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1. VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLY 

 

Významné aktivity, soutěže, které se naše škola zúčastnila – školní rok 2018/2019. 

Více informací na www.zshanusovice.cz 

 

 

OKRESNÍ FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI 

 
Dne 20. 9. 2018 se naši vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního finále v atletickém 

čtyřboji na Tyršově stadiónu v Šumperku.  Všechny zúčastněné školy měřily síly v těchto 

atletických disciplínách: 

• Sprinterský běh z nízkého startu na 60 m. 

• Vytrvalostní běhy na 600, 800 a 1000 m. 

• Skok daleký a skok vysoký. 

• Hod míčkem a vrh koulí. 

   Zúčastnění žáci daných škol byli rozděleni do 4 kategorií: 

1. Mladší žákyně (6. – 7. třída) – disciplíny: běh na 60 m a 600 m, skok daleký, skok 

vysoký, hod míčkem. 

2. Mladší žáci (6. – 7. třída) – disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, 

hod míčkem. 

3. Starší žákyně (8. – 9. třída) – disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, 

hod míčkem, vrh koulí. 

4. Starší žáci (8. – 9. třída) – disciplíny: běh na 60 m a 1000 m, skok daleký, skok vysoký, 

hod míčkem, vrh koulí. 

    Žáci museli v daných kategoriích ukázat svoji všestrannou stránku. V mladších kategoriích žáci 

absolvovali všechny disciplíny, jen skoky se museli předem rozdělit. Ve starších kategoriích si 

žáci kromě skoků museli rozdělit i hod míčkem a vrh koulí. V každé kategorii mohlo za jednu 

školu startovat družstvo s pěti členy. Celkově se okresního finále v atletickém čtyřboji zúčastnilo 

v každé kategorii15 - 16 škol. 

    Naše škola se těchto závodů pravidelně zúčastňuje. Žáci naší školy se v hodinách tělesné 

výchovy učí techniky výše uvedených atletických disciplín, které si pak ověřují i po fyzické 

stránce. Žáci s nejlepšími výsledky se poté zúčastňují závodů, aby si jednotlivé disciplíny 

vyzkoušeli v závodním prostředí na oficiálním atletickém sportovišti. 

    V žádném případě se naši žáci, kteří reprezentují naší školu na okresní úrovni, nemohou 

srovnávat s atlety, kteří výše uvedené disciplíny min. 2 x týdně trénují v rámci atletického klubu 

v Šumperku. 

Výsledky jednotlivých kategorií: 

• mladší žákyně 9. místo z 16 škol 

• starší žákyně 10. místo z 16 škol 

• starší žáci 9. místo z 15 škol 

  

Nejlepší výsledky našich jednotlivců: 

Kategorie chlapci 8. – 9. třída 

Matěj Ščambura (9. B) 3. místo ve vrhu koulí (4 kg) z celkového počtu 34 závodníků! (výkon – 

10,13 m) 

Jakub Přibyl (9. B) 4. místo ve vrhu koulí (4 kg) z celkového počtu 34 závodníků! (výkon – 10,10 

m) 

  

Kategorie dívky 8. – 9. třída 

Alena Kreifová (9. B) – 1. místo v hodu míčkem z celkového počtu 41 závodnic (výkon – 42,23 

m) 

Marie Koletschková (9. A) – 2. místo v hodu míčkem z celkového počtu 41 závodnic (výkon – 

39,90 m) 
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Seznam našich závodníků: 

Mladší kategorie (6. – 7. třída) 

Aneta Pavlínová, Karolína Mahelová (obě 7. A), Eliška Jelínková, Markéta Marešová, Tereza 

Svobodová (všechny 7. B) 

  

Starší kategorie (8. – 9. třída) 

David Špatina 9. A, Matěj Ščambura, Daniel Svoboda, Filip Mareš a Jakub Přibyl (všichni 9 B), 

Marie Koletschková 

(9. A), Alena Kreifová, Kristýna Pavlínová a Ester Morongová (všechny 9. B) 

  

Za vedoucí Mgr. Tomáš Rajnoha, Mgr. Yvona Jánová 

 

 

 

SLAVÍCI Z HANUŠOVIC V ŠUMPERKU 
 

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 zazpívali žáci z pěveckého kroužku naší základní školy na 

Předvánočním koncertě v Šumperku v Klášterním kostele. Svým vystoupením zpestřili průběh 

koncertu a publikum je za jejich velmi pěkný výkon odměnilo velikým potleskem. Za odměnu děti 

obdržely mikulášské balíčky a věříme, že je tento úspěch povzbudí do další práce, kterou vzorně 

reprezentují hanušovickou školu. 

Na koncertě vystoupili tito žáci a žákyně: Vanessa Cejnarová, Adéla Fictumová, Eliška Ilková, 

Anna Kouřilová, Anna Mikuličová, Jakub Vojtek, Michaela Voráčová a Natálie Začalová ze 4. A, 

Eva Džobáková a Markéta Zatloukalová ze 4. B, Karolína Vojtková z 5. A, Klára Majznerová z 6. 

A a Tomáš Donoval ze 7. B. Zasluhují si velký dík. 

Další poděkování patří také jejich rodičům, kteří s námi výborně spolupracují a děti v jejich 

činnosti podporují. Děkujeme také našemu sponzorovi, panu Urbanovi. 

Zkoušky pěveckého kroužku na naší škole se konají každou středu od 13. 15 hodin pod vedením 

paní učitelky Pěničkové a o správnou hlasovou výchovu dětí se individuálně stará paní učitelka 

Juřičková. Zveme nové členy – přijďte k nám a s chutí si zazpívejte s námi! 

Mgr. Dagmar Pěničková 

 

 

 

 

OKRESNÍ KOLO BADMINTONOVÉHO TURNAJE ŠKOL 

 
Ve středu 12. prosince se naše škola zúčastnila okresního kola turnaje v badmintonu. Naši školu 

reprezentovali René Köhler a Denis Moc z 5.B a Tereza Sedlačíková a Beata Jordová ze 6.B. 

Vlastní turnaj byl rozdělen do 4 kategorií – chlapci 6. – 7. tříd, dívky 6. – 7. třídy, chlapci 8. – 9. 

tříd a dívky 8. – 9. tříd., a hrál se tzv. švýcarským systémem, kdy se první kolo rozlosuje a 

v dalších proti sobě stojí vždy hráči s podobnými výsledky. 

René s Denisem hráli v kategorii chlapců 6. a 7. tříd a hned první kolo je svedlo proti sobě. Oba se 

moc snažili a vítězství nakonec na svou stranu utrhl Renda. Toto se mu ale v dalších kolech stalo 

osudným, protože dostával lepší soupeře, a i přes jeho maximální snahu se mu příliš výsledkově 

nevedlo a nakonec obsadil 8. místo z 12 účastníků. Denis po první prohře s Rendou dostal slabší 

soupeře a podařilo se mu dvakrát vyhrát, takže nakonec obsadil 4. místo z 12 účastníků. 

Terka hrála v kategorii dívek 6. a 7. tříd. Byl to její vůbec první sportovní turnaj v životě, moc se 

snažila, ale byla bohužel limitována nevhodně zvolenými teniskami, které jí klouzaly a 

neumožnily jí se do toho pořádně opřít. Nakonec se jí podařilo urvat jedno vítězství a obsadila 

celkově 6. místo z 8. účastnic. 

Bea měl původně hrát kategorii 6. – 7. tříd, do které patří věkově, ale vzhledem ke konkurenci 

byla nasazena do starší kategorie dívek 8. a 9. tříd. ve které bylo 8 dívek. Vedlo se jí velmi dobře a 

jako jediné účastnici turnaje se jí podařilo vyhrát všechny své zápasy a suverénně svou kategorii 



 5 

vyhrála. Jedinou vážnější soupeřkou byla dívka ze 4. ZŠ v Šumperku, která se také věnuje 

badmintonu, tenistky, které nasadily ostatní školy, neměly vzhledem ke specifikům této hry šanci. 

Bea potom hrála také s vítězkou mladší kategorie, ve které měla být podle věku, a tu také porazila, 

takže se stala celkovou vítězkou kategorie dívek. 

Chtěl bych moc poděkovat všem žákům za vzornou reprezentaci naší školy a vzhledem k tomu, 

jak se vyvíjí noví hráči v badmintonových kroužcích ve škole věřím, že příští rok dosáhneme ještě 

lepších výsledků, zvláště pak, pokud do kroužků získáme nové sítě, míčky a rakety, které 

přislíbilo město Hanušovice a bude se tak této hře v Hanušovicích moci věnovat více dětí. 

 Mgr. Petr Jorda 

 

 

 

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE 

 
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk 

pořádalo dne 14.2. 2019  pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií ze Šumperska, 

Zábřežska, Mohelnicka okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž byla rozdělena na 

pět částí – poslech, čtení s porozuměním, dialog, reakce na situaci a konverzace na vybrané téma. 

Do soutěže se přihlásilo 23 soutěžících a celkový počet možných bodů byl 100. Naší školu 

reprezentoval David Tomaško ze třídy 9.A, který v silné konkurenci žáků získal 13. místo, s 

celkovým počtem 72 bodů. V kategorii poslech obsadil 5.místo, ve čtení s porozuměním získal 

3.místo, v rozhovoru 10.místo, v reakcích obsadil 4. místo a v konverzaci na vybrané téma získal 

17. místo. 

Děkuji Davidovi za reprezentaci školy a přeji mu mnoho dalších úspěchů v jeho dalším studiu. 

Mgr. Aneta Suchánková 

 

 

 

 

OKRSKOVÉ KOLO VE VYBÍJENÉ 
 

Dne 5. 3. 2019 se vybraní žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili okrskového kola ve vybíjené na Základní 

škole v Bludově. 

Naši žáci se postupně utkali s těmito soupeři: ZŠ Libina, ZŠ Bludov, ZŠ a MŠ Bohdíkov, 

3. ZŠ Šumperk. 

Výsledky naší školy: 

ZŠ a MŠ Hanušovice  x  ZŠ Libina                              12:7 

ZŠ a MŠ Hanušovice  x  ZŠ Bludov                             10:7 

ZŠ a MŠ Hanušovice  x  ZŠ a MŠ Bohdíkov                  11:5 

ZŠ a MŠ Hanušovice  x  3. ZŠ Šumperk                       6:12 

  

V konečném součtu bodů jsme tedy obsadili v okrskovém kole druhé místo. 

V posledním zápase, kdy jsme se utkali s 3. ZŠ ze Šumperka šlo o první místo. Bohužel jsme si 

svými zbytečnými chybami nechali vítězství vzít a připravit se tak o možnost reprezentovat školu 

na okresním kole v Šumperku. Nicméně i tak děkuji hráčům za reprezentaci školy. 

  

Složení našeho družstva: 

Šór Matěj (4. A), Molčan Vojtěch, Polách Jakub (oba 4. B), Koletschka Marek, Ellen Zippe (oba 

5. A), Köhler René, Moc Denis, Miklas Tomáš, Bergrová Tereza, Vénosová Tereza, Baroňová 

Natálie a Sklenářová Veronika (všichni 5. B) 

Mgr. Tomáš Rajnoha 
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PODĚKOVÁNÍ ZA REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY 

 
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se konalo v Domě dětí a mládeže v Olomouci krajské kolo Olympiády 

v českém jazyce. Naši Základní školu v Hanušovicích reprezentovala žákyně 9. B třídy Alena 

Malasková, která postoupila z okresního kola této soutěže, kde obsadila 3. místo z 52 soutěžících 

žáků základních škol a gymnázií našeho regionu. 

         V krajském kole obsadila 11. místo. Bodové rozdíly v pořadí jednotlivých soutěžících byly 

minimální. Výsledková listina soutěže dokládá, že od 3. místa této soutěže dělilo naši žákyni 

pouhých  pět bodů. Na předních příčkách se umístili především žáci z gymnázií a o to víc nás těší, 

že znalosti žákyně naší základní školy byly tak vyrovnané v porovnání se znalostmi žáků 

prestižních gymnázií. 

 Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme úspěšné pokračování v dalším 

vzdělávání. 

      BLAHOPŘEJEME! 

PaedDr. Vladimíra Žídková, vyučující českého jazyka 

 

 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2019 - OKRESNÍ KOLO 
Koncem března proběhla na naší škole matematická soutěž. Výsledky školního kola již známe. 10 

nejlepších řešitelů postoupilo se svými výsledky do okresního kola. Po vyhodnocení všech 

výsledků v okrese Šumperk, se Jakub Babirád ze třídy 3. B umístil na krásném 2. 

místě z celkového počtu 1584 řešitelů v této kategorii. Postupuje i do krajského vyhodnocení. 

Blahopřejeme a držíme palce. 

Mgr. Pavla Rulíšková 

 

 

 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE EUROREBUS 
 

Naše škola se tradičně účastní vědomostní soutěže Eurorebus.  Žákům 6. B a 7. B se podařilo 

v letošním 24. ročníku probojovat do krajského kola. 

Krajské kolo se konalo netradičně v neděli 28. 4. 2019 a zároveň poprvé v nové budově 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžní otázky vyžadují od 

zúčastněných dobré znalosti z oblasti zeměpisu, historie, přírodopisu a společenských věd. 

6. B reprezentovala trojice žáků: Matyáš Poprach, Jakub Rajnoha a Daniel Sekanina. V kategorii 

6. a 7. tříd dosáhli na velmi krásné umístění. Obsadili 6. místo z 19-ti soutěžních týmů. Radost 

z úspěchu vystřídal smutek, když zjistili, že od postupu do republikového kola je dělil pouhý jeden 

bod. 

7. B reprezentovala trojice žáků Josef Langer, Jan Molčan a Tereza Svobodová. I tato trojice 

nechala za sebou spoustu poražených a umístila se na skvělém 9. místě. 

Žákům děkujeme za reprezentaci školy. Vážíme si jejich práce o to víc, neboť obětovali svůj 

volný čas v neděli. 

                                                                                                                Mgr. Radka Kotrašová 

 

 

 

 

PŘEDÁVÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH MEDAILÍ VE TŘÍDĚ 1. A 

 
Když jsme byli ve třídě 1. A na návštěvě naposledy, předávali jsme našim prvňáčkům jejich první 

Slabikáře. Při loučení jsme jim slíbili, že se za nimi přijdeme ještě jednou podívat a poslechnout 

si, jak se naučili číst a ovládat jednotlivá písmena abecedy. 
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Nastal 30. duben a žáci 9. A opět navštívili žáky první třídy. Na začátku nám vybraní žáčci 

přečetli pár básniček na různá písmenka z abecedy. Poté nám jednotlivé skupinky prvňáků na 

krátkých textech ze Slabikáře předvedly, jak pěkně čtou. 

