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1. VÝZNAMNÉ AKCE ŠKOLY 

 

Významné aktivity, soutěže, které se naše škola zúčastnila – školní rok 2019/2020. 

Více informací na www.zshanusovice.cz 

 

 

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH PRVŇÁKŮ 

Školní rok 2019/2020 zahájili prvňáčci dne 2. září 2019 slavnostně. Uvítání se uskutečnilo 

společně s rodiči, s panem ředitelem Ing. Františkem Felnerem, s panem starostou Markem 

Kostkou a s dalšími hosty. Pan ředitel a pan starosta popřáli všem šťastný start a hodně 

úspěchů. 

Program připravila paní učitelka Janočková se žáky 7. a 4. ročníku. Byl nazván „Cirkus 

ABECEDA“. Malé žáčky přivítal šašek Vašek a principál. Poté plnili úkoly. S tanečnicemi 

zkoušeli chodit po provaze, opička Amálka naučila děti házet míčkem na cíl a medvěd Míša 

každému přivezl klaunovský klobouček. Všichni byli potom přivítání mezi prvňáčky panem 

zástupcem Petrem Jordou, od kterého obdrželi pamětní list, a od pana starosty drobnou 

sladkost na uvítanou mezi školáky. 

Z usměvavých a spokojených tvářiček bylo poznat, že se přivítání vydařilo. 

 

 

Zahájení školního roku 2019/2020 v hanušovické škole 

V pondělí 2. 9. 2019 proběhlo ve školní jídelně slavnostní zahájení školního roku pro naše 

nové prvňáčky. Žáci ze starších ročníků připravili program pod vedením paní učitelky Anny 

Janočkové. Je potřeba připomenout, že tito starší žáci se na vystoupení připravovali i přes 

prázdniny, za což jim patří velký dík. 

Na druhý den, 3. 9. 2019 se v tělocvičně školy uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 

za přítomnosti všech žáků, pedagogů a našich hostů – pana starosty Marka Kostky, předsedy 

školské rady pana Jiřího Fialy, zástupce Lesů ČR pana René Šebka, pana Karla Svobody z 

firmy Dřevostav, zástupce Policie ČR, obvodního oddělení pana Michala Kvapilíka a 

zástupce farnosti o. Artura Gurky. Školní rok jsme zahájili společným zpěvem české hymny, 

poté žáky přivítal pan starosta spolu s panem ředitelem. 

Věříme, že letošní rok bude úspěšný nejen pro naše prvňáčky a pro ty, kteří vycházejí, ale 

též pro všechny ostatní žáky naší školy. 

 

 

EXKURZE NA KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK 

V úterý 10.9.2019 se žáci pátého, šestého a sedmého ročníku zúčastnili turistického výletu 

na Králický Sněžník. K chatě Návrší žáky vyvezly autobusy, odkud započal jejich pěší 

výstup k soše slůněte nebo až na vrchol Králického Sněžníku (1424 m.n.m.). Příjemným 

zpestřením výšlapu byla zajímavá stanoviště, kde se dozvěděli mnoho informací nejen o 

zdejší přírodě, ale i o poslání a úkolech Horské služby, která kromě jiného poskytuje první 

pomoc a zajišťuje transport zraněných. Teoretické znalosti si mohli žáci vyzkoušet při 

poznávání ptactva, živočichů a stromů. Ve spolupráci s HS si ověřili dovednosti v 
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poskytování první pomoci. Žáky také zaujali lovečtí psi, kteří jsou nepostradatelnými 

pomocníky našich myslivců, a stanoviště s živými sovami. 

Společně strávený den uprostřed přírody, obohacený o nové poznatky, se žákům i přes 

nepříznivé počasí líbil. 

 

 

DEN POLICISTOU 

Ve čtvrtek 19. září 2019 se uskutečnila na Územním odboru Policie České republiky 

v Šumperku ve spolupráci s Vilou Doris v Šumperku již tradiční – prezentačně-soutěžní 

aktivita: „Den policistou.“ Naši Základní školu v Hanušovicích reprezentovalo tříčlenné 

družstvo žáků 8. tříd ve složení Markéta Marešová, VIII. A, Aneta Pavlínová, VIII. A a 

Tereza Svobodová, VIII. B, kteří získali v silném konkurenčním boji s ostatními 

základními školami pěkné 5. místo. Na třetí místo chyběly děvčatům pouhé 2 body. Žákyně 

Tereza Svobodová byla 3. nejlepší ze všech ve střelbě ze vzduchovky. 

Žákyně soutěžily v zastavování vozidel dle pokynů dopravní policie, snímaly otisky prstů, 

střílely ze vzduchovky, podrobily se náročnému fyzickému i znalostnímu testu. Byla jim 

představena práce Policie ČR. Následovala ukázka výcviku psů. Děti si vyslechly zajímavou 

přednášku z trestního práva, která přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí. Navštívily 

kriminalistické pracoviště, obvodní oddělení, pracoviště služební kynologie atd. Plnily celou 

řadu úkolů na jednotlivých stanovištích. Soutěž probíhala i formou připravených písemných 

testů. 

Den policistou patřil k vydařené akci, která si získala oblibu u všech zúčastněných. Nejlepší 

soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami, které převzali z rukou plukovníka Mgr. Libora 

Giesela, vedoucího Územního odboru Policie ČR v Šumperku. Děvčata si pochutnala na 

dobrém obědě, bagetě, horalce, jablku i osvěžujícím nápoji. Přestože bylo chladné počasí, na 

dobré náladě to nikomu neubralo. 

 Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci školy na této akci v rámci základních škol 

v našem regionu. 

  

 

EXKURZE NA INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU 

POVOLÁNÍ 

Ve středu 25. září 2019 navštívili žáci 9. A třídy společně se žáky, kteří vycházejí z nižšího 

ročníku v doprovodu třídní učitelky - paní Mgr. Yvony Jánové a výchovné poradkyně 

PaedDr. Vladimíry Žídkové Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při 

Úřadu práce v Šumperku, jež plní preventivní práci v přípravě, rozložení a využití 

pracovních sil na trhu práce. Žáci měli možnost si vyplnit zájmový dotazník zaměřený na 

jejich vlastnosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a záliby. 

        Informační a poradenské středisko pro volbu povolání je nedílnou součástí oddělení 

poradenství na úřadech práce v ČR a poskytuje svým klientům informace potřebné pro 

rozhodování v okamžiku 

• volby dalšího vzdělání po ukončení základní školní docházky, 

• volby prvního pracovního místa po ukončení profesní přípravy, 
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• při změně zaměstnání, 

• potřeby dalšího vzdělávání, specializace, případně rekvalifikace. 

 

Předávají je formou 

• individuálního poradenství: v přímém vztahu klient – poradce, 

• skupinového poradenství: formou přednášek a besed, vhodné především pro žáky 

a studenty při zjišťování a uvědomování si profesních zájmů a schopností. 

 

Poradce má k dispozici pestrou škálu informačních médií, například: 

• písemné charakteristiky vybraných povolání, 

• videoklipy a obrazové informace o povolání včetně nároků a podmínek, 

• počítačové programy o možnostech vzdělání v ČR na středoškolské i vysokoškolské 

úrovni, 

• samoobslužné počítačové programy k zjišťování profesní zájmové orientace klienta, 

• informační letáky s nabídkou rekvalifikačních kurzů, absolventských míst, aktuálně 

volných míst. 

Informační a poradenské středisko je určeno: 

• žákům a studentům všech typů škol, rodičům a dospělým zájemcům, 

• školským zařízením, zaměstnavatelům a ostatním subjektům a institucím, které se 

podílejí na volbě povolání. 

 

Přehled počítačových programů a databází, které využívají poradci na IPS ke své 

práci: 

• SCHUHFRIEDŮV VÍDEŇSKÝ DOTAZNÍK ZÁJMŮ 

po vyplnění obdrží klient seznam doporučených povolání, které se vztahují k jeho 

zájmům 

• PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ 

Multimediální průvodce s informacemi o jednotlivých profesích včetně krátkých popisů 

povolání, dále s přehledem škol a vzdělávacích zařízení, možnostech rekvalifikace 

a volných místech 

• ŠKOLÁK 

každoročně aktualizovaná nabídka studia na středních školách v celé ČR s údaji 

o přijímacím řízení, historii škol, ubytování, poplatcích atd. 

následující programy vznikají za spolupráce s Obchodně podnikatelskou fakultou 

Slezské univerzity v Karviné: 

  -     B-KOV 

        databáze vysokých škol v celé ČR 

  -     Studium v zahraničí 

        údaje o vysokých školách v zemích EU 

        M-SERVIS 

        možnosti práce a jazykového vzdělávání v zahraničí, pobyty au- pair, programy EU 

                  

        

• Integrovaný informační portál MPSV – https://portal.mpsv.cz 

informační zdroj, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR každému 

občanovi a zaměstnavatelům – portal.mpsv.cz/sz – nabídka zajímavých služeb: 

1. Možnost vyhledávat volná místa, která mají k dispozici úřady práce v celé ČR. 
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2. Po časově nenáročné registraci možnost každodenního zasílání nových volných míst 

    dle zadaných kritérií na určitou e-mailovou adresu. 

