čt 
Myslivecká výstava – 2. a  5.roč – dop. Tu 

Okresní kolo ve vybíjené kategorie chlapci – V. 

ZŠ Šumperk – dop. Raj (v případě postupu) 

 

13. Pá 

Myslivecká výstava – 4.A, S a  6.roč – dop. 

Ko,Pu, Ru, Di 

Projekt na SOŠ v Špk – vybraní žáci 8.A – dop. 

Zer 

Studium - VP 

14.-15. So-Ne   

16. Po   

17. Út   

18. St 
Beseda s městkou policií – třída S – doz. Pu Konference ČŠI – Olomouc – Fel, PJ 

Stáž na MěÚ v Šumperku - Wi 
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19. Čt 

Workshop – Krajské setkání v rámci projektu 

minipodniky – Jeseník - 8 – 14 hod – vybraní žáci 

II. stupně 

Jarní dílna pro rodiče a děti – třídy 2.A, 3.A a 

3.B -  od. VP, Pit, De 

Workshop – Krajské setkání v rámci projektu 

minipodniky – Jeseník 8 – 14 hod – pro Fel, Vo, Ján, 

Sch 

Nové právní normy ve školství – Olomouc – 9 – 14 

hod – pro. Luc, PJ 

20. Pá 
Matematický klokan – žáci 2. – 9. ročníku – od. 

Ru a TU 

 

21.-22. So-Ne   

23. Po 

Schůzka školní samosprávy – předsedové                 

a místopřed. tříd; 7:45 hod. v M1 – Ží, Fel, PJ, Wi 

Velikonoční dílnička pro rodiče a děti – obě 

oddělení školní družiny – od. Mat, Wi 

 

24. Út Návštěva knihovny – 1.A na 9 hod.  – dop. Ku  

25. St  Odevzdání podkladů pro platy!!! 

26. Čt 
 Workshop – užívání tabletů na I. stupni – Otrokovice 

– pro PJ, Jo, Jan, VP, Pit, De, Ku, Mk 

27. Pá  Studium - VP 

28.-29. So-Ne   

30. Po 
 Workshop – Užívání tabletů v přírodovědných 

oborech  – Brno – pro Lá, Ko, Raj 

31. Út Návštěva knihovny – 3. ročník – dop. Pit, De  

 

 

Plán akcí na měsíc dubnu 2015  

 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1. St 
Interaktivní blok společnosti PONTIS – 5. – 9. 

ročník – od. Wi a TU 

 

2. Čt Velikonoční prázdniny 

3. Pá Velikonoční prázdniny 

4. - 5 So-Ne   

6. Po Státní svátek – Pondělí velikonoční 

7. Út 
Exkurze – Městská knihovna Hanušovice – 6.A – 

4. VH., 6.B – 6. VH., dop.  Ží 

 

8. St 
Přednáška Poradny zdraví na téma „Poruchy 

potravy“ – 7.A – 1 – 2. VH – od. Wi, Vo 

Projekt ,,Podpora pedagogů na poli prevence“ – 

v Šumperku - od 9:00 – 14 hod. - pro Ží, Wi 

9. Čt 

Exkurze v rámci projektu „Minipodnik“ – 10 

žáků 6 - 8. třídy – dop. Fel 

DH Mohelnice – 4.A – dop. Ko 

DOREMI–soutěž ve zpěvu – od. Pit, Ku, 

Felnerová 

 

10. Pá  Studium - VP 

11. – 12. So-Ne   

13. Po Schůzka peer aktivistů 8. r.  od. WI Komunitní kruh v M1 – od 13:30 hod - všichni 

14. Út 

Ovoce do škol – I. stupeň 

Vyšetření žáků s mentálním postižením -  

Holomkovi - od. Ží 

Etická dílna  - 7.A - 5. a 6. VH – doz. Vo 

 