Po četbě ze Slabikářů nám děti složily „čtenářský slib“. 

V závěru předali deváťáci našim prvňákům čtenářské medaile a popřáli jim spoustu zábavného 

čtení a úspěšného zvládnutí konce první třídy. 

Poděkování patří všem dětem z 1. A za předvedený program, paní učitelce Pitákové a asistentce 

Petře Navrátilové za přípravu a žákům devátého ročníku za výrobu čtenářských medailí. 

Mgr. Tomáš Rajnoha 

 

 

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ CYKLISTŮ V MOHELNICI 

 
Každoročně se koná na dopravním hřišti v Mohelnici soutěž mladých cyklistů, které se naše 

základní škola pravidelně zúčastňuje. Letos se tato soutěž konala dne 21. května a naši žáci opět – 

jako ostatně každý rok – obsadili pěkná místa. Soutěž je rozdělena do čtyř částí – cyklisté musí 

správně vyplnit dopravní testy z pravidel silničního provozu, dále děti projíždějí nelehkou 

překážkovou dráhu (tato má jistě simulovat jízdu po našich nepříliš udržovaných silnicích), 

vysvětlují zásady první pomoci při úrazech a nakonec projíždějí křižovatkami na dopravním hřišti. 

Při této poslední disciplíně je každý jednotlivec sledován policistou, který zaznamenává všechny 

přestupky, jichž se dopustí. Z vyjmenovaných disciplín je znát, že soutěž není nijak snadná, a 

proto se na ni celé 2. pololetí v dopravním kroužku pilně připravujeme. 

Letos byli vybráni jako členové mladšího družstva Marek Koletschka, Karolína Vojtková, 

Elle Zippe a Jakub Rajnoha. Tito žáci obsadili pěkné 3. místo – od 2. místa je dělilo jen 6 bodů. 

Starší družstvo ve složení Alena Malasková, Sára Topolanová, Matyáš Poprach a Jakub 

Novák získali dokonce 2. místo v této dopravní soutěži. 

Soutěže mladých cyklistů se zúčastnilo celkem 96 žáků a byli  zde oceněni i někteří jednotlivci – a 

opět naši žáci: 

-nejméně trestných bodů v dopravních testech měli celkem 3 žáci – a dva z nich jsou žáky naší 

školy: Karolína Vojtková a Matyáš Poprach. 

-nejméně trestných bodů v jízdě zručnosti přes překážky měli celkem 2 žáci – a z naší školy to 

byl Jakub Novák. 

Blahopřejeme našim cyklistům k vynikajícím výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy. 

                                                           Mgr.  Anna Podgrabinská – vedoucí dopravního kroužku 

 

 

 

 

CYKLISTA ROKU 

 
Dne 6. 6. 2019 se uskutečnila na Dopravním hřišti v Mohelnici soutěž pro žáky 4. ročníků – 

Cyklista roku. Každoročně se této soutěže naši žáci zúčastňují a vždy se vracejí s nějakou medailí 

– a ne jen s jednou. Cyklista roku je soutěž jednotlivců – každý žák musí ukázat, jak ovládá testy 

z dopravních předpisů i zdali by dokázal pomoci při úraze či dopravní nehodě – tedy svou znalost 

první pomoci. Mladí cyklisté jsou hodnoceni, jak zvládnou jízdu přes řadu různých překážek, se 

kterými se můžeme setkat na silnicích, a nakonec absolvují jízdu po dopravním hřišti. Zde žáci 

musí respektovat dopravní značky a chovat se podle předpisů silničního provozu a to pod 

dohledem příslušníků dopravní policie ČR. 

Letos se soutěže zúčastnili tři žáci ze třídy 4. A -  Anička Kouřilová, Eliška Ilková a Matěj Šor, a 

pět žáků ze třídy 4. B – Matyáš Hanák, Filip Gronych, Jakub Polách, Vojta Molčan a Klárka 

Nikolovová. A kdo jsou naši medailisté? Jakub Polách získal 3. místo a Klárka Nikolovová 
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dokonce pěkné 2. místo.  A ještě jedno malé vítězství - Soutěže se zúčastnilo celkem 60 žáků a jen 

jediná žákyně projela překážkovou dráhu bez jediného trestného bodu – a tou žákyní byla naše 

Anička Kouřilová! 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy! 

  

                                                            Mgr. Anna Podgrabinská – vedoucí dopravního kroužku 

 

 

 

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM DEVÁTÝCH 

TŘÍD 

 
Všechno jednou začíná, ale také končí. Nastal 26. červen a naši deváťáci přišli poslední den do 

školy a naší milou povinností bylo předat jim jejich poslední vysvědčení. 

Slavnostní předávání se odehrávalo netradičním způsobem v KD v Hanušovicích. Pozvání dostali 

také rodiče a rodinní příslušníci. 

Na úvod přivítal všechny přítomné pan učitel Rajnoha, řekl našim absolventům a rodičům pár 

slov. Poté převzala řeč paní učitelka Svobodová, která taktéž směřovala k deváťákům a rodičům 

příjemná slova. V neposlední řadě se slova ujali pan starosta Kostka a pan ředitel Felner, kteří 

našim vycházejícím žákům popřáli vše nejlepší do dalšího studia. 

Následovalo slavnostní předávání vysvědčení. Kromě něj obdrželi deváťáci drobný předmět na 

památku a knihu o Hanušovicích. Nakonec se všichni žáci podepsali do pamětní knihy absolventů. 

Přejeme všem našim absolventům mnoho úspěchů, štěstí a pozitivního myšlení při dalším studiu, 

rodičům pevné nervy a mnoho tolerance při pokračujícím vzdělání svých dětí. 

 Mgr. Tomáš Rajnoha, Mgr. Martina Svobodova – třídní učitelé vycházejících žáků devátých tříd 

 

 

Více informací o akcích v roce 2018/2019 na www.zshanusovice.cz/archivclanku. 
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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 Petr Jorda – 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 2018/19: 19  

- počet žáků ve šk. roce 2018/19: 347 k 29. 6. 2019 

- počet pedagog. prac. ve šk. roce 2018/19: 24 + 4 asistenti 

- počet provozních prac. ve šk. roce 2018/19: 8  

 

 

skladba žáků ZŠ: 

 

- počet žáků s trvalým bydlištěm v Hanušovicích:       248 

- počet žáků s trvalým bydlištěm mimo Hanušovice:   99 

▪ Bohutín                     2 

▪ Bohdíkov                  2 

▪ Jindřichov                 36 

▪ Kopřivná                   23 
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▪ Králíky                     3 

▪ Malá Morava           29 

▪ Šumperk                   4 

 

školní družina: 

- počet oddělení:          2 

- počet dětí:                 60 

- počet vychovatelek:  2 

- pracovní doba:  

▪ dopoledne:  6,00-7,30 hod.  

▪ odpoledne:  11,30-16,15 hod 

 

školní stravovna: 

 

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

- počet strávníků ZŠ:  256   

- počet strávníků MŠ:  91          

- počet cizích strávníků: 217 

- počet strávníků (zaměstnanci): 57  

 

 

2/  Podmínky ke vzdělávání 

- personální: viz str. 17 

 

- materiálně-technické podmínky:           hodnocení 

úrovně: 

 

školní budova :   ZŠ  - 650               vyhovující 

   MŠ - 100               vyhovující 

   ŠD  -   60                       dobrý 

   ŠJ - 950               vyhovující 

učebny: - to bude asi stejné 

  

2017/18 celkem  29  2018/19 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 

texty a učebnicemi:         stav dobrý 

vybavení kabinetů pomůckami:       stav dobrý 

vybavení ZŠ audiovizuální 

a výpočetní technikou:        stav dobrý 
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Investiční akce a postoj MÚ k ZŠ:  

Zřizovatel zajišťuje každoročním rozpočtem provoz a rozvoj školy. 

Na rok 2018 činil provozní příspěvek od zřizovatele 4 890 000,- Kč. V tomto rozpočtu je i 

kapitola na rozšíření volnočasových aktivit pro žáky a zajištění financování části úvazku učitele 

v MŠ na zajištění povinné přípravy předškoláků.  

V ZŠ byly provedeny malířské práce na chodbách a ve vybraných třídách v hodnotě 100 547,- Kč. 

V rámci obnovy tříd se vyměnila podlahová krytina v hodnotě 70 470,- Kč, byly pořízeny 

atypické skříně do tříd – 64 009,- Kč. Pokračuje výměna osvětlení tříd a chodeb v hodnotě           

46 827,- Kč. Další výdaje byly vydány na průběžné řešení oprav.  

Z rozpočtu města se provedla oprava vstupu do tělocvičny ZŠ a soklu ZŠ v celkové výši 

2 378 134,- Kč, opravil se strop v ŠJ za 24 129,- Kč, bylo nutné opravit kanalizaci v ZŠ v ceně 

30 190,- Kč a opravil se vstup do ZŠ – 88 330,- Kč. 

 

 

3/ Organizace výchovně vzdělávacího procesu: 

 

- Rozvrh hodin: Zpracován dle hygienických a bezpečnostních norem. Přestávky v délce 5 

minut jsou mezi 1. a 2. hodinou, 3., 4. a 5. hodinou. 15 minutová přestávka je mezi 2. a 3. 

hodinou. 10minutová přestávka je mezi 5. a 6. hodinou. Dále 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 

- Pro naše potřeby provádíme testování žáků 5. a 9. ročníků pomocí standardizovaných 

celorepublikových testů užívaných ČŠI  

- 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 schůzek 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 i rodiči. Ve dnech 26. 

9. 2018 a 3. 10. 2018 navštívili žáci 9. ročníků Informační a poradenské středisko při 

Úřadu práce v Šumperku, kde jim byly poskytnuty potřebné informace související 

s výběrem střední školy jako předpokladu pro důležitý životní krok – volbu budoucího 

povolání. Dětem byly nabídnuty další služby: kariérové poradenství, testování, oborové 

dny i exkurze. Kariérové poradenství má podobu individuální schůzky zaměřené na 

plánování profesní kariéry, výběr vhodné formy a metody dalšího vzdělávání, určení 

strategie v oblasti hledání vhodného pracovního místa, orientace na trhu práce, pomoc 

s tvorbou strukturovaného životopisu, motivačního dopisu a příprava na přijímací pohovor. 

Testování představuje možnost volby vhodného vzdělání a povolání prostřednictvím testů 

zájmové struktury (PC) a dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry. Testování 

probíhá ve spolupráci s pracovníkem IPS, je okamžitě vyhodnoceno, poskytováno zdarma. 

Oborové dny jsou realizovány jako nezávazná informativní setkání žáků základních škol, 
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jejich zákonných zástupců středních škol a zaměstnavatelů připravujících odborníky pro 

určitou profesní oblast (strojírenství, stavebnictví, zdravotnictví, služby, apod.) V tyto dny 

jsou na IPS představována preferovaná odvětví, pracovní podmínky, pracovní pozice, 

prostředí atd. Pracovník IPS doplňuje informacemi o poptávce po pracovní síle 

v jednotlivých profesích. Exkurze pro žáky základních škol do vybraných firem jsou 

realizovány prostřednictvím Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště v Olomouckém kraji 

ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Dne 4. 10. 2018 se vycházející žáci naší školy 

zúčastnili v doprovodu svých zákonných zástupců mnou nabídnuté Burzy práce a 

vzdělání 2018,“ která se konala v Domě kultury v Šumperku. Prezentační výstava 

nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních a 

vysokých škol byla určena pro žáky základních a středních škol a jejich rodiče, výchovné a 

kariérové poradce a všechny, kdo hledají zaměstnání. Účastníci burzy se dozvěděli, které 

profese jsou na trhu práce žádané, jaké obory se vyplatí studovat, které firmy hledají 

zaměstnance a jaká poskytují stipendia. Burza nabízela poradenství při volbě povolání, 

možnost osobního setkání s personalisty regionálních firem, informace o volných místech, 

soutěže pro žáky ZŠ a SŠ o hodnotné ceny. Návštěvní kartičky žáků byly slosovatelné a 

vítěze čekala výhra v podobě Huawei mediapad M3 8.4. Vstup na tuto akci byl zdarma. 

Dne 6. listopadu 2018 se vycházející žáci naší školy včetně vycházejících žáků z nižších 

ročníků za doprovodu svých zákonných zástupců zúčastnili Prezentační výstavy oborů 

vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje: „Scholaris 

2018“ v prostorách Gymnázia v Šumperku. Podrobně se seznámili s nabízenými studijními 

i  učebními obory, s podmínkami přijímacího řízení, se dny otevřených dveří, s výší 

poskytovaných stipendií i  s  uplatněním zvolených oborů na trhu práce. Exkurze pro žáky 

základních škol do vybraných firem jsou realizovány prostřednictvím Úřadu práce ČR – 

kontaktní pracoviště v Olomouckém kraji ve spolupráci s Hospodářskou komorou. Dne 

15.  listopadu 2018 zorganizovala výchovná poradkyně již 19. ročník tradičního setkání 

rodičů a žáků 8. a 9. tříd s 24 zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického 

kraje. Náplní tohoto setkání byl výběr středních škol, organizace přijímacího řízení do 

oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím jednotné přijímací zkoušky z českého 

jazyka a matematiky ve školním roce 2018/2019, nové přihlášky na střední školy včetně 

vzoru, zápisový lístek včetně vzoru pro přijetí na střední školy. Od září 2018 do října 2018 

bylo na naší škole realizováno 5 náborů profesních odborníků ve třídě 9. A a 9. B: 

14. 09. 2018 – Odborné učiliště a Praktická škola Lipová-lázně 

21. 09. 2018 – Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh 

05. 10. 2018 – Střední odborná škola Litovel 

12. 10. 2018 – SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník 

19. 10. 2018 – Obchodní akademie a Jazyková škola Šumperk 

Individuální pohovory se zájemci o daný učební a studijní obor se uskutečnily: 

22. 11. 2018 Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice 

„Kouzelný čas Vánoc přinášející povolání mých snů“ aneb „Poradenský den pro 

rodiče a žáky“ v rámci charitativních vánočních dílen se uskutečnil 17. 12. 2018 od 

16:00 – 18:00 hod. Tematicky byl zaměřen na důležitý životní krok – volbu budoucího 

povolání. Správný výběr střední školy byl doporučen výchovnou poradkyní na základě 

znalostí, schopností, dovedností a zájmů žáků s přihlédnutím k jejich jazykovému 

vybavení a celkovému školnímu prospěchu. Mladší žáci se zapojili do rozmanitých her 

spjatých s volbou povolání – pexeso, pexetrio, kvarteta apod. Starší žáky zaujali soutěže 

zaměřené na koncentraci pozornosti, prostorovou orientaci, analýzu, syntézu, procvičování 

paměti. Vycházející žáci v doprovodu svých rodičů se zodpovědně zamýšleli nad 

budoucím pracovním životem. 