3. Možnost získat informace o studijní nabídce všech typů středních, vyšších a 

vysokých 

    škol. K dispozici je i statistika úspěšnosti absolventů škol na trhu práce. 

4. Možnost zadat vlastní inzerát a životopis, který je pak k dispozici zaměstnavatelům 

    nabízejícím zaměstnání.   

5. Rady, jak postupovat, že zaměstnavatel přestal zaměstnanci vyplácet mzdu. 

6. Informace o pracovně právních otázkách. 

  

    -   Pro občana hledajícího práci v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru a 

Švýcarska je určena část Portálu věnovaná Evropským službám zaměstnanosti EURES na 

adrese: portal.mpsv.cz/eure 

  

Portál v sekci Zaměstnanost nabízí na 

adrese portal.mpsv.cz/sz/zamest zaměstnavatelům některé možnosti, které jim mohou 

pomoci při jejich práci. 

  

        K individuálním konzultacím je nutné se předem objednat, veškeré služby jsou 

poskytovány bezplatně. Další informace najdete na www.ssz.mpsv.cz. 

        PhDr. V. Kašparová podala žákům aktuální informace při volbě budoucího povolání. 

Žáci měli možnost si samostatně vyhledat své vysněné povolání i s finančním ohodnocením. 

 

 

 

 

 

 

      INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

V pondělí 7. října 2019 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní škole a Mateřské škole 

v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění či 

užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření za využití speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek. 

Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči, ukázat nové 

formy práce ve výuce, v pedagogické intervenci – podpora přípravy na školu, rozvoj 

učebního stylu žáka, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, zodpovědět 

veškeré dotazy směřující k zařazení žáka do integrace včetně komplexního a  kontrolního 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém 

centru, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců, správný výběr cizího jazyka jako 

http://www.ssz.mpsv.cz/
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jedné z forem volitelných předmětů, využití testů profesní orientace při zodpovědném 

výběru střední školy i  budoucího povolání. 

Dalším námětem uvedeného setkání bylo poskytnout rodičům aktuální 

informace souvisejících s  legislativou na téma společného vzdělávání dle novely vyhlášky 

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

nadaných, ve znění novely č. 270/2017 Sb. a vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákonní zástupci žáka byli podrobně informováni o možnostech poskytnutí podpůrných 

opatření potřebnému žákovi. Zpočátku prostřednictvím 1. stupně bez využití služeb 

pedagogicko-psychologické poradny formou Plánu pedagogické podpory, který bude 

nejméně 3 měsíce realizován a následně školou vyhodnocen. Pokud se vyučující bude 

domnívat, že se u žáka projevuje porucha učení či chování, nabídne rodičům vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Podpůrná 

opatření se týkají také vyrovnávání podmínek u přijímacího řízení na střední školy a 

úpravy podmínek při ukončování studia. 

Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálně pedagogickými vyšetřeními je skutečnost, 

že zákonný zástupce nejdříve objedná své dítě ve školském poradenském zařízení a  

následně pak požádá třídního učitele žáka o zpracování Pedagogické zprávy školy a  

podepíše písemnou žádost o vyšetření. 

Ráda bych touto cestou poděkovala za účast a poskytnuté informace pro rodiče paní učitelce 

Mgr. Aleně Divišové, Mgr. Marianě Felnerové, Mgr. Petře Matouškové i asistentkám 

pedagoga –  Kristýně Köhlerové, Lence Procházkové a Zdeňce Rutarové. 

                                                                                                                       

 

 

SETKÁNÍ RODIČŮ ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD SE ZÁSTUPCI STŘEDNÍCH ŠKOL 

OLOMOUCKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE V HANUŠOVICKÉ ŠKOLE 

Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří každoroční setkání 

rodičů a žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. 

Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. Střední škola železniční, 

technická a  služeb Šumperk, Střední zdravotnická škola Šumperk, Střední odborná škola 

Šumperk, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gymnázium Šumperk, 

IPS Úřad práce Šumperk,  Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie 

Jeseník, Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, Gymnázium Jeseník, Střední 

odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník, Vyšší odborná škola 

a Střední škola automobilní Zábřeh, Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, Střední 

průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice, Odborné učiliště a 

Praktická škola Mohelnice, Střední škola technická a  zemědělská Mohelnice, Střední 

odborná škola Litovel, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, 

Průmyslová střední škola Letohrad, Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk, 

Střední škola zemědělská a  veterinární Lanškroun, Střední odborné učiliště opravárenské 

Králíky, Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Střední odborná škola Olomouc, spol. 
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s.r.o., SOŠ lesnická a  strojírenská Šternberk, Odborné učiliště a Praktická škola Lipová – 

lázně, Střední škola Trivis Prostějov. 

Úvodní slovo na této přehlídce středních škol patřilo řediteli základní školy – 

panu Ing. Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra 

Žídková přiblížila rodičům vycházejícím žákům organizaci přijímacího řízení do oborů 

vzdělání s maturitní zkouškou s využitím jednotné státní zkoušky z českého jazyka a 

matematiky ve školním roce 2019/2020. Informovala přítomné rodiče se způsobem 

vyplňování přihlášek na střední školy a zápisových lístků podle předem připravených vzorů. 

Předala rodičům letáčky s podporou polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém 

kraji i důležitá data a čísla v souvislosti s přijímacím řízení na střední školy. Zodpověděla 

veškeré dotazy zvídavých rodičů v souvislosti s termíny konání jednotných státních zkoušek 

včetně náhradních termínů i s termíny odevzdání vyplněných přihlášek ke studiu na 

středních školách. Pak přivítal zúčastněné zástupce středních škol starosta města Hanušovic 

– pan Marek Kostka. 

 Rodiče vycházejících žáků získali potřebné informace k významnému životnímu kroku 

svých dětí – volbě budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních i učebních oborů, 

s podmínkami přijímacího řízení, se dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách, 

se studijními i firemními stipendii i s uplatněním zvolených oborů v praxi s výhledem 

na získání zaměstnání pro své děti v našem regionu i s chybějícími profesemi na trhu práce. 

Naše škola patří mezi jednu z mála základních škol jak v našem okrese, tak i v sousedních, 

která tuto akci pro rodiče a vycházející žáky zajišťuje. Každoročně se setkáváme s tím, že je 

kladně hodnocena rodiči, žáky i zúčastněnými zástupci středních škol. 

V závěru bych chtěla poděkovat žákům 6., 7., 8. a 9. ročníků za příkladnou pomoc při 

organizaci již 19. ročníku setkání rodičů a vycházejících žáků s 27 zástupci středních 

škol Olomouckého a Pardubického kraje. 

 

 

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ V 1.A 

4. 11. 2019 žáci třídy 8. B předávali prvňáčkům z 1. A slabikáře, do kterých pro ně napsali, 

případně nakreslili věnování. Prvňáčci za odměnu ukázali, co všechno se už za uplynulou 

dobu naučili z živé abecedy. Předvedli také nacvičené říkanky a rozcvičku. Osmáci byli 

překvapeni, kolik toho už prvňáci umí a jak jsou šikovní. Následně došlo už k samotnému 

předávání slabikářů. Každý osmák svému prvňáčkovi před tabulí předal slabikář a popřál mu 

do dalších školních let hodně štěstí. Myslím si, že prvňáci měli z různých obrázků a vzkazů 

velkou radost. Celá akce nás bavila a moc se nám líbila. Doufám, že i prvňáčci si to užili. 

Snad i v příštích letech se bude tato akce opakovat. 

 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V NAŠEM MĚSTĚ 

Úvodní slovo pana starosty  - Marka Kostky - zahájilo advent v našem městečku - dobu 

čekání na nejkrásnější svátky roku. Seznámil místní občany s připraveným kulturním 

programem a s dobrovolnou benefiční sbírkou pro čtyř letého Petříka Fiedlera z Hynčic nad 

Moravou, který trpí Westovým syndromem (nebezpečný typ epilepsie). Vybrané peníze 



 10 

byly předány rodině Petříka při Vánočním zpívání a recitaci v pátek 20. 12. 2019. K vánoční 

náladě přispělo v pátek 29. 11. 2019 v  odpoledních hodinách v  H–parku i pěkné kulturní 

vystoupení žáků ZŠ a MŠ v Hanušovicích – recitačního a  hudebního kroužku pod 

vedením svých vyučujících – PaedDr. Vladimíry Žídkové a Mgr. Dagmar Pěničkové, 

vystoupení pěveckého sboru Staráček i hudební skupiny Myrun. 

 Pro děti byly připraveny zajímavé hry a soutěže i vánoční mikulášská diskotéka s bohatou 

nadílkou. 

 Všichni přítomní byli již nedočkaví a těšili se na slavnostní rozsvícení 

vánočního stromu. Při odpočítávání od deseti se rozsvítil vánoční strom, při odpočítávání 

od tří se na smrku rozzářila i vánoční hvězda. 