15. St 
Pilotní ověřování přijímacího řízení  - žáci 9. 

ročníků 

Pes přítel člověka – beseda pro třídu S – doz. Pu 

Projekt ,,Podpora pedagogů na poli prevence“ – 

v Šumperku - od 9:00 – 14 hod. - pro Ží, Wi 

16. Čt 
Výstava společnosti SONS – KD Hanušovice – 

3. – 9. ročník – dop. dle rozpisu 

Seminář v rámci projektu „Tablety“ – uč. F od 

13:30 hod – všichni zapojení do projektu 

17. Pá 
Cykloden Olomouc – 13 dětí 9.A,B - 8 – 12 hod. 

– dop. Ján 
Studium - VP 
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18. – 19. So-Ne   

20. Po 
EUROREBUS - krajské kolo 18 žáků II. stupně – 

dop. Lá, Vo 

 

21. Út 
Vyšetření žáků s mentálním postižením -  

Gadžiovi, Toráč - od. Ží 

 

22. St 

Přijímací řízení na střední školy 

Exkurze v rámci projektu „Minipodniky“ – 20 

vybraných žáků – dop. Vo 

EXKURZE 6. tříd do Brna - hvězdárna a 

Špilberk  - dop. Lá, Di 

 

23. Čt 
Přijímací řízení na střední školy 

 
Pedagogická rada – od 14 hod 

Třídní schůzka – 16. – 18. hod  

24. Pá 

Soutěž ve šplhu–žáci 1. – 9. ročníku – od. Ján, 

Raj 

INDIE-vzdělávací program-kino OKO Špk 9,30-

12,00 7. A, 8.A  – dop. Vo, Zer 

Studium -Wi 

25. – 26. So-Ne   

27. Po  Termín odevzdání podkladů pro platy!!!! 

28. Út   

29. St   

30. Čt 

Schůzka školní samosprávy – předsedů tříd - I. 

stup. v 7:30 hod.; II. stup. v 7.15 hod. v kan. VP – 

od. Ží 

Divadlo Šumperk – „Čertův švagr“ – 4. a 5. roč. 

– dop. Sch, Ko, Mk  

Termín odeslání plánovaných akcí na květen! 

 

Plán akcí na měsíc květen 2015  

 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1. Pá Státní svátek – Svátek práce 

2. – 3. So-Ne  

4. Po 
Exkurze na ÚP – žáci 8.A a vyb. žáci 7.A – dop. 

Ží 

 

5. Út 
Beseda v hanušovické knihovně - speciální třída 

-od čas - 9.00hod. - dop. Pu 

 

6. St 

Kulturní vystoupení recitačního kroužku 

v DPS v Hanušovicích ke Dni matek – 3. vyuč. 

hod., z: Ží 

Okrskové kolo dopravní soutěže v Mohelnici –

vybraní žáci 4. - 9.roč. - dop. Pg 

 

7. Čt 
Pohár rozhlasu - atletika Šumperk, žáci 2. stupně 

- Já, Raj 

Seminář v rámci projektu PPP a SPC Šumperk: 

„Problematika poruch příjmu potravy u žáků  a 

studentů“ od 8:00 – 16:00 hod., z:Ží, Wi 

8. Pá Státní svátek – Den vítězství 

9. – 10. So-Ne  

11. Po   

12. Út 
Ovoce do škol – I. stupeň 

Okresní kolo Pythagoriády 5. roč.  1 žák - Ko 
 

13. St 
Okresní kolo dopravní soutěže  v Mohelnici (v 

případě postupu z okrskového kola) - dop. Pg 

Den boje proti rakovině - 8 žáků 9. roč. 

Seminář: „Společnou prevencí proti drogám“, od 8 

hod., „Komín“  - pro.  Ží, Wi 

14. Čt 
Testování 9.A – přírodovědné obory – 2. – 3.VH 

Testování 9.B – přírodovědné obory – 5. – 6.VH 

Závěrečný workshop projektu "Minipodniky" - 

Liberec Fel, Já, Vo 

15. Pá 

Testování 9.A – společenskověd. obory – 4. – 

5.VH 

Účast na projektu SOŠ Šumperk - 8.A - dop. 