V rámci nabídky řemesel a technických maturitních oborů se žáci 7. a 8. ročníků naší školy 

zúčastnili ve středu 22. 5. 2019 projektu Pardubického kraje na podporu technického 

vzdělání: „TECHNOhrátky 2019“ na Středním odborném učilišti opravárenském 

v Králíkách.  Žáci byli seznámeni zábavnou i praktickou formou s učebním oborem 

Opravář zemědělských strojů a s maturitním oborem Mechanizace 

a služby. V praktických dovednostech získali 3. místo a ve vědomostní soutěži se umístili 

na pěkném 4. místě. 
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- 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 s koordinátorkou inkluze – výchovnou poradkyní PaedDr. Vladimírou 

Žídkovou, prvotními i kontrolními speciálně pedagogicko-psychologickými vyšetřeními 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v PPP, SPC či v naší základní škole – SPC 

Mohelnice: 28. 11. 2018, 27. 2. 2019 – žáci s mentálním postižením, SPC Olomouc – 5. 3. 

2019 - žáci se sluchovým postižením. Od února 2019 do srpna 2019 se uskutečnilo 25 

kontrolních pedagogicko-psychologických vyšetření ve Školském poradenském zařízení – 

PPP a SPC Šumperk. Péče byla věnována i žákům ze sociálně nepodnětného prostředí. 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními pokračovala i pravidelným hodnocením 

efektivity individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

na základě vypracovaných vyhodnocení poskytování podpůrných opatření u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (2.-5.stupeň) a závěrečným hodnocením vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s individuálními vzdělávacími plány i  dalším 

vzděláváním pedagogických pracovníků formou zajímavých seminářů s aktuální 

tematikou. Výchovná poradkyně se zúčastňuje vzdělávacích seminářů a supervizních 

setkání v oblasti prevence rizikového chování i pravidelných setkání výchovných poradců. 

S jejich obsahem seznamuje vedení školy, ostatní pedagogy na  komunitních kruzích či 

schůzích předmětových komisí. Informace ze seminářů jsou pro všechny pedagogy 

dostupné na OneDrive ve složce Výchovné poradenství. Vycházející žáci naší školy 

využili nabídky PPP a SPC Šumperk a Informačního poradenského střediska Úřadu práce 

v Šumperku při absolvování testů profesní orientace spjatých s volbou budoucího 

povolání. V rámci předcházení rizikového chování žáků se každoročně zúčastňuje s žáky 

naší školy soutěžně-preventivní akce: „Den policistou,“ které organizuje Územní odbor 

Policie ČR, Obvodní oddělení Šumperk. Vybraní žáci 8. ročníků v této prestižní soutěži 

získali pěkné 3. místo. Během dne navštívili pracoviště kriminalistické techniky, kde se 

seznámili s postupem při odebírání otisků a s druhy stop. Ve spolupráci s Dopravním 

inspektorátem v Šumperku si v praxi vyzkoušeli silniční kontrolu. Zaujala je návštěva 

skupiny služební kynologie a zejména pak útok psa na pachatele trestné činnosti. Rádi 

zavítali na střelnici, kde stříleli z malorážek. Podrobili se soutěžím v nejrůznějších 

disciplínách a úspěšně zvládli znalostní a fyzické testy. 

 

- Spolupráce s dalšími organizacemi: výchovná poradkyně dlouhodobě úspěšně 

spolupracuje s Městským úřadem v Hanušovicích – sociálním odborem, s Městským 

úřadem v Šumperku – s oddělením sociálně-právní ochrany dětí a prevence, s Městským 

úřadem v Šumperku – s oddělením školství, kultury a vnějších vztahů, s Městským úřadem 

Rýmařov – s odborem sociálních věcí, s Městským úřadem Trutnov – s odborem 

sociálních věcí, školství a zdravotnictví, s dalšími organizacemi - 

s Okresním soudem v Šumperku, s Obvodním oddělením Policie ČR v Hanušovicích i  

Územním odborem Policie ČR v Šumperku, s Probační a  mediační službou v Šumperku, 

se Střediskem výchovné péče – Dobrá Vyhlídka v  Šumperku, s Dětským diagnostickým 

ústavem, střediskem výchovné péče, ZŠ a ŠJ v Olomouci – Svatý Kopeček, s Dětským 

domovem a ŠJ v Jeseníku – lázních. Vzájemná příkladná spolupráce je navázána s PPP a 

SPC v Šumperku, s SPC v Mohelnici pro žáky s mentálním postižením, s SPC v Olomouci 

pro žáky se sluchovým a   zrakovým postižením, s dětskými lékaři, psychology 

a psychiatry v našem regionu. Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s místním logopedem 

Mgr. Jiřím Křížem a primářem MUDr. Antonínem Novotným, vedoucím Centra duševního 

zdraví v Šumperku a v Jeseníku, poskytující  péči psychosomatickým poruchám, 

neurotickým stavům, specializovanou psychiatrickou, psychologickou a 

psychoterapeutickou péči pro děti, dorost, dospělé a  seniory, péči pro závislosti na 

alkoholu a drogách, péči pro závislosti na hracích automatech, péči pro poruchy příjmu 

potravy (anorexie, bulimie), první pomoc v zátěžových  a depresivních stavech, léčbu 

psychotických onemocnění (schizofrenie, bipolární porucha…), zabývá se 

předmanželskou, manželskou, rozvodovou a  porozvodovou problematikou, profesní EEG 
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diagnostické vyšetření řidičů, psychologické a neurologické vyšetření řidičů, soudně – 

znalecké posudky z oboru psychiatrie a psychologie 

 

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

je na příkladné úrovni, o čemž svědčí účast při řešení problémového chování žáků formou 

pohovorů, jednání se zákonnými zástupci či konáním výchovných komisí, organizačním 

zajištění vypracování posudků na žáky třídními učiteli pro Oddělení sociálně-právní 

ochrany dětí a prevence při Městském úřadu v Šumperku, Rýmařově a  v  Trutnově, 

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, Dětský domov a ŠJ 

v Jeseníku – lázních, Středisko výchovné péče – Dobrá Vyhlídka v Šumperku, pro 

Probační a mediační službu v Šumperku atd. 

 

- Integrace na ZŠ: ve školním roce 2018/2019 byla na naší základní škole poskytována 

podpůrná a vyrovnávací opatření 99 žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – na 

1. stupni: 49 žákům, na 2. stupni: 50 žákům. Všem těmto žákům byla PPP a SPC 

v Šumperku, v SPC Mohelnice a v SPC Olomouci vystavena doporučení školského 

poradenského zařízení a na žádost zákonných zástupců zpracovány třídními učiteli 

individuální vzdělávací plány, případně zpracovány Plány pedagogické podpory. Plán 

pedagogické podpory byl realizován v průběhu školního roku u 10 žáků naší Základní 

školy a Mateřské školy v Hanušovicích:  

(1. stupeň - 2 žáci, 2. stupeň – 3 žáci), podpůrná opatření 1. stupně v podobě PLPP u 5 

žáků (1.  stupeň – 0 žáků, 2. stupeň – 5 žáků), podpůrná opatření 2. stupně bez IVP u  

39  žáků (1. stupeň – 16 žáků, 2. stupeň – 23 žáků), podpůrná opatření 2. stupně s IVP 2 

žáci (1. stupeň – 2 žáci, 2. stupeň – 0 žáků), podpůrná opatření u žáků 3.  stupně bez 

IVP u 12 žáků (1. stupeň – 8 žáků, 2. stupeň – 4 žáci), podpůrná opatření 3.  stupně 

s IVP u 36 žáků (1. stupeň  - 21 žáků, 2. stupeň – 15 žáků) a  podpůrná opatření 4. 

stupně u 1 žáka (1. stupeň – 0 žáků, 2. stupeň – 1 žák). Dne 8. října 2018 se na podnět 

výchovné poradkyně se souhlasem vedení školy uskutečnilo informativní setkání rodičů 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vyučujícími českého jazyka 1. a 2. stupně 

realizující pedagogickou intervenci. 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, v hodinách českého jazyka, 

poskytnout informace při domácí přípravě žáků a zodpovědět veškeré dotazy směřující 

k zařazení žáka do inkluze, komplexní a kontrolní vyšetření v pedagogicko-psychologické 

poradně či speciálním pedagogickém centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu 

atd. Další péče o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole jako druh 

intervence přispívala ke zlepšení aktuálních obtíží žáka, zaměřené například na rozvoj 

grafomotorických dovedností žáka, na podporu při reedukaci specifických poruch učení. 

Činnosti byly směřovány k rozvoji percepčně-motorických funkcí, k rozvoji jazykových 

kompetencí a komunikačních dovedností, k rozvoji prostorové orientace a orientace v čase, 

pozornosti, paměti atd. Tato podpůrná opatření uplatňovala na I. stupni paní učitelka - 

Mgr. Hana Jordová, Mgr. Jana Pitáková, Mgr. Marcela Pudilová, pan zástupce Mgr. Petr 

Jorda, na II. stupni vyučující českého jazyka – Mgr. Anna Podgrabinská a PaedDr. 

Vladimíra Žídková. Realizace uvedeného podpůrného opatření probíhala mimo vyučování 

v rozsahu týdenní hodinové dotace individuální péče. Informace o   poskytování tohoto 

podpůrného opatření byla uvedena v části školního vzdělávacího programu, která se věnuje 

zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Při pedagogické 

intervenci z českého jazyka byly využívány speciální materiály, počítačové programy, 

speciální učebnice pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pracovní sešity 

českého jazyka v jednotlivých ročnících a učební pomůcky pro výuku, dyslektické čítanky, 

potřebné kompenzační a rehabilitační pomůcky doporučené školskými poradenskými 

zařízeními SPC v Mohelnici, PPP a SPC v Šumperku a SPC v Olomouci pro zrakově 

a sluchově postižené. 

 



 15 

 

 

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

odeslané zpracované dokumentace naší ZŠ a MŠ Hanušovice byl 28. 6. 2019 uskutečněn 

náhled k průběžnému hodnocení postupů a efektivity IVP u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, který je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o  předškolním, 

základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a 

vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, v platném znění. Postupy IVP – hodnocení efektivity – byly shledány 

v souladu s výše uváděnou vyhláškou. 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 speciálními vzdělávacími potřebami, kreativní náplň pedagogické intervence, 

individuální přístup všech vyučujících k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i 

jejich zákonným zástupcům a příkladná spolupráce se školou a výchovnou poradkyní 

PaedDr. Vladimírou Žídkovou. Žáci pravidelně navštěvovali hodiny pedagogické 

intervence, kde využívali pomůcky kompenzačního a rehabilitačního charakteru, učební 

pomůcky pro výuku i pracovní sešity z českého jazyka. 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 pedagogické intervence i doučování 

z českého jazyka realizovaného formou školního projektu zaměřeného na prevenci školní 

neúspěšnosti: 

 „Učíme se spolu pro život II“– č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011454. 

Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami i závěrečná hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

podle individuálních vzdělávacích plánů byla zpracována vyučujícími vedoucími 

pedagogickou intervenci do 31. 3. 2019 a do 31. 5. 2019 a přiložena k individuálním 

vzdělávacím plánům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto písemné 

dokumenty byly výchovnou poradkyní předány v PPP a SPC Šumperk, v SPC Mohelnice, 

v SPC pro zrakově postižené v Olomouci, v SPC pro sluchově postižené v Olomouci, 

kopie hodnocení jsou součástí dokumentace žáka. Závěrečná hodnocení vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami podle zpracovaných individuálních vzdělávacích 

plánů jsou zdrojem informací a nabídkou metodických postupů pro pedagogy, jak s žákem 

pracovat v dalších ročnících základní školy. Obsahují vlastní pokrok žáka, jeho úspěchy a  

neúspěchy. Tyto písemné dokumenty jsou zasílány do školských poradenských zařízení 

konkrétních pedagogicko – psychologických poraden či speciálních pedagogických center, 

které spolupracují s naší ZŠ a MŠ Hanušovice a zároveň jsou ukládány ke zpracovaným 

individuálním vzdělávacím plánům. 

 

- Další vzdělávání výchovné poradkyně ve školním roce 2018/2019 

 

Vzdělávací seminář: „Vedení třídnických hodin“ – Mgr. Petr Spurný 

místo: ZŠ a MŠ Hanušovice; termín: 10. 9. 2018 

 

Vzdělávací seminář: „Zásady komunitního kruhu“ - Mgr. Petr Spurný 

            místo: ZŠ a MŠ Hanušovice; termín: 1. 10. 2018 

             

            Pracovní setkání výchovných poradců: 

            místo: BEA centrum Olomouc; termín: 9. 10. 2018 

 

            Setkání výchovných poradců: 

            místo: SŠ gastronomie a farmářství Jeseník; termín: 17. 10. 2018     

 

            Setkání výchovných poradců: 
              místo: PPP a SPC Šumperk; termín: 24. 10. 2018 
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             Teambulding pedagogických pracovníků |ZŠ a MŠ Hanušovice: 

místo: Penzion Na Rybníčku – Nové Losiny, termín: 9. – 10. 11. 2018 

 

Setkání výchovných poradců: 

místo: PPP a SPC Šumperk, termín: 20. 11. 2018 

 

Seminář: „Inkluze“ s paní lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou: 

místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, termín: 28. 2. 2019 

 

Kulatý stůl – prevence rizikového chování žáků: 

místo: ZŠ a MŠ Hanušovice; termín: 2. 4. 2019 

 

Setkání výchovných poradců: 

místo: PPP a SPC Šumperk; termín: 4. 4. 2019 

 

Školení: „Praktické využití metody Clil na ZŠ“ 

místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, termín: 21. 5. 2019 

  

Teambulding pedagogických pracovníků s paní lektorkou Mgr. Marikou Kropíkovou: 

místo: ZŠ a MŠ Hanušovice; termín: 24. 5. – 25. 5. 2019 

 

- Podpůrná opatření realizovaná formou 1. stupně  - Plán pedagogické podpory: 

během školního roku byly uskutečněny konzultace výchovného poradce s vyučujícími 

českého jazyka a s třídními učiteli žáků se specifickými obtížemi v souvislosti 

s vytvořením 1. stupně podpůrných opatření v podobě Plánu pedagogické podpory, na 

které navázala společná setkání výchovného poradce se zákonnými zástupci žáka, třídními 

učiteli, vyučujícími českého jazyka a literatury a jejich vyhodnocení po třech měsících od 

realizace, na které navázalo roční vyhodnocení Plánu pedagogické podpory 

 