Kdo měl zájem, měl možnost během probíhající akce ochutnat hřejivé nápoje a 

dobré občerstvení. 

  

 

 

 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE 

Národní institut pro další vzdělávání MŠMT v Praze vyhlásil pro tento školní rok 

2019/2020 46. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém 

jazyce se konalo ve čtvrtek 5. 12. 2019 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší 

Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 25 talentovaných žáků z 8. a 9. 

třídy. Pedagogický  dozor při této soutěži prováděla vyučující českého jazyka a literatury 

PaedDr. Vladimíra Žídková. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly 

žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti 

soutěže. 

Mezi úspěšné řešitele olympiády z českého jazyka patří Kateřina Váchová ze třídy 8. B s 48 

body, která za své jazykové a slohové znalosti získala prvenství v této soutěži. Na druhém 

místě se s počtem 47 bodů se umístila žákyně 9. A – Natálie Halfarová. Bronz s 44  body 

náleží Elišce Jelínkové ze třídy 8. B. O čtvrté místo se rozdělí Kateřina Kukrálová z 8. B 

a Kateřina Pánková z IX. A s 43 body. Páté místo získala Tereza Svobodová z VIII. B se 42 

body. Celkové výsledky je možné prohlédnout zde. 

Kateřina Váchová z VIII. B a Natálie Halfarová z IX. A budou reprezentovat naši školu 

v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční 21. ledna 2020 v Šumperku. 

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního 

kola Olympiády v českém jazyce. 

 

 

RODILÍ MLUVČÍ V NAŠÍ ŠKOLE 

V rámci zkvalitnění výuky cizích jazyků navštívili naši školu rodilí mluvčí z USA a 

Venezuely, kteří v průběhu dvou týdnů obohatili hodiny nejen anglického, ale i německého 

jazyka. Zajímavostí byla návštěva rodilých mluvčí ze Slovinska a Rakouska a jejich 

prezentace o Slovinsku a Rakousku byly žáky hodnoceny velice kladně. 

Žáci měli možnost poznat nejen jazyk, ale i kulturu naprosto odlišných národů. Ohlasy 

všech dětí byly veskrze pozitivní. Na počátku byl cítit ostych, ale během času se mnozí 

osmělili a využili možnosti komunikace i mimo výuku. 

https://zshanusovice.webnode.cz/_files/200003863-0a18d0a190/%C5%A0koln%C3%AD%20kolo%20olympi%C3%A1dy%20z%20J%C4%8C%20-%20v%C3%BDsledky.pdf
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Osobně bych velmi ráda poděkovala zprostředkovateli této akce a to MAS Horní Pomoraví a 

vedení školy, že umožnili tuto výjimečnou akci, kterou jak doufám, budeme v blízké 

budoucnosti opakovat. 

Názory žáků: „Zjistila jsem plno věcí, o kterých jsem do teď nevěděla.“ Samanta 

„Byla to zajímavá zkušenost. Jsem ráda, že jsem mohla zjistit, jak jsem na 

tom s angličtinou. Nejvíc se mi líbil Mr. Ramsey.“ Lucie 

„Chtěli bychom, aby přišli znovu, protože to bylo záživné. Hlavně pan 

Ramsey byl nejlepší.“ MP 

„Tyto dva týdny byly velmi zajímavé, moc se nám líbily. Bylo skvělé si 

vyzkoušet mluvit s lidmi z cizí země. Zároveň jsme se i bavily, jsme rády, že 

tady mohli být. Bylo by super, kdyby přijeli znovu.“ Tereza a Ester 

„Mr. Ramsey i Valerie jsou velmi sympatičtí a bylo pro mě jistě přínosem se 

s nimi setkat a prohodit pár vět. Budu na ně s úsměvem vzpomínat.“ Kateřina 

„Myslím, že tohle byl velmi dobrý nápad. Hodně dětí se naučilo konverzovat 

– samozřejmě že i já. Pan Ramsey je super člověk a hodně mě naučil. Byla 

s ním velká sranda a byl bych rád, kdyby znovu přijel. Ale vím, že tohle není 

jednoduché zařídit a jsem si vědom, že to stojí dost peněz. Musím říct, že 

jsem byl se všemi velmi spokojený. Děkuji, že jsem mohl něco takového 

zažít.“ Filip 

„ Mohl jsem si popovídat s někým, kdo má angličtinu jako rodný jazyk, což 

naši učitelé nemají.“ Josef 

 

 

ODPOLEDNE S POEZIÍ 

Ve čtvrtek 13. února 2020 ve 14 hodin se uskutečnilo školní kolo v recitaci určené pro žáky 

I. a II. stupně za účasti 46 soutěžících recitátorů, rodičů, prarodičů i povzbuzujících 

spolužáků a odborné poroty ve složení  - vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní 

Lenky Tomíčkové, vedoucí metodického sdružení I. stupně - paní Mgr. Dagmar Pěničkové, 

paní učitelky I. stupně - Mgr. Anny Janočkové, paní učitelky I. stupně - Mgr. Jany Pitákové 

a předsedkyně poroty - PaedDr. Vladimíry Žídkové. Recitaci doprovázela příjemná 

atmosféra a zdravá soutěživost. Podle rozesmátých tváří dětí spolu s pochvalnými slovy 

zúčastněných posluchačů lze soudit, že se jim Odpoledne s poezií velmi líbilo a v mnohém 

je obohatilo o kulturní zážitek z této uskutečněné akce. 

                                                       

Do okrskového kola v recitaci, které se uskuteční 12. 3. 2020 v Šumperku, vybrala odborná 

porota následující žáky: 

  

Matěj Šor, V.A 

Matyáš Hanák, V.B 

Jakub Rajnoha, VII.B 

Ester Topolanová, VII.B 

Tereza Svobodová, VIII.B 

Lucie Franková, IX.A 
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Příjemné odpoledne s poezií se vydařilo a umožnilo nám zaposlouchat se do veršů českých 

básníků a připomenout si, jak krásný a vznešený je náš mateřský jazyk. 

  

Velké poděkování náleží rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ Hanušovice za finanční dar na 

zakoupení hodnotných odměn pro nejlepší recitátory. Zároveň poděkování patří i paní 

vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lence Tomíčkové za účast v odborné 

porotě tradiční recitační soutěže a předání pěkných odměn a diplomů talentovaným žákům, 

podobně jako dalším členům odborné poroty  - paní Mgr. A. Janočkové, paní Mgr. D. 

Pěničkové, paní Mgr. J. Pitákové, paní PaedDr. V. Žídkové, předsedkyni poroty. 

  

 

 

Distanční výuka v rámci nouzového stavu 

od 10. 3. 2020 do 30. 6. 2020 

 
Výuka v době uzavření školy 
Uzavření škol k 12. březnu 2020 byl pro všechny velký šok. O této situaci jsme až do toho 

okamžiku neuvažovali a uzavření ze dne na den bylo dost překvapující. Během jednoho dne 

se nám ale podařilo vytvořit jednoduchý systém zadávání úkolů za pomocí platformy Office 

365, kdy úkoly pro děti byly umisťovány na úložiště, ze kterého si je mohl každý stáhnout. 

Problém zpočátku byl s kontrolou vypracovaných zadání, neboť mnoho žáků nepoužívalo 

aktivně školní e-mail a používání soukromých e-mailových adres se vzhledem k jejich 

mnohdy „bizardním“ názvům ukázalo jako problematické. Postupně se nám také do výuky 

podařilo zavést videokonference přes aplikaci Zoom, což přispělo ke zkvalitnění práce jak 

učitelů, tak i dětí. 

Mnozí učitelé, zvláště na prvním stupni, úkoly žákům posílali poštou a jejich vypracování 

kontrolovali pravidelným telefonováním. Tento způsob komunikace se u mladších dětí 

ukázal jako velmi dobrý a pomáhal zvládnou problematiku čtení v prvním a druhém 

ročníků. 

První do školy přišli, aspoň na částečnou výuku, žáci 9.A, kteří chodili do školy v úterý a ve 

čtvrtek a výuka byla zaměřena na přípravu na přijímací zkoušky. Po absolvování přijímacích 

zkoušel se devítka opět vrátila k distanční výuce. 

Po částečném otevření škol k 25. květnu pro I. stupeň jsme na základě zájmu vytvořili pouze 

tři heterogenní skupiny žáků, neboť zájem ze strany rodičů nebyl příliš velký. Tyto skupiny 

s 8 ž 12 dětmi měly na starost vždy dvě asistentky pedagoga, přičemž vyučující dále učili 

distančně, ale měli také za úkol zásobovat žáků ve škole patřičným učivem.  

Závěr školního roku byl ochuzen o tradiční akademii a společné výlety a žáci se se svými 

třídními učiteli rozloučili při odevzdávání učebnic a při předávání vysvědčení, které 

probíhalo ve škole i v jejím okolí. Na konci roku jsme poslali rodičům našich žáků on-line 

dotazník, kde jsme zjišťovali, jak naše škola zvládla distanční výuku z jejich pohledu. 