Zer 

Závěrečný workshop projektu "Minipodniky" - 

Liberec Fel, Já, Vo 

Studium – VP 
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16. – 17. So-Ne  

18. Po 

Schůzka školní samosprávy – učebna M1 – 

předsedové a místop. tříd – od. Ží, Wi, Fel, PJ 

Testování 9.B – společenskověd. obory – 4. – 

5.VH 

Seminář v rámci projektu „Tablety do škol“ – od 

13:30 hod – všichni vyučující 

 

19. Út 
 Seminář „Ozbrojený útočník ve škole“ – „Komín“ 

Šumperk – pro. Fel, PJ 

20. St   

21. Čt Fotografování I. stupeň – od. PJ, TU  

22. Pá Fotografování II. stupeň – od. PJ, TU Studium pro MP - pro. Wi 

23. – 24. So-Ne  

25. Po 

 Termín odevzdání podkladů pro platy!!!! 
Seminář v rámci projektu „Tablety do škol“ – od 

13:30 hod – všichni vyučující (v případě, že 18.5. 

nebude) 

26. Út Sběr papíru – od 8 do 16 hod u tělocvičny  

27. St 
Technohrátky 2015 - Králíky -  vybraní žáci 8.A 

a 7.A - dop. Ží 
 

28. Čt 
Veselá pouť - divadelní představení - 1. - 3. 

ročník - od 9 hod - od. TU 

 

29. Pá 
Charitativní maraton -  3. – 4. VH – celá škola – 

od. PJ, Ru, TU 

 

30. – 31. So-Ne  

 

Plán akcí na měsíc červen 2015  

 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1. Po 
 Seminář v rámci projektu "Tablety" - od 13:30 

hod v učebně F - všichni učitelé 

2. Út 
Návštěva knihovny - 1.B 9 - 10 hod - od. Jo Supervizní setkání v PPP a SPC Špk. - 9 - 14hod. - 

pro Ží, Wi 

3. St 
 Seminář „Podpůrná opatření“ – Olomouc – pro. 

PJ, Ží 

4. Čt 
Seiferus – ukázka dravců – 10:15 – 11:30 – od. 

Ján, TU 

Seminář v rámci projektu "Tablety" - od 13:30 

hod v učebně F - všichni učitelé 

5. Pá 
Školní výlet 2.A, 2.B - ZOO Olomouc - od. Jan, 

VP 

 

6.-7. So-Ne   

8. Po   

9. Út 
IB "Právo a morálka" - 1.-2.VH 8.A - od. Wi 

Ovoce do škol – I. stupeň – od. PJ, Ko, TU 
 

10. St   

11. Čt Školní výlet 5.B – Praha – od. Mk, PJ  

12. Pá 
Školní výlet 4. A - Olomouc -od. Ko Studium - VP 

13.-14. So-Ne   

15. Po   

16. Út Ředitelské volno!! 

17. St  Setkání MP - PPP Šumperk - Wi 

18. Čt   

19. Pá   

20.-21. So-Ne   

22. Po 
Školní výlet 5.A - Dolní Morava (dle počasí) od. 

Sch 
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Školní výlet 6.B - Olomouc Di, Lá 

23. Út 
Školní výlet 1. ročník – ZOO Olomouc – od. Jo, 

Ku 
 

24. St  Pedagogická rada – od 13:30 hod 

25. Čt 
Schůzka škol. samosp. - předsedové tříd - od. Ží 

Zkouška akademie 9. roč. - 8 - 12 hod v KD 

Hanuš. - od. PJ, Ján, Pg 

 

26. Pá 

Generálka akademie 9.r. - od 10 hod celá škola - 

od. PJ, Ján, Pg 

Spaní ve škole - 5.B - od. Mk 

Školní výlet - speciální třída - pěší, okolí 

Hanušovic - od. Pu 

Zk - VP 

27.-28. So-Ne   

29. Po Turistická vycházka – od. TU  

30. Út Slavnostní předávání vysvědčení  
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ŘÍLOHA č. 3 

 

 

Výroční zpráva o činnosti MŠ ve školním roce 

2014/2015 
 

 
Charakteristika školy 

 
Název: Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk 

             příspěvková organizace IČO 60341807 

 

Adresa: Hlavní 313, Hanušovice 788 33 

 

www stránky: http://ms-hanusovice.webnode.cz/ 

 

e-mailová adresa: ms.hanusovice@seznam.cz 

 

ředitel školy: Ing. František Felner 

 

ved.uč. MŠ: Sedlačíková Pavla 

 

- počet tříd: 4   

- počet dětí:  100 

- počet pedagogických zaměstnanců: 8 

- počet provozních zaměstnanců: 2 

- provoz MŠ: 6,00 – 16,15 hod. 