- Spolupráce s žákovskou samosprávou: 

schůzky školní samosprávy předsedů a místopředsedů tříd: 

03. 10. 2018 

05. 12. 2018 

13. 02. 2019 

03. 04. 2019 

            05. 06. 2019 

 

schůzky školní samosprávy předsedů tříd: 

01. 11. 2018 

03. 01. 2019 

07. 03. 2019 

02. 05. 2019 

       

- Zakoupení kompenzačních pomůcek a speciálních učebnic pro žáky se SVP: 

na základě vypracovaných Doporučení Školského poradenského zařízení – PPP a SPC 

Šumperk, SPC Mohelnice, SPC Olomouc pro žáky se zrakovým postižením, SPC Olomouc 

pro žáky se sluchovým postižením - byly objednány a následně zakoupeny kompenzační 

pomůcky a speciální učebnice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodnotě 

18 100 Kč 

 

- Jednání se zákonnými zástupci žáků, výchovné komise: 

v průběhu školního roku 2018/2019 se uskutečnilo jednání se zákonnými zástupci žáka 

v souvislosti: s realizací a vyhodnocením Plánu pedagogické podpory jako 1. stupně 

poskytované podpory, s konáním 5 výchovných komisí za účasti vedení školy, výchovného 

poradce, školního metodika prevence, třídního učitele, pracovníka OSPODu, zákonného 
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zástupce, žáka z  důvodu řešení závažného porušení školního řádu, rizikového chování 

žáka – nenošení školních pomůcek, neplnění domácích úkolů, narušování výuky, odmítání 

práce při vyučování, nerespektování pokynů učitele, nevhodné chování ke spolužákům a 

pracovníkům školy, vulgární chování, neomluvené absence 

 

- Plánované exkurze – Informační a poradenské středisko Úřadu práce Šumperk: 

třída 9. A  - 25. 9. 2019 

tematické zaměření: volba budoucího povolání 

                                 výběr střední školy 

                                 výběr učebního či studijního oboru 

pedagogický doprovod: třídní učitelka, výchovná poradkyně 

 

- Nabídka pro žáky a jejich rodiče – Burza práce a vzdělání 2019: 

     termín: úterý 1. 10. 2019 od 9.00 hod. – 17:00 hod. 

     místo: Dům kultury Šumperk 

     akce: prezentační výstava nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje  

              a spolupracujících středních a vysokých škol 

     určeno pro: žáky základních a středních škol a jejich rodiče 

                        výchovné a kariérové poradce 

                        všechny, kdo hledají zaměstnání a zajímají se o pracovní trh 

     téma: které profese jsou žádané 

               jaké obory se vyplatí studovat 

               které firmy hledají zaměstnance 

               nabídky stipendií 

     nabídka: poradenství Úřadu práce ČR při volbě povolání – volná místa, rekvalifikace 

                    možnost osobního setkání s personalisty regionálních firem 

                    živá knihovna – interaktivní představení povolání ve spolupráci s firmami 

                    soutěže pro žáky ZŠ a SŠ na stáncích vystavovatelů o hodnotné ceny 

                    slosování návštěvních kartiček žáků ZŠ  

      vstup: zdarma 

      více informací: www.burzapav.cz, www.ohk- sumperk.cz 

 

-   Bezplatná příprava žáků  - cizinců –  začlenění do základního vzdělávání: 

     bezplatná výuka českého jazyka v rozsahu 70 hodin po dobu 6 měsíců 

     místo: Základní škola Šumperk, Šumavská 21, telefon: 583 215 285, 583 212 980 

     e- mail: skola@6zs.cz 

     žák získává osvědčení o absolvování jazykového kurzu zahrnující výuku českého  

     jazyka přizpůsobenou jeho potřebám – nabídnuto žákům vietnamského původu 

 

 

- prevence rizikových jevů: práci metodika prevence sociálně patologických jevů zajišťuje 

paní učitelka Jana Winklerová. Byla zajišťována komplexně preventivním programem 

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

Šumperk, o. p. s, (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 

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 ,,Pedagog, pracovník v primární 

prevenci“, vzdělávací programy jsou realizovány občanským sdružením Resocia, které  se 

dlouhodobě věnuje zlepšení komunikačních problémů dětí a mládeže. Cílem projektu bylo 

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 2. stupni.  

http://www.burzapav.cz/
http://www.ohk-/
mailto:skola@6zs.cz
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V rámci inkluzivního vzdělávání byla důležitost kladena zejména na práci s dynamikou 

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

zapojila do 8-letého projektu Adopce na dálku. V rámci tohoto projektu naše škola 

odeslala 2 balíčky s upomínkovými dárky pro adoptované děvčátka přes koordinátorku   

Taťánou Bednářovou  

- V budově základní školy je umístěna schránka důvěry pro připomínky žáků.  

Metodička prevence Jana Winklerová je dále v těsném kontaktu s PPP v Šumperku, 

jmenovitě s Mgr. Radkou Roučovou, Mgr. Ivou Vepřekovou, Mgr. J. Hauserovou, dále 

pak s pracovníky ze Speciálně pedagogického centra v Šumperku. S oběma pracovišti 

pravidelně konzultuje problémy žáků s poruchami učení a chování. 

Velmi úzká spolupráce probíhá s pracovníkem oddělení sociální prevence a ochrany 

mládeže při Okresním úřadu v Šumperku panem Miroslavem Adámkem, Mgr. J. 

Žouželkovou, kurátorem Mgr. P. Vlachem, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. N. 

Šebestovou.  Úzce spolupracuje s etopedy a psychology SVP V Šumperku. 

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 po celý školní rok.  

 

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

V roce 2018/19 proběhlo na naší škole testování Mapa školy, klima ve třídě, sociální 

vztahy ve třídě, kterého se zúčastnili všichni žáci,. Výsledky testování byly dále 

zpracovány vedením školy, se zprávou byl seznámen pedagogický sbor a v roce 2019/20 

bude tým pedagogů pracovat na návrzích opatření, která by pomohla zlepšit nebo změnit 

některé nedostatky. 

 

 

 

Speciální třída při ZŠ a MŠ Hanušovice – skupinová integrace 

 

Zpráva o činnosti 

Speciální třída při ZŠ a MŠ Hanušovice – skupinová integrace 

Ročníky: 4. – 8. 

Počet žáků: 12 

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Pudilová, asistence Zdeňka Rutarová 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci třídy S, jsou vyučováni na základě doporučení 

školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami ve škole. 

Organizační forma vzdělávání je vzdělávání dle IVP a stupeň podpůrných opatření 3.  

Individuální vzdělávací plán vychází ze specifických potřeb žáka. Jsou v něm zahrnuta doporučení 

odborníků, učitele a rodičů, jejichž znalost dítěte je pro sestavování individuálního vzdělávacího 

plánu velmi cenná. Plán je sestaven na jeden rok, je pružný a funkčně flexibilní.  

Pomáhá žákům zvládnout učivo podle minimálních výstupů Školního vzdělávacího programu 

„Učíme se spolu pro život.“ 

Na základě podpůrných opatření z SPC jsou žákům poskytnuty finanční prostředky na zakoupení 

didaktických pomůcek. Vzdělávání žáků se SVP je třeba konkretizovat, využívat speciální 

metody, upevnit životní hodnoty a pracovat s radostí. 

Nepostradatelná je častá kontrola, rozbor stávajících postupů a dosažených výsledků.  
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Hodnocení třídy 

Žáci postupují do vyšších ročníků. Při nezvládnutí ročník mohou opakovat. 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 v kontaktu s vrstevníky běžných tříd. Dochází podle svých ročníků na výchovné a 

naukové předměty. 

Jsou hodnoceni v kombinaci se slovním hodnocením. 

V letošním školním roce byla práce s dětmi náročnější. Dospívání, nepořádnost, lehkovážnost, 

nedůslednost k práci a k přípravě na vyučování. Sociálně – psychické výkyvy, hospitalizace na 

psychiatrii ve Šternberku, předání dívky do Střediska výchovné péče v Šumperku. 

Dva žáci ukončily povinnou školní docházku. Ostatní pokračují ve vzdělávání. 

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. 

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. 

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.   

 

 

 

 

4/ Spolupráce se Sdružením rodičů: 

 

Výbor Sdružení rodičů při ZŠ Hanušovice má počet členů podle počtu zástupců 

z jednotlivých tříd v ZŠ a MŠ. ZŠ – 18, MŠ – 3. 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, 

rozvoji školy a plánování.  

 

.  
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Přehled oborů základního vzdělávání 

 

 

Kód Obor vzdělání   Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 0 RVP 18 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  

ŠVP ZV „Učíme se spolu pro život“, č. j. ZŠ a MŠ 7/2013  
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UČEBNÍ PLÁNY 

 
 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

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

Hudební výchova na II. stupni je 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 4 

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 2 

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 následující jazyky 

▪ Německý jazyk 

▪ Ruský jazyk 

 

 

Volitelný předmět:  

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

    

Ročník 1. kombinace 2. kombinace  

7. 

 

Rozšířená tělesná výchova 

Cvičení z českého jazyka  

Informatika  

Cvičení z anglického jazyka 

8. 

 

Informatika  

Cvičení z anglického jazyka  

Rozšířená tělesná výchova  

Cvičení z matematiky 

9. 

Informatika  

Cvičení z anglického jazyka  

Rozšířená tělesná výchova  

Cvičení z českého jazyka 
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

                   Přehled pedagogických pracovníků ZŠ 
 

1) Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ k 30. 6. 2019 

 

věk 
do 30 let 

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

Průměrný 

věk 

počet 5,36 19,64 25,00 23,00 8,93 48,27 

 
 

 

2) Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

2018/19 I. st. 100 % 

 II. st. 100 % 

 

 

Přehled úvazků k 30. 6. 2018 

Součást školy 
Úvazky 

rozpočet skutečnost rozdíl 

MŠ 9,04 9,07 -0,03 

ZŠ 33,35 33,75 -0,40 

ŠJ + výdejna 6,02 7,02 -1,00 

ŠD 1,99 2,00 -0,01 

Celkem 50,40 51,84 -1,44 

 

 

 

 

 

 

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 6 let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2019/20 

1 36 13 17 
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Výsledky přijímacího řízení 

ve školním roce 2018/2019 
třída 9. A 

Číslo Střední škola Obor Kód oboru 

1. Vyšší odborná škola a Střední škola 
automobilní Zábřeh, U Dráhy 827/ 6 

Mechanik opravář 
motorových vozidel 

23 - 68 - H/01 

2. Střední škola železniční, technická a 
služeb Šumperk, Generála Krátkého 
1799/30 

Obráběč kovů 23 - 56 - H/01 

3. Střední škola sociální péče a služeb 
Zábřeh, náměstí 8. května 253/2 

Kuchař - číšník 65 - 51 - H/01 

4. Střední odborná škola Litovel, 
Komenského 677 

Výrobce potravin 
(Pivovarník, sladovník) 

29 -  51 - H/01 

5. Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Šumperk, Generála 
Krátkého 950/1 

Informační technologie 18 - 20 - M/01 

6. Střední lesnická škola Hranice, 
Jurikova 588 

Lesnictví 41 - 46 - M/01 

7. Střední lesnická škola Hranice, 
Jurikova 588 

Lesnictví 41 - 46 - M/01 

8. Gymnázium, Obchodní akademie a 
Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Hodonín, Legionářů 
813/1 

Gymnázium 79 - 41 - K/41 

9. Střední zdravotnická škola Šumperk, 
Kladská 234/2 

Praktická sestra 53 - 41- M/03 

10. Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Šumperk, Generála 
Krátkého 950/1 

Informační technologie 18 - 20 - M/01 

11. Střední odborná škola Šumperk, 
Zemědělská 2115/3 

Cestovní ruch 65 - 42 -  M/02 

12. Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Lanškroun, Kollárova 
445 

Knihař 34 - 57 - H/01 

13. Střední škola sociální péče a služeb 
Zábřeh, náměstí 8. května 253/2 

Kuchař - číšník 65 - 51 - H/01 

14. Střední zdravotnická škola Šumperk, 
Kladská 234/2 

Praktická sestra 53 - 41 - M/03 

15. Vyšší odborná škola a Střední 
průmyslová škola Šumperk, Generála 
Krátkého 950/01 

Informační technologie 18 - 20 - M/01 

16. Gymnázium Šumperk, Masarykovo 
náměstí 1207/8 

Gymnázium Šumperk 79 - 41 - K/41 

17. Střední odborná škola Luhačovice, 
Masarykova 101 

Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva – 
design a zpracování 
dřeva 

82 - 51 - L/02 

18. Střední zdravotnická škola Šumperk, 
Kladská 234/2 

Praktická sestra 53 - 41 - M/03 
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třída 9. B 

 

Číslo Střední škola Obor Kód oboru 

1. Vyšší odborná škola a Střední škola 
automobilní Zábřeh, U Dráhy 827/6 

Mechanik opravář 
motorových 
vozidel 

23 - 68 - H/01 

2. Střední škola železniční, technická a služeb 
Šumperk, Generála Krátkého 1799/30 

Strojírenství 23 - 41 - M/01 

3. Střední odborná škola, s.r.o., Uničov, 
Stromořadí 420 

Hotelnictví a 
turismus 

65 - 42 - M/01 

4. Střední zdravotnická škola Šumperk, 
Kladská 234/2 

Praktická sestra 53 - 41 - M/03 

5. Střední škola zemědělská a veterinární 
Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 

Všeobecné 
veterinářství 

43 - 41 - M/01 

6. Gymnázium Šumperk, Masarykovo 
náměstí 1 207/8 

Gymnázium 79 - 41 -  K/41 

7. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola Šumperk, Generála Krátkého 950/1 

Strojírenství 23 - 41 -  M/01 

8. Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky 
Šumperk, Hlavní třída 652/31 

Obchodní 
akademie 

63 - 41 -  M/02 

9. Střední zdravotnická škola Šumperk, 
Kladská 234/2 

Praktická sestra 53 - 41 - M/03 

10. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola Šumperk, Generála Krátkého 950/1 

Strojírenství 23 - 41 -  M/01 

11. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední 
pedagogická škola Přerov, Denisova 2390/ 
3 

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

75 - 31 - M/01 

12. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola Šumperk, Generála Krátkého 950/1 

Strojírenství 23 - 41 - M/01 

13. Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 
588 

Lesnictví 41 - 46 - M/01 

14. Střední odborná škola Šumperk, 
Zemědělská 2115/3 

Ekologie a životní 
prostředí 

16 - 01 - M/01 

15. Střední škola logistiky a chemie Olomouc, 
U Hradiska 157/29 

Logistické a 
finanční služby 

37 - 42 - M/01 

16. Střední odborná škola veterinární Hradec 
Králové – Kukleny, Pražská 68 

Veterinářství – 
Veterinární 
technik 

43 - 41 - M/01 

17.  Střední odborná škola, s.r.o., Uničov, 
Stromořadí 420 

Hotelnictví a 
turismus 

65 -  42 - M/01 
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Žáci, kteří ukončili školní docházku v nižším ročníku 