Dotazník byl anonymní a sešlo se nám celkem 192 odpovědí (ve škole bylo k 30. 6. 2020 

334 žáků). Z dotazníku vyplynulo, že rodiče vnímali práci školy pozitivně a že jsme podle 

jejich názoru situaci zvládli. Také se nám dostal spousty podnětů, se kterými budeme dále 

pracovat a budeme na ně brát zřetel při výskytu další obdobné situace. 

 

 

Distanční výuka – z pohledu pedagugů: 
- Do konce dubna probíhala hlavně přes e-mailovou komunikaci, což bylo 

problematické. Žáci nebyli zvyklí používat školní e-mail, chyběl e-mailový 

kontakt na rodiče, a to vše docela dost komplikovalo moji práci. 
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- Od května jsme přešli na online výuku přes aplikaci zoom, to byl výrazný posun 

v komunikaci s žáky! Online hodiny uvítali nejen učitelé, ale i žáci, kterým 

kontakty se spolužáky, ale také kontakt s vyučujícími chyběl. 

- Technické vybavení vyučujících bylo na dobré úrovní, každý učitel naší školy 

měl k dispozici notebook, mohl pracovat z domova, i když škola byla uzavřená. 

- Vedení školy vnímalo problém s e-mailovou komunikací, proto velice trpělivě nás 

učitele připravilo na používání aplikace zoom. 

- Vedení školy bylo s námi s vyučujícími v kontaktu, jak telefonicky, tak e-mailem. 

Po zprovoznění aplikace zoom jsme měli také online setkání vyučujících, což také 

přispělo k rychlejší komunikaci mezi námi 

- Velice pozitivně byla vůbec první reakce našeho vedení ihned po uzavření školy 

-10. 3. Hned druhý den jsme byli seznámeni se způsobem zadávání úkolů pro žáky! 

Vím, že na řadě škol tomu takto vůbec nebylo! 

- Spolupráce s rodiči byla mnohdy problematická. Rodiče nebyli zvyklí na e-mailovou 

komunikaci s vyučujícími. 

- Distanční výuka pro žáky byla úplně nová a náročná. Některým začalo 

vyhovovat, že si čas během dopoledne mohou rozvrhnout sami. Jiní v distanční 

výuce velice dlouho viděli volné dny a trvalo trošku déle, než pochopili, že je 

opravdu víc než nutné pracovat doma sám a problémy s vyučujícími konzultovat e-

mailem. 

- Přístup žáků k domácí výuce se samozřejmě projevil v jejich vědomostech při 

opakování během září ve škole. Odhaduji, že cca dvě třetiny žáků v každé třídě 

učivo nějakým způsobem zvládli. Přibližně třetina žáků třídy měla ovšem problém 

učivo zvládat sami, a proto uvítali opakování učiva v září i říjnu. 

 

 

Distanční výuka: Speciální třída při ZŠ Hanušovice  

Marcela Pudilová, učitelka ZŠ Hanušovice, speciální pedagog,  

asistentka pedagoga Zdeňka Rutarová 

- Koncepce distančního vzdělávání ve třídě bylo založené na zasílání 

vzdělávacích materiálů žákům. Škola zvolila systém, kdy každý den 

učitelé poslali žákům vytvořené vzdělávací materiály pro výuku 

jednotlivých předmětů na stránky školy. Žáci pracovali s portfoliem, 

učitelé pravidelně zasílali každému jednotlivému žákovi zpětnou vazbu 

k tomu, jak pracoval. Škola tímto způsobem pracovala první týdny, dále 

přecházela na online výuku.  

- Zkušenosti s prací žáků třídy S během období s vydanými opatřeními je 

velmi rozpačité. Nepracovali systematicky, materiály si vyzvedávali 

nepravidelně, zpětná vazba na kontrolu byla u třetiny žáků, někteří se 

zapojili až po několikáté výzvě a práci neposílali. Celou dobu jsem byla 

v kontaktu telefonicky, někteří projevovali snahu, ale jen malá část 

rodičů spolupracovala důsledně a se zájmem o vzdělání.  Nevýhodou je 

špatné technické zázemí pro žáky v rodinách. 

- Žákům v naší třídě je třeba vše opakovat, názorně ukázat, naučit je 

používat pomocné didaktické tabulky a po procvičení mohou samostatně 

pracovat. 

- Pokud tento systém je narušen, práci nerozumí, nebaví je, nemají 

motivaci a snahu. 
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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 2019/20: 17  

- počet žáků ve šk. roce 2019/20: 334 k 29. 6. 2020 

- počet pedagog. prac. ve šk. roce 2019/20: 23 + 6 asistenti 

- počet provozních prac. ve šk. roce 2019/20: 8  

 

 

skladba žáků ZŠ: 

 

- počet žáků s trvalým bydlištěm v Hanušovicích:       240 

- počet žáků s trvalým bydlištěm mimo Hanušovice:   94 

▪ Bohutín                     1 

▪ Bohdíkov                  2 
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▪ Jindřichov                 33 

▪ Kopřivná                   22 

▪ Králíky                     3 

▪ Malá Morava           28 

▪ Šumperk                   5 

 

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: 8 + 2 (výdejna MŠ) 

- počet strávníků ZŠ:  203   

- počet strávníků MŠ:  69         

- počet cizích strávníků: 157 

- počet strávníků (zaměstnanci): 47  

 

 

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: 

  

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 
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vybavení žáků učebními 

texty a učebnicemi:         stav dobrý 

vybavení kabinetů pomůckami:       stav dobrý 

vybavení ZŠ audiovizuální 

a výpočetní technikou:        stav dobrý 

 

 

 

Investiční akce a postoj MÚ k ZŠ:  

Zřizovatel zajišťuje každoročním rozpočtem provoz a rozvoj školy. 

Na rok 2019 činil provozní příspěvek od zřizovatele 4 890 000,- Kč. V tomto rozpočtu je 

kapitola na zajištění a rozvoj volnočasových aktivit pro žáky ZŠ – seznam kroužků je v části 

mimoškolní aktivity pro žáky.  

V rámci rozpočtu byly provedeny tyto významné akce: 

- malířské práce na chodbách a ve vybraných třídách ZŠ, ŠJ – 88 600,- Kč 

- modernizace WC v MŠ – 44 915,- Kč 

- oprava žlabů a svodů, háků ZŠ – 60 395,- Kč 

- výměna osvětlení ve třídách ZŠ – 91 663,- Kč 

- výměna osvětlení na chodbě ZŠ – 19 834,- Kč 

- kompletní výměna rozvodů vody do hydrantů ZŠ – 279674,- Kč 

- výměna školních tabulí do tříd ZŠ – 151201,- Kč 

- výměna podlahových krytin ve třídách ZŠ – 58080,- Kč 

- zakoupení sušičky na prádlo do MŠ – 27990,- Kč 

- pořízení myčky do ŠJ – 474 080,- Kč 

- vybavení tříd ZŠ interaktivitou - 126 829,- Kč. 

Dále se z rozpočtu města se průběžně  provádí běžné opravy a nákupy služeb na zajištění 

provozu ZŠ a MŠ. 

 

 

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 
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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 25. 9. 2019 navštívili žáci 9. ročníku Informační a  

poradenské středisko při Úřadu práce v Šumperku, kde jim byly poskytnuty 

potřebné informace související s výběrem střední školy jako předpoklad 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, 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 1. 10. 2019 se vycházející žáci naší školy 

zúčastnili v doprovodu svých zákonných zástupců výchovnou poradkyní nabídnuté 

„Burzy práce a vzdělání 2019,“ 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. Vstup na tuto akci byl zdarma. Dne 5. listopadu 2019 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 2019“ 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. Na výherce čekal dárkový 

poukaz na koupi mobilního telefonu ve výši 3 000 Kč. 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 11.  listopadu 2019 zorganizovala výchovná poradkyně již 20. ročník 

tradičního setkání rodičů a žáků 8. a 9. tříd s 25 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 literatury a matematiky a 

její aplikace ve školním roce 2019/2020, nové přihlášky na střední školy včetně 

vzoru, zápisový lístek včetně vzoru pro přijetí žáků na střední školy. Od září 2019 do 

prosince 2020 bylo na naší škole realizováno 6 náborů profesních odborníků ve 

třídě 9. A: 

11. 10. 2019 – Průmyslová střední škola Letohrad 

01. 11. 2019 – Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk 

22. 11. 2019 – Střední odborná škola Litovel 
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26. 11. 2019 – Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk 

29. 11. 2019 – Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh 

13. 12. 2019 – Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník 

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

14. 11. 2019 Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice 

Dne 28. 11. 2019 se zúčastnili zájemci z řad vycházejících žáků Dne otevřených 

dveří a Dne zaměstnanců na Střední škole železniční, technické a služeb 

v Šumperku za pedagogického doprovodu výchovné poradkyně – PaedDr. 

Vladimíry Žídkové. Žáci se seznámili s nabídkou studijních a učebních oborů, poté si 

prohlédli střední školu, odborné učebny, tělocvičnu, posilovnu a školní jídelnu. 