 

Údaje o zaměstnancích 

 

              V mateřské škole pracovalo osm pedagogických pracovnic. Všechny jsou plně kvalifikované a 

nadále se v průběhu školního roku účastnily seminářů pořádaných UP Olomouc, Centrum celoživotního 

vzdělávání, dotované programy apod.  

O úklid se staraly dvě uklízečky, které zajišťovaly i výdej stravy.  

 
1. třída Úlehlová Marie 

 Miklasová Sylva 

2. třída Nikolovová Ludmila 

 Weiserová Hana 

3. třída Molčanová Bronislav 

 Friedrichová Romana 

4. třída Hetmánková Jana 

 Sedlačíková Pavla 

 

  
Paní uklízečky: Šinkovská Jana, Davidová Emma 

 

 

 

 

http://ms-hanusovice.webnode.cz/
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Výchovně vzdělávací program  
                     

                    Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem „Hrajeme si celý 

rok“. 

                    Jednotlivé třídy mají vypracovány své třídní vzdělávací programy (TVP). Při jejich tvorbě 

vychází ze ŠVP naší MŠ, ale také z koloběhu života a měnících se ročních období. Témata a cíle přizpůsobují 

dané věkové skupině dětí, jejich zájmům a zálibám.  
Během roku jsou tyto TVP podle potřeby obměňovány a doplňovány. 

 

 
 

Zápis dětí do MŠ 
 

                  Zápis dětí proběhl dne 28. 4. 2015. Celkem bylo předloženo 21 žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. Do konce školního roku byla 

podána 1 žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. I té bylo vyhověno. Školní docházka byla odložena 

jedenácti dětem.  

34 dětí odchází do 1.třídy ZŠ.  

 

 

Vzdělávání v MŠ bylo dále doplněno: 

 

- kulturně výchovné, vzdělávací a sportovní programy (divadla, kina, soutěže…) 

- akce s rodiči 

- vystoupení dětí 

 

2. 9.     2014   - setkání s rodiči – rodičovská schůzka 

8. 9.     2014   - slavnostní otevření zahrady MŠ (hry a soutěže pro děti, občerstvení, opékání) 

9. 10.   2014   - ukázka zvířátek ve školce (hlodavci, papoušci apod.) 

16. 10. 2014   - „Kouzlení s klaunem“ – zábavná šou 

6. 11.   2014   - návštěva logopeda 

12. 11. 2014   - divadlo „Pohádka o mašinkách“ – návštěva DK 

5. 12.   2014   - návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce 

18. 12. 2014   - kino – pásmo pohádek 

19. 12. 2014   - Vánoční zpívání – vystoupení dětí z MŠ s pásmem koled a vánočních písní 

13. 1.   2015   - divadlo v MŠ – O Budulínkovi a další… 

26. 1.   2015   - začátek lyžařského výcviku 

29. 1.   2015   - konec lyžařského výcviku 

24. 2.   2015   - divadlo – „Zvířátka a loupežníci“ 

11. 3.   2015   - výstava loveckých trofejí v DK 

17. 3.   2015   - divadlo „Bo“- Zdravověda se Šárkou a Radkem 

14. 4.   2015   - registrace k zápisu do MŠ 

23. 4.   2015   - divadlo – „Včelí královna“ 

28. 4.   2015   - zápis do MŠ 

4. 5.     2015   - fotografování tříd 

6. 5.     2015   - začátek plaveckého výcviku 

7. 5.     2015   - besídka ke svátku matek – DK (vystoupení dětí) 

12. 5.   2015   - divadlo „Zlatý klíč“ 

2. 6.     2015   - školní výlet do ZOO Ostrava 

4.- 5.6. 2015   - 2 denní výlet s předškoláky – Kronfelzov 
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17. 6.   2015   - ukončení plaveckého výcviku, ukázková hodina pro rodiče 

18. 6.   2015   - sférické divadlo v MŠ 

 

 

 

 

Zpracovala: P. Sedlačíková – ved. uč. MŠ Hanušovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