 

Č. Střední škola Obor Kód oboru 

1. Vyšší odborná škola a 
Střední škola automobilní 
Zábřeh, U Dráhy 827/6 

Mechanik opravář mot. 
vozidel 

 23 - 68 - 
H/01 

2. Odborné učiliště a Praktická 
škola Mohelnice, Vodní 
248/27 

Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 

 29 - 51 - 
E/01 

3. nepokračuje v dalším 
vzdělávání ve střední škole 

  

4. pokračuje v dalším 
vzdělávání v 9. ročníku 

  

5. Střední škola technická a 
zemědělská Mohelnice, 1. 
máje 667/2 

Opravář zemědělských 
strojů (Opravář – řidič a 
svářeč) 

41 - 55 - H/01 

6. Střední odborné učiliště 
opravárenské Králíky, 
Předměstí 427 

Opravář zemědělských 
strojů 

41 - 55 - H/01 

7. Střední škola sociální péče a 
služeb Zábřeh, náměstí 8. 
května 253/2 

Zemědělec – farmář (chov 
koní a hospodářských 
zvířat) 

41 - 51 - H/01 

8. Odborné učiliště a Praktická 
škola Mohelnice, Vodní 
248/27 

Potravinářská výroba 
(Cukrářské práce) 

29 - 51 - E/01 

9. Odborné učiliště a Praktická 
škola Mohelnice, Vodní 
248/27 

Práce ve stravování 65 - 51 - E/01 

10. Odborné učiliště a Praktická 
škola Mohelnice, Vodní 
248/27 

Potravinářská výroba  
(Cukrářské práce)    

29 - 51 - E/01            
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2018/19 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 

- viz plány práce na jednotlivé měsíce v příloze      

  

 

Jmenné zkratky pedagogů:  

 
Z. Demelová 

A. Divišová 

F. Felner 

M. Hodíková 

A. Janočková 

Y. Jánová 

P. Jorda  

H. Jordová 

De 

Di 

Fel 

Ho 

Jan 

Já 

PJ 

Jo 

R. Kotrašová 

A. Láníková 

P. Matoušková 

D. Mikolášová 

D. Pěničková  

J. Pitáková  

V. Pitáková 

I. Matějková           

Kot 

Lá 

Ma 

Mk 

Pě  

Pt 

VP 

Ma 

A. Podgrabinská  

M. Pudilová 

T. Rajnoha 

P. Rulíšková  

A. Suchánková 

M. Svobodová 

Pg 

Pu 

Raj 

Ru 

Sch 

Sv 

I. Vondrušková 

V. Žídková 

Asistenti 

pedagoga 

L. Procházková 

Z. Rutarová            

P. Unzeitigová 

M. Felnerová 

Vo 

Ží 

 

 

Pr 

Ru 

Un 

Fe 

 

 

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: 

a. Plaveckým výcvikem žáků 2. a 3. tříd 

- byl zahájen 6. 9. pro 2. ročník a 7. 9. pro 3. ročník 

- obsahoval 10 lekcí, 1 lekce = 2 vyučovací hodiny 

- plavecký výcvik byl organizován v krytém bazénu v Zábřehu na Moravě, pořadatelem byla 

Plavecká škola Zábřeh 

 

b. Výcvikem na dopravním hřišti 4. ročníku 

- výcvik probíhá na DH v Mohelnici 

- 22. září 2018 – seznámení s DH, základní výcvik a vysvětlení problematiky pohybu na 

kole po silnici 

- 25. května 2019 – 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:  

- 7.-11. 1. 2019 pro 7. ročník (povinný kurz) 

- 22.. – 24. 1. 2019 pro 3. - 4. ročník 

- 15. – 17. 1. 2018 pro 5. - 6. ročník 

- 5. – 7. 2. 2019 pro 8. – 9. ročník 

 

d. Kulturně výchovnými, vzdělávacími a sportovními programy: 

- viz příloha č. 3 – Měsíční plány školního roku 2018/19 
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Sportovní výsledky za školní rok 2018/2019 – ZŠ a MŠ Hanušovice 
 

 

Září: Přespolní běh - okrskové kolo - Staré Město p. Sněžníkem, žáci 6. – 9. třídy 

 

 Chlapci 6. – 7. třída 2. místo Dívky 6. – 7. třída 1. místo 

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

 

 Okresní finále v atletickém čtyřboji – Tyršův stadión v Šumperku, žáci 6. – 9. třídy 

 

       Dívky 6. – 7. třída 9. místo 

 Chlapci 8. – 9. třída 9. místo Dívky 8. – 9. třída  10. místo 

 

Říjen: žádná sportovní soutěž 

 

Listopad: žádná sportovní soutěž 

 

Prosinec: Vánoční florbal pro žáky II. stupně – tělocvična ZŠ Hanušovice 

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

 

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

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

   Pobyt v přírodě s výukou lyžování – žáci 8. – 9. ročníku, Františkov u Branné 

    

Březen:  Okrskové kolo ve vybíjené – Bludov, žáci 4. – 5. ročníku – 2. místo 

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

Duben, květen: Sazka olympijský víceboj – žáci 2. – 9. ročníku, tělocvična ZŠ + školní hřiště 

 

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

    

Červen:  žádná sportovní soutěž 

 

 
 

 

Zpracoval Mgr. Tomáš Rajnoha 
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TABULKA Č . 1 

 

PŘEHLED TŘÍD, ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ k 28. 6. 2019 

  (včetně žáků vzdělávaných podle § 41) 

 

Třída  

ročník 
žáků chlapců dívek Třídní učitel 

I.A 21 10 11 Mgr. Jana Pitáková 

II.A 15 8 7 Mgr. Marie Hodíková 

II.B 17 10 7 Mgr. Hana Jordová 

III.A 18 7 11 Mgr. Blanka Juřičková 

III.B 18 9 9 Mgr. Anna Janočková 

IV.A 24 12 12 Mgr. Dagmar Pěničková 

IV.B 25 10 15 Mgr. Aneta Suchánková 

V.A 18 8 10 Mgr. Anna Podgrabinská 

V.B 21 10 11 Mgr. Radka Kotrašová 

1. st. 177 84 93  

VI.A 26 15 11 Mgr. Petra Matoušková 

VI.B 23 13 10 Mgr. Iveta Vondrušková 

VII.A 20 11 9 Mgr. Alena Divišová 

VII.B 20 14 6 Mgr. Anna Láníková 

VIII.A 16 9 7 Mgr. Yvona Jánová 

VIII.B 18 7 11 Mgr. Pavla Rulíšková 

IX.A 18 8 10 Mgr. Tomáš Rajnoha 

IX.B 17 7 10 Mgr. Marina Svobodová 

2. st. 158 84 74  

S 12 6 6 Mgr. Marcela Pudilová 

Celkem 347 174 173  

 

 

 

 

Školní družina:  

1. Oddělení – 30 dětí - Aranka Matychová  

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

 

Učitelé bez třídnictví:  Asistenti pedagoga: 

 

Ing. František Felner 

Mgr. Petr Jorda 

PaedDr. Vladimíra Žídková 

Mgr. Miloš Rais 

Mgr. Hana Hlavová 

Mgr. Irena Matějková 

ředitel školy 

zástupce ředitele školy 

výchovná poradkyně 

 

 

Lenka Procházková 

Petra Unzeitigová  

Zdenka Rutarová 

Mgr. Mariana Felnerová 
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TABULKA č. 2 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ VE ŠK. R. 2018/2019 

 

 

 

 

Poznámka: počty žáků k 31. 1. 2019 a k 28. 6. 2019 (bez žáků vzdělávaných podle § 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. pololetí II. pololetí 

Třída Počet ž. s V P N Neh Počet ž. S V P N Neh 

I. A 22 16 22 0 0 21 14 21 0 0 

II. A 15 9 15 0 0 15 9 15 0 0 

II. B 17 17 17 0 0 17 14 17 0 0 

III. A 18 12 18 0 0 18 14 18 0 0 

III. B 18 11 18 0 0 18 11 16 2 0 

IV. A 25 10 23 2 0 24 12 23 1 0 

IV. B 24 13 21 3 0 24 11 22 2 0 

V. A 17 7 15 2 0 18 7 17 1 0 

V. B 22 11 21 1 1 21 10 19 2 0 

S 12 0 12 0 0 12 0 12 0 0 

1.-5. r. 190 106 182 8 1 188 102 180 8 0 

VI. A 25 1 20 5 0 26 1 20 6 0 

VI. B 24 1 23 1 0 23 9 22 1 0 

VII. A 20 3 15 5 0 20 3 13 7 0 

VII. B 20 4 17 3 0 20 3 16 4 0 

VIII. A 15 1 12 3 1 15 2 11 4 0 

VIII. B 18 2 10 8 0 18 4 12 6 0 

IX. A 18 3 16 2 1 18 3 15 3 0 

IX.B 17 4 16 1 0 17 2 16 1 0 

6.-9. r. 157 19 129 28 2 157 27 125 32 0 

1.-9. r. 347 125 311 36 3 345 129 305 40 0 
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TABULKA Č. 3 
 

PŘEHLED CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE  ŠK. R. 2018/2019 

 
 

 
Pochvaly (+ 

včetně 

ředitelských): 

Kázeňská opatření Snížené známky z chování 

              

Napomenutí TU 

             

Důtka TU 

      

Důtka ŘŠ 

    

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 7 6           

II.A 4 11  1  1       

II.B 4 5 1          

III.A 6 5           

III.B 3 5+1 1 3 1   3     

IV.A 8 9 1 1 2 1 3 1  2   

IV.B 14+1 7+4 2 1 1 1 2     1 

V.A 6+1 5+2 4  2 3   1 2   

V.B 11 9+2 1 1 2 2       

S      1  1     

VI.A 2 1 7 5 2 4 2 1     

VI.B  6+3   2 1       

VII.A 3  1  3  2 1 2 2 1 2 

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

VIII.A +1 +3       1    

VIII.B 2 1+4 1  1  3   3   

IX.A +3 +3       2    

IX.B 3+4 2+2           

 

Celk. 
75+14 73+27 20 12 18 19 14 8 8 9 2 5 

 

 

TU = třídní učitel, Ř - ředitel 
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TABULKA Č. 4 
 

Údaje o zameškaných hodinách 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. pololetí II. pololetí 

Třída Celková 
Průměr 

na ž. 

Omluven

á 

Prům. na 

ž. 
Neom. 

Prům. na 

ž. 
Celková 

Průměr 

na ž. 

Omluven

á 

Prům. na 

ž. 
Neom. 

Prům. na 

ž. 

I. A 1347 64,14 1347 64,14 0 0 1021 46,41 1021 46,41 0 0 

II. A 750 50 749 49,93 1 0,07 647 43,13 647 43,13 0 0 

II. B 749 44,06 749 44,06 0 0 684 40,24 684 40,24 0 0 

III. A 1118 62,11 1118 62,11 0 0 857 47,61 857 47,61 0 0 

III. B 1260 70 1255 69,72 5 0,28 1124 62,44 1124 62,44 0 0 

IV. A 1665 69,38 1665 69,38 0 0 1563 62,52 1563 62,52 0 0 

IV. B 960 38,4 945 37,8 15 0,6 885 35,4 883 35,32 2 0,08 

V. A 1050 58,33 1050 58,33 0 0 613 36,06 613 36,06 0 0 

V. B 1425 67,86 1425 67,86 0 0 976 46,48 976 46,48 0 0 

1.-5. r. 10.324  10.303  21  8.370  8.368  2  

VI. A 2470 95 2470 95 0 0 1650 66 1650 66 0 0 

VI. B 1218 52,96 1218 52,96 0 0 1619 67,46 1585 66,04 34 1,42 

VII. A 1301 65,05 1271 63,55 30 1,5 1062 53,1 1038 51,9 24 1,2 

VII. B 1214 60,7 1209 60,45 5 0,25 1010 50,5 981 49,05 29 1,45 

VIII. A 781 48,81 777 48,56 4 0,25 663 41,44 663 41,43 0 0 

VIII. B 2028 112,67 2020 112,22 8 0,44 1673 92,94 1653 91,83 20 1,11 

IX. A 1037 57,61 1037 57,61 0 0 719 39,94 719 39,94 0 0 

IX.B 1321 77,71 1321 77,71 0 0 776 45,65 776 45,65 0 0 

6.-9. r. 11.370  11.323  47  9.172  9.065  107  

S 1645 137,08 1607 133,92 38 3,17 1116 93 1116 93 0 0 

1.-9. r. 23.339 67,26 23.233 66,95 106  18.658 53,61 18.549 53,3 109 0,31 
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 TABULKA Č. 5 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 

Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

ve školním roce 2018/2019: 

 

 
 

1. Podpůrná opatření I. stupně: 5 žáků 

2. Podpůrná opatření II. stupně bez IVP: 39 žáků 

3. Podpůrná opatření II. stupně s IVP: 1 žák 

4. Podpůrná opatření III. stupně bez IVP: 12 žáků 

5. Podpůrná opatření III. stupně s IVP: 36 žáků 

6. Podpůrná opatření IV. stupně bez IVP: 0 žáků 

7. Podpůrná opatření IV. stupně s IVP: 1 žák 

 
 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve školním roce 2018/19 neproběhla veřejnosprávní kontrola ČSI.  
 

 

 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY – nabídka kroužků 
 

Název kroužku Vedoucí 

Badminton (mladší, starší) Mgr. Petr Jorda 

Čtenářský klub Mgr. Mariana Felnerová 

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

Dopravní Mgr. Anna Podgrabinská 

Florbal (mladší, starší) Karel Svoboda, Nikol Šimeková 

Fotbalový Bohumil Hasoň 

Fotbalový Petr Kučera 

Fyzikální Mgr. Anna Podgrabinská 

Keramický - starší Mgr. Iveta Vondrušková 

Keramický - mladší Kristína Köhlerová 

Klub zábavné logiky Mgr. Radka Kotrašová 

Pěvecký Mgr. Dagmar Pěničková 

Ruční práce - šití Petra Unzeitigová 

Recitační PaedDr. Vladimíra Žídková 

Robotika Petr Kufel 

Střelecký Miroslav Havelka, Vokurka Jan 

Tenisový Mgr. Tomáš Rajnoha 

Vyšívání Mgr. Blanka Juřičková, Zdeňka Rutarová 
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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 

 

 

 

 

 

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROJEKTŮ 
 

Projekt: Učíme se spolu pro život II,  

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011454  

  

Projekt je realizován v mateřské škole , základní škole a ve školní družině. 