Vedly poučné a zajímavé rozhovory s vyučujícími jednotlivých předmětů. Projevili 

zájem o zájmový kroužek při střední škole: „Stavitelství na zkoušku.“ 

„Andělská poradna s výběrem po čertu dobrého povolání v době podnikání“ 

aneb „Poradenský den pro rodiče a žáky“ v rámci charitativních vánočních 

dílen se uskutečnil 16. 12. 2019 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 zaujaly soutěže zaměřené na koncentraci 

pozornosti, prostorovou orientaci, analýzu, syntézu, procvičování paměti. 

Vycházející žáci v doprovodu svých rodičů se zodpovědně zamýšleli nad budoucím 

pracovním životem. 

 

- 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: 12. 11. 2019 – žáci s mentálním postižením, SPC 

Olomouc – 14. 1. 2020 - žáci se sluchovým postižením. Od února 2020 do srpna 

2020 se uskutečnila kontrolní pedagogicko-psychologická vyšetření ve Školském 

poradenském zařízení – PPP a SPC Šumperk a PPP a SPC Jeseník. 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 podrobně zpracovaných písemných podkladů pro kontrolní vyšetření žáků se 

SVP v podobě pedagogických zpráv škol 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 průběžně zúčastňovala 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 veřejně 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 výchovná poradkyně každoročně zúčastňuje s žáky naší 

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

Policie ČR, Obvodní oddělení Šumperk ve spolupráci se Střediskem volného času 

Doris Šumperk. Vybraní žáci 8. ročníků v této prestižní soutěži dne 19. 9. 2020 

získali pěkné 5. 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. 
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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 PPP a SPC Jeseník, 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 také předmanželskou, manželskou, rozvodovou a  

porozvodovou problematikou, profesní EEG 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, pro Sociální odbor při Městském úřadu v Hanušovicích, pro Oddělení 

školství, kultury a vnějších vztahů při Městském úřadu v Šumperku, pro Okresní 

soud v Šumperku, pro Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a ŠJ 

v Olomouci – Svatý Kopeček, pro Dětský domov a ŠJ v Jeseníku – lázních, pro 

Středisko výchovné péče – Dobrá Vyhlídka v Šumperku, pro Probační a mediační 

službu v Šumperku atd. 

 

- Inkluze na ZŠ: ve školním roce 2019/2020 byla na naší základní škole poskytována 

podpůrná a vyrovnávací opatření 93 žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami – na 1. stupni: 40 žákům, na 2. stupni: 53 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 2 žáků naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích:  

(1. stupeň - 0 žáků, 2. stupeň – 2 žáci), podpůrná opatření 1. stupně v podobě 

PLPP u 6 žáků (1.  stupeň – 0 žáků, 2. stupeň – 6 žáků), podpůrná opatření 2. 

stupně bez IVP u  38  žáků (1. stupeň – 17 žáků, 2. stupeň – 21 žáků), podpůrná 
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opatření 2. stupně s IVP 1 žák (1. stupeň – 0 žáků, 2. stupeň – 1 žák), podpůrná 

opatření u žáků 3.  stupně bez IVP u 15 žáků (1. stupeň – 10 žáků, 2. stupeň – 5 

žáků), podpůrná opatření 3.  stupně s IVP u 30 žáků (1. stupeň  - 12 žáků, 2. 

stupeň – 18 žáků) a  podpůrná opatření 4. stupně u 2 žáků (1. stupeň – 1 žák, 2. 

stupeň – 1 žák). Dne 7. října 2019 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 Mgr. 

Jana Pitáková, Mgr. Marcela Pudilová, asistentky pedagoga: Kristýna Köhlerová, 

Lenka Procházková a Zdeňka Rutarová, na II. stupni vyučující českého jazyka – 

Mgr. Mariana Felnerová, Mgr. Petra Matoušková 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 a v PPP a SPC Jeseník. 

 

 

- Kontrola efektivity individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP: 

na základě odeslané zpracované dokumentace naší ZŠ a MŠ Hanušovice byl 24. 6. 

2020 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 se současnou legislativou. 

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 koordinátorkou inkluze 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 
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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 třídní mi učiteli ve spolupráci 

s ostatními vyučujícími do 15. 2. 2020 a do 31. 5. 2020 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, v PPP a SPC Jeseníku, 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 2019/2020 

Vzdělávací seminář: „Pedagog mezi paragrafy“ – JUDr.,PhDr. Jiří Valenta 

místo: ZŠ a MŠ Hanušovice; termín: 29. 8. 2019 

 

Kulatý stůl: Prevence rizikového chování žáků – Ing. František Felner 

místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, termín: 4. 10. 2019 

             

            Pracovní setkání výchovných poradců: Odbor školství Olomouc 

            místo: BEA centrum Olomouc; termín: 14. 10. 2019 

 

            Vzdělávací seminář: „Zkušenosti s novým školním řádem – Mgr. Marika Kropíková 

            místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, termín: 31. 10. 2019   

 

            Setkání výchovných poradců – Mgr. Radka Roučová 
             místo: Městský úřad Šumperk; termín: 6. 11. 2019 

 

             Vzdělávací seminář: „Osobnostně – sociální rozvoj – Mgr. Monika Fojtáchová 

             Místo: ZŠ a MŠ Hanušovice, termín: 18. 11. 2019 

 

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

během školního roku byly uskutečněny konzultace výchovného poradce 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 a  třídními učiteli 

a jejich vyhodnocení po třech měsících od realizace, na které navázalo roční 

vyhodnocení Plánu pedagogické podpory 

       

- 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, PPP a SPC Jeseník  - byly 

objednány a  následně zakoupeny kompenzační pomůcky a speciální učebnice pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodnotě 9 450 Kč 
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- Jednání se zákonnými zástupci žáků, výchovné komise: 

v průběhu školního roku 2019/2020 se uskutečnilo jednání se zákonnými zástupci 

žáků 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 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  - 29. 9. 2020, 9. B – 7. 10. 2020 

čas: od 9:00 – 11:00 hodin 

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 2020: 

     termín: bude upřeněn (předpokládaný termín – říjen 2020) 

     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 

 

-   Den policistou – prezentačně soutěžní aktivita pro žáky 8. ročníků – 17. 9. 2020: 

    Územní odbor Policie ČR v Šumperku ve spolupráci se SVČ Doris v Šumperku 

    za podpory: spolek Bezpečný Šumperk, z.s., Město Šumperk, Zdravotní pojišťovna 

                        MV, Generali Česká pojišťovna, Besip 

    účast: tříčlenné družstvo žáků 8. ročníku 

    program: návštěva pracoviště kriminalistické techniky 

                    návštěva pracoviště dopravního inspektorátu 

                    skupina služební kynologie 

                    střelnice – střelba ze vzduchovky 

                    soutěže žáků v různých disciplínách 

                    test zdatnosti 

                    test znalostí související s policejní činností 

                    dopravní test 

                    vyhodnocení soutěže 

 

http://www.burzapav.cz/
http://www.ohk-/
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- TECHNOhrátky 2020: 

místo: Střední odborné učiliště opravárenské Králíky 

datum: 30. 9. 2020 

čas: 9:00 – 14:00 hodin 

program: seznámení s učebními obory: opravář zemědělských strojů 

                                                                strojní mechanik 

               seznámení se studijním oborem: mechanizace a služby 

               vyhodnocení praktických dovedností žáků 

               vyhodnocení vědomostní soutěže 

               žáci budou zábavnou a praktickou formou seznámeni s obory vzdělávání 

               v Pardubickém kraji 

 

-   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:  práce metodika prevence sociálně patologických jevů 

p.uč. Jany Winklerové byla i nadále na vysoké úrovni. Byla zajišťována komplexně 

preventivním programem zaměřeným na 5, 6, 7 a 9 ročník. Škola dlouhodobě 

spolupracuje s organizacemi Pontis Šumperk o.p.s,  (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 projekt ,,Pedagog, pracovník v primární     

       prevenci a to vzděláváním pedagogů. 
 

       Vzdělávání pedagogů: Seminář k prevenci rizikového chování, seminář k prevenci 

rizikového chování – p. Kropíková - školní řád, seminář „Osobnostně- sociální rozvoj“. 

Vzdělávací programy jsou realizovány pod vedením Mgr. D. Kropíkové, které se     

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

ukázat, jak účinně snížit výskyt šikana na škole a jak jednat s problémovými žáky 

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. 

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

s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu třídy. 

     

Škola se zapojila do projektu Adopce na dálku.  

V rámci projektu ,,Adopce na dálku“ 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 intenzivním 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.  

Celoročně MP spolupracuje s neziskovou organizací ,,Podané  ruce“ v rámci 

odpoledních - aktivit – doučování pro problémové děti a děti ze sociálních rodin. 

mailto:skola@6zs.cz
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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 městskou 

policií v Hanušovicích a SVP  Olomouc –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 2019/20 proběhlo na naší škole zjišťování mapy vztahů ve třídách ve 

spolupráci s Proskoly.cz, kterého se zúčastnili všichni žáci. Výsledky testování byly 

dále zpracovány MP, se zprávou byl seznámen pedagogický sbor a v roce 2010/21 

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

změnit některé nedostatky. 

 

 

 

 

Speciální třída při ZŠ a MŠ Hanušovice – skupinová integrace 

 

Školní rok 2019/2020, zpráva o činnosti. 

Speciální třída při ZŠ a MŠ Hanušovice – skupinová integrace 

Ročníky: 4. – 8. 

Počet žáků: 14 

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.  

 

 

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. 
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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 se práce dařila v kolektivu bez větších obtíží. Dospívání, 

nepořádnost, lehkovážnost, nedůslednost k práci a k přípravě na vyučování, porušování 

pravidel školy, pravidel třídy se dařilo zvládat a narovnávat. Sociálně – psychické výkyvy a 

hospitalizace nenastaly. Žákyně sedmého ročníku porodila v červnu chlapečka. Od září 

nastupuje do školy a je povinna ukončit povinou devítiletou školní docházku. 

Od března nastal nouzový stav pro školáky a učitele – omezení kvůli Covid – 19. Žáci denně 

dostávali materiály na stránky školy. Třetina se zapojila.  

V květnu se odstěhovali sourozenci Dunkovi. Přestup na základní školu do Přerova. 

Dvě žákyně osmého ročníku pokračují na středním odborné škole. Dvojčata Kučovy od září 

nastoupily na Odborné učiliště a praktickou školu, Lipová – lázně 458. 

Jeden žák od září nenastoupí z důvodu stěhování rodiny a do třídy S přestoupí dva malí 

žáčci z prvního stupně. 

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.   

třídní učitelka Mgr. Marcela Pudilová 

 

 

 

 

 

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 17 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  

ŠVP ZV „Učíme se spolu pro život“, č. j. ZŠ a MŠ-Ha 

292/2016 ze dne 31. 8. 2016 
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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. 

 

Cvičení z anglického jazyka 

Cvičení z anglického jazyka  

Informatika  

Cvičení z matematiky 

8. 

 

Cvičení z anglického jazyka 

Cvičení z anglického jazyka 

Informatika  

Cvičení z českého jazyk 

9. 

Cvičení z anglického jazyka 

Cvičení z anglického jazyka  

Informatika 

Cvičení z matematiky 
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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. 90 % 

 II. st. 100 % 

 

 

Přehled úvazků k 30. 6. 2020 

Součást školy 
Úvazky 

rozpočet skutečnost rozdíl 

MŠ 10,06 9,35 0,70 

ZŠ 36,39 33,96 2,42 

ŠJ + výdejna 6,13 6,28 -0,15 

ŠD 2,02 2,00 0,02 

Celkem 54,60 51,60 2,99 

 

 

 

 

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 2020/21 

2 41 18 11 
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Výsledky přijímacího řízení 

ve školním roce 2019/2020 
třída 9. A 

Číslo Střední škola Obor Kód oboru 

1. Střední zdravotnická škola 
Šumperk, Kladská 234/2 

Praktická sestra 53-41-M/03 

2. Obchodní akademie a Střední 
odborná škola logistická Opava, 
Hany Kvapilové 10 

Obchodní akademie 63–41–M/02 

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

Sociální činnost 
(Sociální činnost –  
Sociálně správní 
činnost) 

75-41-M/01 

4. Střední škola logistiky a chemie 
Olomouc, U Hradiska 157/29, 
Klášterní Hradisko 

Aplikovaná chemie 28–44–M/01 

5. Střední zdravotnická škola Brno, 
Jaselská 190/7 

Praktická sestra 53–41–M/03 

6. Gymnázium Šumperk, 
Masarykovo náměstí 1207/8 

Gymnázium 79-41-K/41 

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

Obráběč kovů 23-56–H/01 

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

Stavebnictví 36-47-M/01  

9. Střední odborné učiliště 
gastronomie Praha 10, Malešice, 
U Krbu45/521 

Cukrář 29-54-H/01 

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

Mechanik elekrotechnik 26-41-L/01 

11. Střední odborná škola Šumperk, 
Zemědělská 2115/3 

Agropodnikání 41-41-M/01 

12. Střední odborná škola Šumperk, 
Zemědělská 2115/3 

Agropodnikání 41-41-M/01 

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

Elektrikář - silnoproud 26 – 51 – H/02 

14. Střední průmyslová škola a Vyšší 
odborná škola Brno – střed, 
Sokolská 1 

Strojírenství 23-41-M/01 

15. Střední škola obchodu, řemesel a 
služeb Žamberk, Zámecká 1 

Kuchař - číšník 65-51-H/01 

16. Střední odborné učiliště 
opravárenské Králíky, Předměstí 
427 

Opravář zemědělských 
strojů 

65-51-H/01 

17. Střední průmyslová škola 
Letohrad, Komenského 472 

Stavebnictví 36-47-M/01 

18.  Střední průmyslová škola Elektrikář 26-51-H/01 
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Letohrad, Komenského 472 

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

Strojní mechanik 23-51-H/01 

20.  Soukromá Střední odborná škola 
manažerská a zdravotnická s.r.o. 
Břeclav, Slovácká 1a 

Praktická sestra 53-41-M/01 

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

Technické lyceum 78-42-M/01 

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

Sociální činnost 
(Sociální činnost –  
sociálně správní 
činnost) 

75-41-M/01 

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

Strojní mechanik 23-51-H/01 

24. Nepokračuje v dalším vzdělávání 
ve střední škole 

  

 
 

Žáci, kteří ukončili školní docházku v nižším ročníku 

 

Č. Střední škola Obor Kód oboru 

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

Zedník 36 – 67 – H/01 

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

Strojní mechanik 
(zámečník) 

23 – 51 – H/01 

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

Instalatér 36 – 52 – H/01 

4. Střední odborné učiliště opravárenské 
Králíky, Předměstí 427 

Opravář 
zemědělských 
strojů 

41 – 55 – H/01 

5. Vyšší odborná škola a Střední škola 
automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 

Mechanik opravář 
motorových 
vozidel 

23 – 68 – M/01 

6. Střední škola polytechnická Olomouc, 
Rooseveltova 472/79 

Zedník 36 – 67 – H/01 

7. Odborné učiliště a Praktická škola 
Mohelnice, Vodní 27 

Potravinářská 
výroba (cukrářské 
práce) 

29 – 51 – E/01 

8. Odborné učiliště a Praktická škola 
Lipová – lázně 458 

Potravinářské 
práce 

29 – 51 – E/02 

9.  Odborné učiliště a Praktická škola 
Lipová – lázně 458 

Potravinářské 
práce 

29 – 51 – E/02 

10. Nepokračuje v dalším vzdělávání ve 
střední škole 
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2019/20 zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 

- viz plány práce na jednotlivé měsíce v příloze     

   

 

Jmenné zkratky pedagogů:  

 
A. Divišová 

F. Felner 

M. 

Felnerová 

M. 

Hodíková 

A. 

Janočková 

Y. Jánová 

P. Jorda  

H. Jordová 

Di 

Fel 

MF 

Ho 

Jan 

Já 

PJ 

Jo 

R. Kotrašová 

A. Láníková 

P. Matoušková 

D. Pěničková  

J. Pitáková  

I. Matějková          

M. Pudilová 

P. Rulíšková  

 

Ko 

Lá 

Ma 

Pě  

Pt 

MI 

 Pu 

Ru 

 

A. Suchánková 

M. Svobodová  

P. Unzeitigová  

I. Vondrušková 

V. Žídková 

 

Sch 

Sv 

Un 

Vo 

Ží 

Asis. Ped. 

K. Hlaváčková 

E. Honišová 

K. Köhlerová 

P. Navrátliová 

L. Procházková 

Z. Rutarová            

 

 

Hla 

Ho 

Köh 

Nav 

Pro 

Ru 

 

 

 

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 

- Ve školním roce 2019/20 se plavecký výcvik neuskutečnil. Od školního roku 

2020/21 bude plavecký výcvik organizován pro žáky 3. a 4. ročníku 

 

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 

- Závěrečné zkoušky se vzhledem k mimořádným opatřením neuskutečnily 

 

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:  

- Vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám se lyžařský výcvik ve školním roce 

2019/20 neuskutečnil a přesouvá se na další školní rok 

 

d. Kulturně výchovnými, vzdělávacími a sportovními programy: 
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- viz příloha č. 3 – Měsíční plány školního roku 2019/20 

 

Sportovní výsledky za školní rok 2019/2020 – 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 2. místo 

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

 

Přespolního běh - okresní kolo - Šumperk, žáci 6. - 9. třídy 

Dívky 8. - 9. třída 9. místo 

 

Atletický čtyřboj - okresní kolo – Tyršův stadión v Šumperku, žáci 6. – 9. třídy 

Dívky 6. – 7. třída 13. místo 

Chlapci 6. - 7. třída 6. místo 

 

Říjen: žádná sportovní soutěž 

Listopad: žádná sportovní soutěž 

 

Prosinec: 

Brännbalový turnaj - místní kolo - tělocvična ZŠ Hanušovice 

 