V mateřské škole je zaměřen na   osobnostní rozvoj pedagogů, vzdělávání v oblasti čtenářské 

gramotnosti, inkluze a informačních technologií. Pro děti do tří let  je využita i podpora chůvy. 

 Pedagogové  v rámci projektu sdílí i zkušenosti s ostatními mateřskými školami a pořádají pro 

rodiče odborná setkání. 

V základní škole a ve školní družině  je projekt zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti 

osobnostního rozvoje a na společné vzdělávání žáků. Pro žáky jsou realizovány čtenářské kluby, 

kluby logiky a deskových her  a badatelské kluby. Pro žáky se je realizováno v rámci projektu i 

doučování. 
  

 

PROJEKT GRAMMY 

Reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620 

Projekt je realizován v období od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2019. 

  

Projekt svými aktivitami při vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků potřebných k uplatnění v životě. 

Aktivity projektu vychází z aktuálních potřeb škol ze tří krajů (Moravskoslezský, Jihomoravský, 

Olomoucký), které se dlouhodobě věnují vzdělávání žáků cílové skupiny a zároveň ve 

volnočasových aktivitách spatřují možnost rozvíjet u těchto žáků takové dovednosti a znalosti, 

které následně uplatní ve výuce, čímž dochází ke zlepšení jejich vzdělávacích výsledků. 

  

Specifickými cíli a současně aktivitami projektu jsou: 

·         Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ 

·         Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ 

·         Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ 

·         Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů 

·         Rozvoj exekutivních dovedností 

·         Rozvoj jazykové gramotnosti 
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Projekt realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační 

centrum, Nový Jičín, p. o., ve spolupráci s 11 partnerskými školami: 

• Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. 

Sv. Michala 17, příspěvková organizace www.ddvrbno.cz 

• Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace 

www.zsbayera.cz 

• Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace 

www.szmkarvina.cz 

• Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace 

zskarasova.webnode.cz 

• Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace  

www.zsdruzby.cz 

• Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace 

www.zsgebauerova.cz 

• Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 

www.zschrjukinova.cz 

• Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov, Trnková 280 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

www.zspudlov.cz 

• Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, okres Šumperk 

www.zshanusovice.cz 

• Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace 

www.zskrenova.cz 

• Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace 

www.osmec.cz 

  

Bližší informace naleznete na webových stránkách projektu 

http://www.kvic.cz/aktuality/420/1/Projekty/Aktualni/GRAMMY/Aktuality 

  
 

Projekt EU „Ovoce do škol“, „Mléko 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. Ve 

školním roce 2017/18 byli do projektu zapojeny i žáci II. stupně, takže každý žák ve škole dostal 

2x do měsíce (v úterý) balíček s ovocem nebo ovocné pitíčko. Také jsme se zapojili do projektu 

„Mléko do škol“, kdy děti společně s balíčkem ovoce dostávají i krabičku neochuceného mléka. 

 

 

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. 

 

 

 

Informace o dalších projektech, do kterých je škola zapojená jsou na www.zshanusovice.cz 

 

 

 

http://www.kvic.cz/aktuality/420/1/Projekty/Aktualni/GRAMMY/Aktuality
http://www.i-bezpecne.cz/
http://www.zshanusovice.cz/
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 PŘÍLOHA č. 1  

 

Základní údaje o hospodaření školy   
 

 

Komentář k hospodaření ve školním roce 2018/2019 

 
 Ze strany zřizovatele byl rozpočet na platy posílen a je využíván především pro 

mimoškolní aktivity žáků a dofinancování zaměstnanců mateřské školy. K rozvoji školy v nemalé 

míře pomáhají finanční prostředky z evropských fondů, které v pomáhaly financovat „chůvy“ pro 

děti ve věku do tří let. 

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 2018 a z rozborů hospodaření. 

 

Přehled dotací a příspěvků na rok 2018 

  v Kč       

UZ 33 353 Dotace na přímé náklady 23 399 020,00 
      

 OPVK Peníze školám       847 495,90 
      

UZ 33 070 Podpora výuky plavání v ZŠ          39 600,00       

 Příspěvek zřizovatele    4 890 000,00 
      

              

 

Údaje o hospodaření obou období jsou uvedeny v následující tabulce: 

Hospodaření školy      

      v tis. Kč 

       

Činnost 

k 31.12.2018 k 30.6.2019 

výnosy  náklady  
hospodářský 

výsledek 
výnosy  náklady  

hospodářský 

výsledek 

hlavní   31 228,77 31 182,83   45,94 16 187,26 15 725,44 461,82 

doplňková    2 252,05       2 240,61     11,44 1 139,56 1 120,84   18,72 

Celkem 33 480,82     33 423,44     57,38 17 326,82 16 846,28 480,54 

 

1 

41 

Hospodaření organizace za rok 2018 skončilo kladným výsledkem, a to ziskovostí doplňkové 

činnosti a vlastními výkony v hlavní činnosti.  

Hospodaření v l. pololetí 2019 je ovlivněno chystanými akcemi (opravy) v průběhu hlavních 

prázdnin. 

 

Doplňková činnost 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 
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vytvořený zisk má být použit k dotování hlavní činnosti. Podrobný přehled uskutečňované 

doplňkové činnosti ve škole za uzavřené účetní období 2018 je uveden v následující tabulce. 

 

 

Přehled doplňkové činnosti  za rok 2018   

   v tis. Kč 

Činnost Výnosy Náklady HV 

Hostinská činnost šk.jídelny –

cizí stráv. 1 976,32 2 064,07 -87,75 

Hostinská činnost šk.jídelny –

akce 49,37 21,58 27,79 

Realitní činnost – pronájmy 

tělocvičny 138,55 121,39 17,16 

Realitní činnost – ostatní 

pronájmy  87,81 33,57 54,24 

Celkem za organizaci 2 252,05 2 240,61 11,44 
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PŘÍLOHA č. 2 - Plán akcí na školní rok 2018/19 

 

Den v měsíci 

září 2018 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. So-Ne   

3. Po 
Slavnostní zahájení školního roku 

Přivítání nových prvňáčků - od 9 hod v jídelně školy 
- od. PJ, Pit 

 

4. Út 

Třídnické práce, rozdávání učebnic … - od. TU Třídní schůzka 2.B – od 15 hod – 

od. Jo 

Třídní schůzky 2.A – od 15 hod – 

od. Ho 

Setkání výchovné poradkyně s 

novými třídními učiteli - od 

12:30 hod., kancelář VP,  z: Ží 

5. St Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo  

6. Čt 
Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju   Setkání MP - Šumperk - 10.30h 

Wi 

7. Pá   

8. – 9. So-Ne   

10. Po 
 Blok seminářů o práci se třídou 

– 13:30 – 16:30 – všichni vyučující 

11. Út 

Ovoce do škol – zaj. PJ 

Exkurze Praděd 9. ročník – dop. Já, Sv, Raj 

Aktiv Tv – od 13 hod v Špk -  PJ 

Setkání se sociální pracovnicí ze 

společnosti Podané ruce  v 16 

hod.,  kancelář VP, z: Ží, Wi 

12. St 

Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo Třídní schůzka 3.A - od 14:30 

hod – od. Ju 

Třídní schůzka 3.B - od 14:30 

hod – od. Jan 

Setkání zač.učitelů -u ŠMP  -

od13.10 -od Wi 

13. Čt 

Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  Třídní schůzka 6.A - od 15:00 

hod – Mat 

Třídní schůzka 6.B - od 15:00 

hod - Vo 

14. Pá 

Nábor: OU a PrŠ Lipová - lázně,  

5. hod. - 9.B, 6. hod. 9.A, z: Ží  

Akce “Noc ve škole” 8.B doz. Ru, Vo   - 18.00 - 

8.30 hod. 

Studium - Raj 

15. – 16. So-Ne   

17. Po   

18. Út 
 Setkání  asistentů u ŠMP --od 

9.45h  od Wi . 

19. St 

Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo Třídní schůzka 4.B - od 15,00 – 

od.Sch 

Třídní schůzka 4.A - od 15,00-  

Pě 

Třídní schůzka 5.A - od 15.00 - 

Pg 

20. Čt 

Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  

Den policistou  - prezentačně soutěžní aktivita - 

vybraní žáci 8. tříd, od 6:45 – 16:00 hod., z: Ží 

Okresní finále v Atletice -Šumperk - vybraní žáci 

6. - 9. ročníku, dop. Já, Raj 

Seminář v Praze – Fel, PJ  

Třídní schůzka třídy S – od 

14.00hodin - Pudilová 

 

21. Pá 
Nábor - VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, 5. hod.  - 

9.B, 6. hod. 9.A, z: Ží 

Studium - Raj 

22. – 23. So-Ne   

24. Po 

Dopravní hřiště Mohelnice 4.r. – dop. Un, Pě 

 

Třídní schůzky osmých tříd 

16.00 hod – org. Já, Ru, Ží - 

informace o volbě povolání 

Třídní schůzky sedmých tříd 

16,15h – Di, Lá 
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25. Út 
Okrskové kolo přespolního běhu – Staré Město -

vybraní žáci – dop. Un 

Ovoce do škol – zaj. PJ 

 

26. St 
Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo 

Úřad práce Šumperk 9. A – dop. Raj 

Třídní schůzka 5.B – od 15 hod – 

od. Ko 

27. Čt 

Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  

Turistická vycházka – od. TU – I. st. ukončení 

v 11:10 hod; II. st. ukončení ve 12: hod 

Kino Oko Šumperk - 9. A, B – dop. Raj, Sv 

BARMA-kino Šumperk-7.A,B – dop. Di, Ží 

Exkurze do knihovny v Šumperku - 4. A, 5. A - 

Pě, Pg, Rai 

 

28. Pá Den české státnosti 

29. – 30. So-Ne 
  

 

 

 

 

 

Den v měsíci 

říjnu 2018 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. Po 
 Blok seminářů o práci se třídou – 

13:30 – 16:30 – všichni vyučující  

2. Út 
Okresní finále v přespolním běhu Šumperk - 

vybrané dívky 6. - 9. ročníku , dop. Un 

 

3. St 

Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo 

Exkurze na ÚP v Šumperku – 9.B – dop. Sv 

Schůzka školní samosprávy předsedů a 

místopředsedů tříd, od 7.45 hod. V M1, z: Ží + 

TU 

Slavnostní vítání nových občánků – 

MěÚ Hanušovice – od 15 hod – od. 

Jan 

4. Čt 
Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  Třídní schůzky devátých tříd - od 

15:00 hod., zaj. Raj, Sv, Ží - 

informace o volbě povolání 

5. Pá 
Nábor: SOŠ Litovel – 9.A - 5.VH, 9.B - 6.VH 

9.A, z: Ží 

Studium - Raj 

6. – 7. So-Ne   

8. Po 

Výstava „Hrou a vzděláním k vlastenectví” 

 3. - 4. hod. 5. A, 5. B, z: Hl, Pg 

 4. - 5. hod. 6. A, 6. B, z: Ží, Vo, Rychta 

Hanušovice 

Metodická a supervizní podpora – 

7:45 – 13 hod 

Setkání s rodiči žáků s SVP – od 15 

hod v M1 – od. Ží, Pg, PJ, Jo 

9. Út 
Ovoce do škol – zaj. PJ Pracovní setkání výchovných 

poradců - BEA centrum Olomouc, 

od 9:00 hod., z: Ží 

10. St 
Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo 

Exkurze Dlouhé Stráně - 8.A, 8.B - dop. Un, Já 

 

11. Čt Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  Seminář v Praze – Fel, PJ 

12. Pá 
Nábor: SOŠ a SOU strojírenské a stavební 

Jeseník  - 9.B - 5. hod., 9.A  - 6. hod., z: Ží 
Studium - Raj 

13. – 14. So-Ne   

15. Po 
 Metodická a supervizní podpora – 

7:45 – 13 hod 

16. Út   

17. St 

Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo Pracovní setkání výchovných 

poradců - Jeseník, od 8:00 – 15.00 

hod., z: Ží 

Setkání ŠMP -Šumperk - 13.00-

16.00 h-Wi. 

18. Čt Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju   

19. Pá 
Nábor: Obchodní akademie Šumperk, 9.B -5. 

VH, 9.A - 6. VH., z: Ží 
Studium - Raj 

20. – 21. So-Ne   

22. Po 
 Metodická a supervizní podpora – 

7:45 – 13 hod Ballintovská skupina 
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-Šumperk od 9 hod - Wi 

23. Út Ovoce do škol – zaj. PJ  

24. St 
Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo Setkání výchovných poradců - PPP 

a SPC Šumperk, od 13:00 – 15:00 

hod. 

25. Čt 
Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  Ukázková hodina pro rodiče 1.A , 

15.00 hod.,z: Pit 

26. Pá  
Studium - Raj 

27. – 28. So-Ne   

29. Po 
Podzimní prázdniny 

30. Út 

31. St Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo  

 

 

 

 

Den v měsíci 

listopadu 2018 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. Čt 
Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  

Schůzka školní samosprávy předsedů tříd, od 

7:30 hod. V M1, z: Ží+TU 

Seminář v Praze – Fel, PJ 

2. Pá  Studium - Raj 

3. – 4. So-Ne   

5. Po 
 Metodická a supervizní podpora 

- 9 – 14 hod, 

Seminář UP Olomouc, - Pudilová 

6. Út 
Ovoce do škol – zaj. PJ 

Slavnostní předávání Slabikářů prvňákům 

třídou 9.A - zaj. Raj, Pit 

 

7. St 
Plavecký výcvik 2. ročník – dop. Ho, Jo 

Finanční gramotnost 9.A,B - SPŠ Šumperk - od 

7:45 do 13:30 hod. - dop. Raj, Sv 

       

8. Čt 

Plavecký výcvik 3. ročník – dop. Jan, Ju  Seminář - Všímavost - 

uvědomování, pozornost a její 

význam -  Wi  

Seminář „Správní právo ve 

školství“ – Olomouc – Lu, PJ, Fel 

9. Pá 

 Teambulding – 13:30 – 18 hod – 

penzion Na Rybníčku – Nové 

Losiny 

Studium - Raj 

10. – 11. So-Ne 

 Teambulding – 8 – 12 hod – 

penzion Na Rybníčku – Nové 

Losiny 

12. Po   

13. Út   

14. St   

15. Čt 

 Pedagogická rada – 13:30 – 15:30 

hod 

Třídní schůzky – 16 – 18 hod 

Setkání se zástupci SŠ  - od 16:30 

– 18 hod ve ŠJ – od. Ží, PJ 

16. Pá 
 Studium “Raj” 

17. – 18. So-Ne  

19. Po   

20. Út 
Ovoce do škol – zaj. PJ  

Interakt. blok KPP MěÚ ŠUMPERK - 5.roč. - 2.-

3.VH – z. Wi,TU 

Setkání výchovných poradců - 

IPS Úřadu práce Šumperk, od 9:00 

hod., z: Ží 

21. St Projekt Grammy – třída S - Den s matematikou – Setkání ŠMP -PPP Šumperk 13-
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Ostrava, odjezd od školy 7:30 – dop. Pu, Rut 16.h Wi  

 

22. Čt 

Interakt. bloky KPP MěÚ Šumperk - 8.roč. - 2.-

3.VH                             z. Wi, TU 

Setkání ředitele OU a PrŠ Mohelnice s 

vycházejícími žáky - velká přes. - kancelář VP, z: 

Ží 

 

23. Pá  Studium - Raj 

24. – 25. So-Ne   

26. Po  Pracovní cesta Praha – PJ, Fel 

27. Út 
Kontrolní vyšetření žáka s SVP – M. Pavlů 

pracovnicí SPC Olomouc, od 7:45 hod., družina,z: 

Ží 

 

28. St 

Planetárium Hradec Králové - 5. A, 5. B – dopr. 

Pg, Kot 

Kontrolní vyšetření žákyně se SVP – N. Kočová 

pracovnicí SPC Mohelnice, od 8:15 hod., družina, 

z: Ží 

 

29. Čt   

30. Pá  Studium - Raj 

 

 

 

 

Den v měsíci 

prosinci 2018 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. – 2. So-Ne   

3. Po 
 Metodická a supervizní podpora 

– 9 – 14 hod 

4. Út 
Ovoce do škol – zaj. PJ Setkání  ŠMP -ŠUMPERK - 

13.00h  Wi 

5. St 

Schůzka školní samosprávy předsedů a 

místopředsedů tříd, od 7:45 hod. V M1, z: Ží+TU 

Fotografování žáků PhotoDienst – od 10 hod 

v kabinetě I. stupně 

 

6. Čt 

Návštěva šumperského muzea – výstav betlémů – 

2.A a 2.B – dop. Ho, Jo 

Vánoční koncert v Klášterním kostele v Šumperku -

18.00 pěvecký kroužek -z. Pě 

Olympiáda z českého jazyka pro vybrané žáky 8. a 

9. ročníku, 3. - 5. vyuč. hodina, v M1, z: Ží 

 

7. Pá 
Mikulášská dráha – žáci I. stupně – zaj. PJ, TU 

Čertovský projektový den – 2.A a 2.B – od. Ho, Jo 

Studium – Raj 

8. – 9. So-Ne   

10. Po 

 Metodická a supervizní podpora 

– 9 – 14 hod 

Ballintovská  skupina – PPP 

Šumperk  -9.h  Wi  

11. Út 
Návštěva knihovny v Hanušovicích – od 9 hod – 

2.B – dop. Jo 
 

12. St   

13. Čt   

14. Pá 
Den školy - předvánoční setkání žáků a učitelů – od 8 

hod v tělocvičně 

Studium – Raj 

Předvánoční setkání 

zaměstnanců – od 16 hod v jídelně 

15. – 16. So-Ne   

17. Po Adventní charitativní dílna – od 16 hod  

18. Út Ovoce do škol – zaj. PJ  

19. St   

20. Čt 
Vánoční zpívání a předání přání  žákům MŠ - IV. 

A, od 9.00 hod. z: Pě, Fe Ma 
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21. Pá 

Vánoční florbal pro žáky 6. - 9. tříd - zaj. Sv, Raj + 

žáci devátých tříd - od 8:00 do 12:00 hod. 

Zpívání koled u 2.A – I. stupeň od 9:30 hod  

Zpívání a recitace u vánočního stromu - pěvecký a 

recitační kroužek, od 17 hod., z: Pě, Ží 

Studium – Raj 

22. – 23. So-Ne   

24. Po 

Vánoční prázdniny 

25. Út 

26. St 

27. Čt 

28. Pá 

29. – 30. So-Ne 

31. Po 

 

 

 

Den v měsíci 

leden 2019 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. Út 
Vánoční prázdniny 

2. St 

3. Čt 
Schůzka školní samosprávy předsedů tříd, od 

7:30 hod. V M1, z: Ží+TU 
 

4. Pá  Studium - “Raj” 

5. – 6. So-Ne   

7. Po 
Lyžařský výcvik 7. ročníků – od. Já, PJ, Raj, Ko 

Cestopisná přednáška The Australia pro 4.-6.r. M2 - 

Mgr. Karel Kocůrek, z:Sch (dle rozpisu) 

 

8. Út 

Lyžařský výcvik 7. ročníků – od. Já, PJ, Raj, Ko 

Ovoce do škol – zaj. PJ 

Cestopisná přednáška The Australia pro 7.-9.r. M2 - 

Mgr. Karel Kocůrek, z:Sch (dle rozpisu) 

 

9. St Lyžařský výcvik 7. ročníků – od. Já, PJ, Raj, Ko  

10. Čt Lyžařský výcvik 7. ročníků – od. Já, PJ, Raj, Ko  

11. Pá Lyžařský výcvik 7. ročníků – od. Já, PJ, Raj, Ko Studium - Raj, MI 

12. – 13. So-Ne   

14. Po   

15. Út Lyžařský výcvik 5. – 6. ročníků – od. Já, PJ, Ko  

16. St Lyžařský výcvik 5. - 6.  ročníků – od. Já, PJ, Ko  

17. Čt 
Lyžařský výcvik 5. – 6. ročníků – od. Já, PJ, Ko 

Poradna pro zdraví -Úraz není náhoda -1.A-

3.vyuč.h. Nebezpečná síť -4.B 4.vyuč.h   z: Wi,TU 

 

18. Pá  Studium - “Raj” 

19. – 20. So-Ne   

21. Po   

22. Út 
Lyžařský výcvik 3. - 4. ročníků – od. Já, Jan, Raj 

Ovoce do škol – zaj. PJ 

 

23. St Lyžařský výcvik 3. - 4. ročníků – od. Já, Jan, Raj  

24. Čt 
Lyžařský výcvik 3. - 4. ročníků – od. Já, Jan, Raj 

Už jsem čtenář 1. A - návštěva knihovny – 

od.Pit,Na 

 

25. Pá  Studium - “Raj” 

26. – 27. So-Ne   

28. Po 
Okresní kolo olympiády v českém jazyce, od 8:30 

hod., D. Tomaško -IX.A, A. Malasková - IX. B, z: 

Ží 

Pololetní pedagogická rada – 

13:30 – 15:30 hod. 

 

29. Út 
Speciálně pedagogická intervence v 4.A – z. Wi, 

Pě 

Setkání s rodiči žáků 4.A – od 16 

hod 

30. St   

31. Čt Předávání pololetního vysvědčení  
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Den v měsíci 

úhor 2019 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. Pá Pololetní prázdniny 

2. – 3. So-Ne   

4. Po   

5. Út Ovoce a mléko do škol – zaj. PJ  

6. St   

7. Čt 
Je pohyb důležitý int. blok 3.A-B (1.-2. VH  4.A 

(3.VH) Nebezpečná  síť  5.A (4.VH) z: Wi,TU 

 

8. Pá 
Den školy – setkání v tělocvičně 1.VH – zaj.Fel, PJ, 

TU 

Studium “Raj” 

9. – 10. So-Ne   

11. Po 

 Porada – od 13:30 hod v M1 – váha 

známek, kázeňská opatření… - 

všichni vyučující 

12. Út   

13. St 
Schůzka školní samosprávy předsedů a 

místopředsedů tříd, v 7:45 hodin v M1, z: Ží +TU 

 

14. Čt 
Okresní kolo olympiády v Aj, Špk Komín od 8,00 do 

14,00, David Tomaško 9.A, z:Sch 

Forum–Olomouc Prevalis–
KONFERENCE PREVENCE 9:00-17:30 
hod  Wi  

15. Pá   

16. – 17. So-Ne   

18. Po 
 Supervizní setkání – od 13:30 hod 

v M1 – všichni vyučující 

19. Út 
Ovoce a mléko do škol – zaj. PJ Práce s pedagogy – od 7:30 hod – 

P. SpurnýÉ 

20. St   

21. Čt   

22. Pá  Studium “MI” 

23. – 24. So-Ne   

25. Po 
 Supervize  PPP  ŠUMPERK   9:00 

hod  Wi  

26. Út Ovoce a mléko do škol – zaj. PJ  

27. St 
Kontrolní vyšetření žáků se SVP – SPC 

Mohelnice, od 8:15 hod., kabinet 1. stupně, J. 

Holomek, S. Lovašová, z: Ží, Pu 

Studium “Raj” 

28. Čt 

Už jsem čtenář 1. A - návštěva knihovny – od.Pit,Na Studium “Raj”  

Seminář „Inkluze“ – od 13:30 hod – 

všichni vyučující – v rámci projektu 

Šablony II 

 

 

 

 

 

Den v měsíci 

březen 2019 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. Pá  Studium - MI 

2. – 3. So-Ne   

4. Po 

IB PPP Šumperk - klima třídy 6.A - 3. - 4.VH z: 

Wi, Mat 

IB Pontis Šumperk - mediální výchova 4.B 1. - 

2.VH, 4.A 3. - 4.VH z: Wi, Pě, Sch 

Vitamínový den - od 7:45 hod – 2. - 5. ročník - 

dop. TU 

Výstava Titanic Brno, 6.B - dop.TU + asist. 
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5. Út 

Kontrolní vyšetření žáků se SVP – M. Pavlů, T. 

Ebsterová, M. Gadžiová, od 7:30 hod., družina I., 

z: Ží, Ho, Pu, Vo 

Okrskové kolo ve vybíjené Bludov - žáci 4. a 5. 

ročníku, zaj. Raj 

Vydávání zápisových lístků 

zákonným zástupcům 

vycházejících žáků, od 14:00 – 

16:00 hod., z: Ží 

6. St 
Ukázkové hodiny v rámci projektu “Škola v 

pohybu” - hodiny Tv 1. - 3. ročník - od. Fel, PJ 
 

7. Čt 

Schůzka školní samosprávy předsedů tříd, od 

7:30 hod. V M1, z: Ží+TU 

Návštěva  Městské knihovny v Hanušovicích. 8.00 

- 9:00h. 2.A. Ho 

Vydávání zápisových lístků 

zákonným zástupcům 

vycházejících žáků, od 14:00 – 

16:00 hod., z: Ží 

8. Pá 
IB PPP Šumperk - klima třídy 6.B - 3.  -4.VH z: 

Wi, Vo 
 

9.-10 So-Ne   

11. Po  

 

Jarní prázdniny 
12. Út 

13. St 

14. Čt 

15. Pá 

16. – 17. So-Ne   

18. Po   

19. Út 
Divadelní představení “O princezně a 

Luciášovi” - KD Hanušovice od 10:30 hod pro 3. 

roč. zdarma – dop. TU 

 

20. St 
Okrskové kolo v recitaci v Šumperku, čas: 8:30 

– 13:00 hod., vybraní žáci školy, z: Ží 

Setkání MP v PPP Šumperk - od 

13.h  z: Wi  

21. Čt   

22. Pá  Studium - MI 

23. – 24. So-Ne   

25. Po   

26. Út   

27. St 
Exkurze do Městské knihovny v Šumperku - třída 

S. celodenní, doprovod TU a asistent třídy 
 

28. Čt 
Exkurze do Městské knihovny v Hanušovicích - 

6.B od 9:20 hod – dop. Hl, 6.A od 10:20 hod – dop. 

Mat 

 

29. Pá   

30. – 31. So-Ne   

 

 

 

 

Den v měsíci 

prosinec 2019 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. Po 
Projekt Grammy – multikultura, OSR – beseda - 

třída S, 10.00-13.00 hodin,Pudilová 

 

2. Út 

Kulatý stůl - setkání se zástupci jednotlivých 

organizací za účelem řešení rizikového chování 

žáků naší školy, z: Fl, PJ, Ží, Wi 

Kontrola práce asistentů pedagoga paní vedoucí 

PPP a SPC Šumperk - Mgr. Radkou Roučovou 

v hodinách Ov - Ží/Fe, JČ - Pi/Na, M - Ja/ Pr, Mg -

Ho/Fe 

 

3. St 
Schůzky školní samosprávy předsedů a 

místopředsedů tříd, od 7:45 hod. V M1, z: Ží+TU 

 

4. Čt 
Krajské kolo Olympiády v českém jazyce v 

Olomouci, A. Malasková, z: Un 

Setkání výchovných poradců, od 13 

hod., PPP a SPC Šumperk, z: Ží 

5. Pá   

6. – 7. So-Ne Zlatá lyra Šumperk Klášterní kostel ve 13.00 -  
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pěvecký sbor, od 11. 45 Pě, Ju 

8. Po   

9. Út   

10. St 
Etická dílna 8.A - Šikana 7:45 – 9:20; Doh. 1.VH 

Ru, 2.VH Mat 

 

11. Čt  Školení Olomouc - Fel, PJ, Luc 

12. Pá 

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M – 1. 

termín, určeno pro žáky 9. ročníku, čtyřleté obory 

vzdělání 

Přednáška (Internet říše snů) - p. Stehlíková, 

6.A - 9:35 – 11:10 hod. Mt 

Přednáška (Internet říše snů) - p. Stehlíková, 

6.B - 5.+6.vyuč.hod., učebna M2. Vo 

t 

13. – 14. So-Ne   

15. Po 
Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M – 2. 

termín, určeno pro žáky 9. ročníku, čtyřleté obory 

vzdělání 

Pedagogická rada – 13:30 – 15:30 hod 

Třídní schůzky – 16 – 18 hod 

16. Út   

17. St 
Dílna s rodiči, třída S,určeno pro žáky třídy Zápis do první třídy – 8 – 11 hod a 12 

– 16 hod 

18. Čt 
Velikonoční prázdniny 

19. Pá 

20. – 21. So-Ne   

22. Po Velikonoční pondělí 

23. Út   

24. St   

25. Čt 
 

Flora Olomouc - výběr 8. a 7. ročníků; dop. Já, Sv 
 

26. Pá 

Beseda se starostou města - s panem Markem 

Kostkou: 8. - 9. ročník, 11:30 – 12:45, KD 

Hanušovice, z: TU+Ží 

Den Země - Šumperk, třída S, 8.00 - 12.00hodin, 

projekt Grammy 

Studium - MI 

27. – 28. So-Ne 
28. 4. - Krajské kole soutěže Eurorebus –3 žáci 

6.B, 3 žáci 7.B - z: Kot  7:45 – 16:00 
 

29. Po 

Praktická přednáška I. pomoci  - zaj. Rajnoha, 

Köhlerová 

• 5. B od 8:35 do 10:20 - učebna 5. B 

• 5. A od 10:25 do 12:00 - učebna 5. B 

Přednáška “Předsudky a stereotypy” - zaj. Raj, 

Sv 

• 2. - 3. hod. 9. A – doz. Raj, Sch 

• 4. - 5. hod. 9. B – doz. Sv 

 

30. Út 

Ukázka čtenářských dovedností 1.A s 

předáváním čtenářských medailí od 9.A - Raj, 

Pit, Nav 

Záchranná služba Hanušovice - přednáška 6. A, 

8:35 – 9:20 hod. Mt 

 

 

 

 

 

Den v měsíci 

květen 2019 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. St Svátek práce  

2. Čt 
Schůzka školní samosprávy předsedů tříd, od 

7:30 hod. V M1, z: Ží+TU 

 

3. Pá  Studium MI 

4. – 5. So-Ne   

6. Po Čtení v MŠ - cca od 9.00h (III.A) - zaj. Ju  
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7. Út 

Besídka pro maminky - od 16 hod – 2.A, 2.B - 

od. Ho, Jo 

Uctění památky zesnulých sovětských vojáků - 

2. VH, třída 9.A, z: Ží 

 

8. St Den vítězství 

9. Čt 
Exkurze ProBio, 6.A, 9:00 – 12:00 hod., Mt, 

Unz. 