Leden: žádná sportovní soutěž 

Únor: žádná sportovní soutěž 

Březen – červen – nouzový stav 
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TABULKA Č . 1 

 

PŘEHLED TŘÍD, ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ k 30. 6. 2020 

  (včetně žáků vzdělávaných podle § 41) 

Třída  

ročník 
žáků chlapců dívek Třídní učitel 

I.A 17 9 8 Mgr. Marie Hodíková 

I.B 16 10 6 Mgr. Anna Janočková 

II.A 21 9 12 Mgr. Jana Pitáková 

III.A 16 8 8 Mgr. Mariana Felnerová 

III.B 18 11 7 Mgr. Hana Jordová 

IV.A 21 7 14 Petra Unzeitigová 

IV.B 18 9 9 Mgr. Radka Kotrašová 

V.A 23 11 12 Mgr. Dagmar Pěničková 

V.B 23 10 13 Mgr. Aneta Suchánková 

1. st. 173 84 89  

VI.A 22 11 11 Mgr. Martina Svobodová 

VI.B 22 12 10 Mgr. Pavla Rulíšková 

VII.A 22 12 10 Mgr. Petra Matoušková 

VII.B 24 14 10 Mgr. Iveta Vondrušková 

VIII.A 20 12 8 Mgr. Alena Divišová 

VIII.B 18 11 7 Mgr. Anna Láníková 

IX.A 25 12 13 Mgr. Yvona Jánová 

2. st. 153 84 69  

S 12 6 6 Mgr. Marcela Pudilová 

Celkem 338 174 164  

 

 

 

Školní družina:  

1. Oddělení – 30 dětí – Markéta Chudá  

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

Učitelé bez třídnictví:  Asistenti pedagoga: 

 

Ing. František Felner 

Mgr. Petr Jorda 

PaedDr. Vladimíra Žídková 

Mgr. Blanka Juřičková 

Bc. Michaela Vařeková 

Mgr. Irena  Matějková 

ředitel školy 

zástupce ředitele školy 

výchovná poradkyně 

 

 

Eva Honišová 

Bc. Kateřina Hlaváčková 

Kristýna Köhlerová 

Petra Navrátilová 

Lenka Procházková  

Zdenka Rutarov 
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TABULKA č. 2 

 

PŘEHLED PROSPĚCHU ŽÁKŮ VE ŠK. R. 2019/2020 

 

 

 

 

Poznámka: počty žáků k 31. 1. 2020 a k 30. 6. 2020 (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 18 15 1 1 1 17 16 0 1 0 

I.B 16 14 1 0 1 16 15 1 0 0 

II.A 21 9 12 0 0 21 11 10 0 0 

III.A 15 8 7 0 0 16 13 1 2 0 

III.B 18 14 4 0 0 18 14 4 0 0 

IV.A 19 5 14 0 0 21 11 8 1 0 

IV.B 18 7 11 0 0 18 14 4 0 0 

V.A 23 10 12 1 0 23 10 13 0 0 

V.B 23 7 12 3 1 22 12 10 0 0 

S 12 0 12 0 0 12 0 12 0 0 

1.-5. r. 183 89 86 5 3 184 116 63 3 0 

VI.A 22 4 13 4 1 22 6 16 0 0 

VI.B 22 7 11 4 0 22 9 13 0 0 

VII.A 22 2 15 5 0 22 13 8 1 0 

VII.B 24 5 17 2 0 24 9 15 0 0 

VIII.A 20 1 12 6 0 19 13 15 1 0 

VIII.B 18 2 13 3 0 18 6 12 0 0 

IX.A 25 4 14 5 1 25 7 16 1 0 

6.-9. r. 153 25 95 29 2 152 63 95 3 0 

1.-9. r. 336 114 181 34 5 334 179 158 6 0 
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TABULKA Č. 3 
 

PŘEHLED CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE  ŠK. R. 2019/2020 

 
 

 
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 8           

I.B             

II.A 4 6           

III.A 2 3           

III.B 4 4           

IV.A 7            

IV.B 6 10           

V.A 7  5      1    

V.B 9            

S   3  1        

VI.A +4 5   3    1    

VI.B 1+7 9 1          

VII.A +2  2  2        

VII.B +5 +3           

VIII.A +1 +3 1  1        

VIII.B +2 1+3 2      1    

IX.A +4 9+3           

 

Celk. 
47+25 59+12 14  7    3    

 

 

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

Údaje o zameškaných hodinách 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABULKA Č. 5 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

ve školním roce 2019/2020: 

1. Podpůrná opatření I. stupně: 7 žáků 

2. Podpůrná opatření II. stupně bez IVP: 38 žáků 

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

4. Podpůrná opatření III. stupně bez IVP: 15 žáků 

5. Podpůrná opatření III. stupně s IVP: 30 žáků 

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

7. Podpůrná opatření IV. stupně s IVP: 2 žáci 

 I. pololetí II. pololetí 

Třída Celková 
Průměr 

na ž. 

Omluven

á 

Prům. na 

ž. 
Neom. Celková 

Průměr 

na ž. 

Omluven

á 

Prům. na 

ž. 
Neom. 

I. A 1195 66,39 1195 66,39 0 382 22,47 382 22,47 0 

I.B 1017 63,56 1017 63,56 0 264 16,5 264 16,5 0 

II.A 1458 69,43 1458 69,43 0 342 16,29 342 16,29 0 

III.A 738 49,2 738 49,2 0 182 11,38 182 11,38 0 

III.B 726 40,33 726 40,33 0 308 17,11 308 17,11 0 

IV.A 658 32,9 658 32,9 0 256 12,19 256 12,19 0 

IV.B 774 43,0 774 43,0 0 288 16,0 288 16,0 0 

V.A 1320 57,39 1320 57,39 0 446 19,39 446 19,39 0 

V.B 1222 53,01 1209 52,57 13 366 15,91 366 15,91 0 

1.-5. r. 9108  9095  13 2834  2834  0 

VI.A 1470 66,3 1416 64,63 54 460 20,91 460 20,91 0 

VI.B 1167 53,05 1167 53,05 0 437 19,86 437 19,86 0 

VII.A 1315 59,77 1315 59,77 0 529 24,05 529 24,05 0 

VII.B 1316 53,84 1316 53,84 0 454 18,92 454 18,92 0 

VIII. A 1205 59,3 1160 58 45 448 22,4 448 22,4 0 

VIII. B 1173 65,17 1173 65,17 0 539 29,94 539 29,94 0 

IX.A 1588 63,52 1588 63,52 0 655 25,2 655 25,2 0 

6.-9. r. 9234  9135  99 3522  3522  0 

S 1239 103,25 1239 103,25 0 703 54,0 703 54,0 0 

1.-9. r. 19580  19469  112 7059  7059  0 
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve školním roce 2019/20 neproběhla veřejnosprávní kontrola ČSI.  
 

 

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY – nabídka kroužků 
 

Název kroužku Vedoucí 

Badminton (mladší, starší) Mgr. Petr Jorda 

Sportovní pro družinu Mgr. Petr Jorda, Mgr. Hana Jordová 

Čtenářský klub Mgr. Mariana Felnerová 

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

Florbal (mladší, starší) Karel Svoboda, Nikol Šimeková. Kristýna 

Köhlerová 

Fotbalový Bohumil Hasoň 

Fotbalový Petr Kučera 

Keramický - starší Mgr. Iveta Vondrušková 

Klub zábavné logiky Mgr. Radka Kotrašová 

Pěvecký Mgr. Dagmar Pěničková 

Ruční práce - šití Petra Unzeitigová 

Recitační PaedDr. Vladimíra Žídková 

Střelecký Miroslav Havelka, Vokurka Jan 

Vybíjená Mgr. Marina Svobodová 

Výtvarný Barbora Morongová 

Vyšívání Mgr. Blanka Juřičková, Zdeňka Rutarová 

 

 

 

 

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

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 
1. Počet podaných žádostí o informace       0 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu      0 

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

    osobních údajů          0 

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona    0 
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PŘÍLOHA č. 1  

 

Základní údaje o hospodaření školy 2019/2020 
 
 

Základní škola má v rámci spádovosti školy stabilizovaný počet žáků.  V mateřské škole jsou 
kapacity dostatečné.  K rozvoji školy v nemalé míře pomáhají finanční prostředky z evropských 
fondů. 

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 2019 a z rozborů hospodaření. Nevyužité dotace byly 
vráceny v rámci finančního vypořádání v roce 2020. 