 

10. Pá Den školy - v 8 hod v tělocvičně - dop. TU  

11. – 12. So-Ne 
Kulturní vystoupení recitačního kroužku ke 

Dni matek, KD Hanušovice, neděle 12. 5. 2019 

od 14:00 hod., z: Ží 

 

13. Po 
Školní výlet devátých tříd, Pastviny - zaj. Raj, 

Sv, Un 

Čtení v MŠ - cca od 9.00h (III. A) - zaj. Ju 

 

14. Út 

Ovoce a mléko do škol - PJ 

Školní výlet devátých tříd, Pastviny - zaj. Raj, 

Sv, Un 

Čtenářská olympiáda - projekt knihovny od 

8.00h, třída 1. A – zaj. Pit, Nav 

 

15. St 

Výstava SONS - od 9 hod v KD Hanušovice - 

zájemci z I. a II. stupně 

DH Mohelnice - 4.A a 4.B - 1. - 5.VH - dop. Sch, 

Pě 

Seminář CLIL – 12 – 17 hod - Učitelé 

I. stupně 

16. Čt   

17. Pá Exkurze ProBio, 6.B, 9:00 – 12:00, Vo, Unz.  Studium MI  

18. – 19. So-Ne   

20. Po 
Čtení v MŠ - cca od 9.00h (III. A) - zaj. Ju 

 

Přednáška pro veřejnost 

“Matematika prof. Hejného” - od 16 

hod v M1 – zaj. PJ, Jo, Ko 

21. Út 
Okresní soutěž cyklistů v Mohelnici - vybraní 

žáci 5.- 9. ročníku - 7. 00 – 14.00.  Pg 

Seminář CLIL – 13:30 – 17 hod - 

učitelé II. stupně 

22. St 

Ukázková hodiny Tv pro 1. - 3. ročník - 

tělocvična nebo hřiště - dop. učitelé Tv v 1. - 3. 

ročníku 

Technohrátky 2019 – SOU opravárenské Králíky, 

8:00 – 14:00 hod., 22 zájemců, z: Ží 

 

23. Čt 

Celodenní program pro žáky třídy S, Vida 

Brno, doba 8.00 -15.00 hodin – dop. Pu,Rut 

Majáles v Šumperku - 6.A,6.B,8.B dop. Mat ,Vo 

Ru 

 

24. Pá 

Přednáška “Kamarádi nerostou na stromě” - 

pí. Stehlíková, 2.B 1.-2.VH; 4.B 3.-4.VH - doh. 

TU 

“Pít či nepít”-8.A-3.-4.VH-doh. 3.VH MI, 4.VH 

Sv 

“Pít či nepít” - 8.B 1. a 2. VH – doh. Ru 

Seminář paní Kropíkové - od 13:30 do 

18:00 hod - celá sborovna 

Studium - MI 

 

25. – 26. So-Ne  
Seminář paní Kropíkové - od 8:30 do 

12:00 hod - celá sborovna 

27. Po 

Fotografování II. stupeň - od 7:45 hod 

Interaktivní beseda pí Stehlíková - 1 roč. - Pi 

Kdo se směje nebrečí - prevence šikany - 2.B 3.-
4.h., pí. Stehlíková - doh. Ho 
Okresní kolo Pythagoriády 5. roč. - dop. Un 

 

28. Út 
Ovoce a mléko do škol - PJ 

Fotografování I. stupeň - od 7:45 hod 

Divadlo Špk, Sherlock Holmes – 6.B Vo, Un 

 

29. St 

Přednáška “Prevence neplánovaného 
těhotenství a interrupcí” - zaj. Raj, Sv 

• 1. - 3. VH-9.B – doz. MI, Vo, Ru 

• 4. - 6. hod. 9.A – doz. Raj  
Koncert Klášterní kostel Šumperk 18.00 hod - 

pěvecký sbor od 17.15 Pě, Ju 

Setkání ŠMP - PPP ŠUMPERK  od 

13. h-z.  Wi  
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30. Čt 

Projektový den - Enviromentální výchova - 

Šumperku 8.00 - 14.00. - 5.A a 5.B - Pg, Ko 

Kdo se směje nebrečí - prevence šikany - 2.B - pí. 
Stehlíková - doh. Jo 

 

31. Pá 

Kdo se směje nebrečí - prevence šikany, tř.4.B  
3.-4.h., pí.Stehlíková; z: Sch 
Etická dílna “Tvůj život, tvá volba” - 1. a 2. 

VH – 8.B - doh. Ru; 3. - 4.VH 8.A - doh. 3.VH - 

MI, 4.VH - Sv 

 

 

 

 

 

 

 

Den v měsíci 

červen 2019 

Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. – 2. So-Ne   

3. Po 
Přednáška “První pomoc” - 1.VH 2.B - doz. Jo Přednáška pro veřejnost “Kyberšikana” 

- od 17. hod v M1 – zaj. Fel, Jokl 

4. Út Návštěva knihovny - 2.A - dop. Ho  

5. St 

Ukázková hodiny pro rodiče předškoláků - 1.VH 

ve 2.B - od. Jo 

Schůzka školní samosprávy předsedů  

a místopředsedů tříd, od 7:45 hod. V M1, z: 

Ží,TU 

Školní výlet V.B - Praha – 5:45 – 18:00, Kot, Hl 

 

6. Čt 

Cyklista roku – Mohelnice - vybraní žáci 

4.ročníku. Pg 

Poradna pro zdraví “Dospívání” - 5.A a 5.B - 3. - 

4.VH - Pg, Ko.  

Akademie Grammy Ostrava – S – dop. Pu, Rut 

Poradna pro zdraví “Kyberšikana“ 6.A,B 1-2VH-
Mt.Vo 

 

7. Pá 

Přednáška “Šikana - nemoc vztahů” - p. 
Stehlíková, 6.A, 3.-4. VH, učebna M2. Mt 
Přednáška “Šikana - nemoc vztahů” - p. 
Stehlíková, 6.B, 5.-6. VH, učebna M2. Vo 
Přednáška - p. Stehlíková - 1. roč. Pi 
Poradna pro zdraví ,,Rizikové sex.chování “9.A,B-
1-2VH  Raj.Sv 

 

8. – 9. So-Ne   

10. Po 

Školní výlet 2.A a 2.B - lesní bar Horní Lipová - 

dop. Ho, Jo, PJ 

Poradna pro zdraví ,,Kyberšikana“ - 6.A,B – 3. - 

4.VH - Mt, Vo 

 

11. Út 
Poradna pro zdraví ,,Poruchy příjmu potravy “ 

7.A,B 1-2VH Lá ,Di  

 

12. St 

Poradna pro zdraví “Kouření” - 5.A, 5.B od 

7.45-Pg, Ko 

Výlet do Zoo Olomouc - S–8–15 hod - dop. 

Pud.,Rut. 

Výlet Lesní bar - 4.B (dle počasí) - dop. Sch, 

Proch 

 

13. Čt 
Pasování na čtenáře - projekt knihovny – 1.A, 

 v 9.00h -  zaj. Pit, Nav 

 

14. Pá   

15. – 16. So-Ne   

17. Po 

Přednáška “Sex, AIDS a vztahy” - zaj. Raj, Sv 

• 2. - 3. hod. 9. A – doz. Raj, Sch 

• 4. - 5. hod. 9. B – doz. Sv 
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18. Út 

Přednáška o integrovaném záchranném systému 

- 1. - 2.VH - 2.r - doz. Ho, Jo; 3. - 4. VH – 6.B - 

doz. Di, Já 

Hvězdárna a planetárium Brno – exkurze, 6.A, 

dop. Mat. 

 

19. St 
Přednáška o integrovaném záchranném systému 

- 1. - 2.VH - 6.A - doz. Di, Lá 

Výlet 1.A - Jeseník - dop. Pit, Nav. 

 

20. Čt 
Celodenní školní výlet IV.A, V.A - tábor Černý 

potok Pě, Pg 

 

21. Pá 
Školní výlet 3.A, 3.B - Resort Dolní Morava – dop. 

Jan, Jur, Proch. 

 

22. – 23. So-Ne   

24. Po 
9. roč. – nácvik akademie v KD v Hanušovicích Závěrečná pedagogická rada – od 

13:30 hod 

25. Út 

Předávání učebnic, třídnické práce 

9. roč. – nácvik akademie v KD v Hanušovicích 

Planetárium Brno + VIDA – exkurze, 6.B, dop. 

Vo,Unz 

 

26. St 

Generálka akademie 9. roč. a zhodnocení 

školního roku – od 9:45 v KD Hanušovice – pro. 

celá škola, zaj. PJ, Fel, Raj, Sv 

Akademie 9. ročníků – od 17 hod v KD 

Hanušovice 

 

27. Čt 
Turistická vycházka – 1. – 8. ročník – dop. TU 

Úklid po akademii – 9. roč – dop. Raj, Sv 
 

28. Pá 

Slavnostní předávání vysvědčení 

9. ročník - slavnostní předávání vysvědčení v 

KD v Hanušovicích za účasti starosty města a 

rodičů - zaj. Raj, Sv, Fel – od 8:00 hod. 

 

29. – 30. So-Ne   
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PŘÍLOHA č. 3 

Výroční zpráva o činnosti MŠ ve školním roce 

2018/2019 
 

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: 86 

- počet pedagogických zaměstnanců: 7 

- počet provozních zaměstnanců: 2 

- provoz MŠ: 6,00 – 16,00 hod. 

 

Údaje o zaměstnancích 

 

              V mateřské škole pracovalo sedm pedagogických pracovnic. Všechny jsou plně 

kvalifikované a nadále se v průběhu školního roku účastnily seminářů pořádaných UP Olomouc, 

Centrum celoživotního vzdělávání, dotované programy apod.  

 

Většina p.učitelek se vzdělávala: 

• absolvování kurzu ve vzdělávacím programu – Logopedický asistent – primární logopedická 

prevence ve školství 

• osvědčení na semináři – Čtenářská pregramotnost v MŠ 

• účast na vzdělávací akce – Osobnostně vzdělávací rozvoj pedagogů mateřských škol 

• kurz – Grafomotorika, která má smysl 

• vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ 

 

 

Třída paní učitelky 

Žabičky Nikolovová Ludmila 

 Úlehlová Marie 

Ježečci Valentová Hana 

 Friedrichová Romana 

Zajíčci Hetmánková Jana 

 Sedlačíková Pavla 

Myšičky Vondrušková Petra 

 

• od ledna 2019 do června 2019 v MŠ Hanušovice pracovala Molčanová Bronislava jako chůva u 

dvouletých dětí 

 

• o úklid se staraly dvě paní uklízečky, které zajišťovaly i výdej stravy.  

 

http://ms-hanusovice.webnode.cz/
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paní uklízečky 

Šinkovská Jana 

Davidová Emma 

 

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 14. 5. 2019. Celkem bylo předloženo 40 žádostí o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny.  

Školní docházka byla odložena 15 dětem.  

 27 dětí odešlo do 1. třídy ZŠ.  

 

 

Vzdělávání v MŠ bylo dále doplněno: 

 

- kulturně výchovné, vzdělávací a sportovní programy  

- akce s rodiči 

- spolupráce se ZŠ Hanušovice 

 

5. 9. 2018 setkání s rodiči – rodičovská schůzka 

5. 10. 2018 „ Pirátská pohádka“ – divadlo v MŠ 

17. 10. 2018 „O křišťálovém srdci“ – divadlo v DK Hanušovice 

24. 10. 2018 „Zazvonil zvonec a je tady konec“ – divadlo v MŠ 

29. 11.  2018 „Radovánkovy čertoviny“ – divadlo v MŠ 

5. 12. 2018 Vánoční focení dětí - Photodienst 

6. 12. 2018 návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce 

13. 12. 2018 vánoční tvoření s rodiči, posezení u stromečku, dárky 

17. 12. 2018 „Vánoční přání“ – divadlo v MŠ 

9. 1. 2019 Screening očí dětí – Prima visus 

28. 1. – 1. 2. 2019 Lyžařský výcvik - Kunčice 

8. 2. 2019 „Cesta do školy“ – první návštěva základní školy, seznámení 

19. 3.  2019 „ O princezně, Luciášovi a makových buchtách“ – divadlo v DK 

23. 4. 2019 Focení dětí – tablo, společná fotografie tříd 

6. 5., 13. 5., 

20. 5 

2019 Čtení s předškoláky  – projekt se ZŠ – 3.třída (návštěva školáků 

v MŠ, čtení pohádky, diskuse, zpívání, hraní…) 

7. 5.  2019 registrace k zápisu 

14. 5.  2019 zápis do MŠ Hanušovice 

16. 5.  2019 „Hrnečku vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi“ – divadlo v MŠ 

30. 5. 2019 Den dětí, maminek a tatínků – velká oslavná akce na zahradě MŠ 

6. 6. – 7. 6 2019 Dvoudenní výlet s předškoláky – Kronfelzov (+rodiče) 

10. 6.  2019 „Červená Sukýnka, červená karkulka“ – divadlo v MŠ 

20. 6.  2019 Velký školkový výlet i s rodiči – Galaxie Zlín 

 

Dne: 30. 8. 2019                                       Zpracovala: P. Sedlačíková – ved. uč. MŠ Hanušovice 