 

Přehled dotací a příspěvků na rok 2019 
  v Kč 

      

UZ 33 353 Dotace na přímé náklady 26 547 540,00 
      

 OPVK Peníze školám       432 216,00 
      

UZ 33 074 Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v MŠ         80 223,00       

UZ 33 076 Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů       358 887,00       

UZ 33 077 
Podpora financování ZŠ a SŠ - zavádění změny systému 
financování RgŠ       159 295,00 

      

 Příspěvek zřizovatele    4 890 000,00 
      

              

 
Údaje o hospodaření obou období jsou uvedeny v následující tabulce: 

Hospodaření školy      

      v tis. Kč 

Činnost 

k 31.12.2019 k 30.6.2020 

výnosy  náklady  
hospodářský 

výsledek 
výnosy  náklady  

hospodářský 
výsledek 

hlavní   34 429,91 34 370,70   59,21 16 438,42 16 482,86 -44,44 

doplňková    2 289,21       2 273,10     16,11 1 103,54 1 053,85   49,69 

Celkem 36 719,12     36 643,80     75,32 17 541,96 17 536,71 5,25 

 

 

1 

41 
Hospodaření organizace za rok 2019 skončilo kladným výsledkem, a to ziskovostí doplňkové činnosti a 
vlastními výkony v hlavní činnosti.  
Hospodaření v l. pololetí 2020 je ovlivněno chystanými akcemi (opravy) v průběhu hlavních prázdnin. 
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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 vytvořený 
zisk má být použit k dotování hlavní činnosti. Podrobný přehled uskutečňované doplňkové činnosti ve 
škole za uzavřené účetní období 2019 je uveden v následující tabulce. 

 
 

Přehled doplňkové činnosti  za rok 2019   

   v tis. Kč 

Činnost Výnosy Náklady HV 

Hostinská činnost šk.jídelny –cizí stráv. 1 974,62 2 093,85 -119,23 

Hostinská činnost šk.jídelny –akce 87,68 28,91 58,77 

Realitní činnost – pronájmy tělocvičny 122,48 110,69 11,79 

Realitní činnost – ostatní pronájmy  104,42 39,64 64,78 

Celkem za organizaci 2 289,20 2 273,09 16,11 
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PŘÍLOHA č. 2 - Plán akcí na školní rok 2019/20 

 

Plán akcí na měsíc září 2019 

 

 

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

učitelů 

1. Ne   

2. Po 
Slavnostní zahájení školního roku 

Přivítání nových prvňáčků - od 9 hod v jídelně školy 
- od. Jan. Ho 

 

3. Út Třídnické práce, rozdávání učebnic … - od. TU  

4. St Den školy - od 8 hod v tělocvičně - dop. TU  

5. Čt 

 Setkání výchovné poradkyně s novými 

třídními učiteli za účelem vysvětlení 

vyplňování písemných podkladů - IVP, 

PLPP, posudky atd., ve 12:30 hod. - 

kancelář VP, z: Ží 

6. Pá   

7. - 8. So-Ne   

9. Po  Třídní schůzky – od 16 hod  

10. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

Exkurze na Králický Sněžník - pro 4. - 7. ročník - 

od 8 hod -.dop. TU 

 

11. St  TV aktiv – od 13 hod v Špk -  Já 

12. Čt   

13. Pá   

14. - 15. So-Ne   

16. Po   

17. Út 
Exkurze na Praděd – 9.A a vybraní žáci 8.r – dop. 

Já, Sv, PJ 

 

18. St   

19. Čt 
Knihovna Hanušovice - třída S, od 9,00 hodin,Pu, Rut 

Den policistou - Územní odbor Policie ČR v 

Šumperku; 3 vybraní žáci,8:00 – 16:00 hod., z: Ží 

 

20. Pá   

21. – 22. So-Ne   

23. Po  
Porada k prevenci rizikového chování - 

od 13:30 hod v M1 - všichni pedagogové 

24. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

Atletický čtyřboj Šumperk, výběr 6. - 9. ročník  - 

dop. Já a PJ 

 

25. St 

Exkurze - IPS Úřad práce Šumperk  - 9.A + ŽNR, 

z: Já, Ží 

Kolumbie – kino Oko Šumperk - 7. a 8. roč., 9 – 

12h, z: Mt, Vo, Di, Lá 

 

26. Čt   

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

v 11:10 hod; II. st. ukončení ve 12:00 hod 

 

28. – 29. So-Ne Den české státnosti 

30. Po 
Okrskové kolo v přespolním běhu - Staré Město - 

vybraní žáci 6. - 9. ročníku - dop. Un 
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Plán akcí na měsíc říjen 2019 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. Út 
Schůzka školní samosprávy - učebna M1 od 7:45 

- předsedové a místopředsedové tříd - zaj. PJ 

 

2. St   

3. Čt 
Okresní kolo v přespolním běhu - Šumperk - 
postupující žáci 6. - 9. ročníku - dop. Un 

 

4. Pá   

5. – 6. So-Ne 
  

7. Po 

Hlavolamy – projekt Grammy - třída S, 8,15 – 

9,30 hodin, tř. Uč. Pudilová 

Multikulturní program -  projekt Grammy - 

třída S, 13,00 –14,00 hodin, asis. Rutarová 

Informativní schůzka pro rodiče 

žáků se SVP –v 15:00 hod. v M1, z: 

Ží, Mt, Di, Va, Vo, PJ, FM, Pu 

8. Út 

Říše snů - TV, PC hry, internet (etická dílna p. 

Stehlíková)  

6. B (3. - 4. vyuč. hod., 9:35 – 11:10)      Ru 

6. A (5. - 6. vyuč. hod., 11:15 – 12:55)    Sv 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

9. St   

10. Čt 
Prezentace kroužku sebeobrany – 1. - 5. VH v 

hodinách Tv – doz. PJ, Já 

 

11. Pá 
Nábor: Průmyslová střední škola Letohrad, 9.A, 

6. vyučovací hod., Fy, z: Ží, MI 

Supervize PPP Šumperk -9.00 z: 

Wi,Pě 

12. – 13. So-Ne 
  

14. Po 

 Setkání ŠMP - MěU Šumperk - od 
13.00 hod - Wi  
Setkání výchovných poradců 
Olomouckého kraje, BEA centrum 
Olomouc, od 9:00 hod., z: Ží 

15. Út   

16. St   

17. Čt 

Charakter nebo image – p. Stehlíková 

8. B – 3. a 4. vyuč. hod., 9:35 – 11:10 Lá, MI 

8. A - 5. - 6. vyuč. hod., 11:15 – 12:55 Fel, Di 

 

 

18. Pá 

Dopravní hřiště Mohelnice – 4. A, 4. B – dop. Ku, 

Kot, 8:30 – 12:00 

Charakter nebo image (etické dílny p. Stehlíková) - 

7.A  ( 3. a 4. vyuč. hod., 9:35 – 11:10 hod.) Mt 

7.B ( 5. - 6. vyuč. hod., 11:15 – 12:55 hod.) Vo 

 

19. – 20. So-Ne 
  

21. Po   

22. Út 

Okresní kolo v badmintonového turnaje - 5.ZŠ 

Šumperk 8 – 13 hod - vybraní žáci - dop. PJ 

 



 43 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

23. St 
Dílna s rodiči - výroba 3D obrázků - třída S, 8.00-

10.00 hod.,Pudilová, Rutarová 

 

24. Čt   

25. Pá   

26. – 27. So-Ne  
 

28. Po Státní svátek - Den vzniku samostatného Československa 

29. Út 
Podzimní prázdniny 

30. St 

31. Čt 

Uraz není náhoda ( p.Prokešová  ) 4.B - 

2.vyuč.hodinu  S- 3.vyuč.hodinu  z: Ko,Pu  
Porada k prevenci rizikového chování - 

od 13:30 hod v M1 - všichni 

pedagogové 

 všichni 

 

 

 

 

Plán akcí na měsíc listopad 2019 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce učitelů 

1. Pá 
Nábor: SOŠ lesnická a strojírenská 

Šternberk, 9. A, 6. VH, odb. uč. Fy, - z: 

Ží, MI 

 

2. – 3. So-Ne   

4. Po   

5. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u 

hlavního vchodu – zaj. PJ, TU 

PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘŮ v 1.A - 8,30-9,00 

Z: 8.B, Lá, Ho 

 

6. St 
 Setkání výchovných poradců - Městský úřad 

Šumperk, od 13:00 – 15:00 hod., z: Ží 

7. Čt   

8. Pá   

9. – 10. So-Ne   

11. Po 

 Pedagogická rada – 13:30 – 15:30 hod 

Třídní schůzky – 16 – 18 hod 

Setkání se zástupci SŠ Olomouckého a 

Pardubického kraje , pro žáky 8. a 9. tříd - 

od 16:30 – 18 hod ve ŠJ – z: Ží, PJ  

Vítání občánků - MěÚ Hanušovice, od 14:00 

– cca 15:30 hod., z: Jan 

12. Út 
Kontrolní vyšetření 4 žáků speciální 

třídy pracovnicemi SPC Mohelnice, od 

8:00 hod., kabinet 1. st, ŠD 1 - z: Ží, Pu 

Seminář ŠMP - Skryté odstíny - PPP 

Šumperk - 8:00 z Wi 

13. St 
SVP Šumperk - intervence ve třídě 5.A - 

8.35 - 10:20 -  z. Wi, Pě 

 

14. Čt 
Fotografování PhotoDienst - od 10 hod 

pro zájemce - od. PJ 

 

15. Pá 

Úraz není náhoda - beseda ing. Prokešová 

- 1.A - 1.VH; 1.B - 2.VH - doz. Ho, Jan 

 

16. – 17. So-Ne 
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18. Po 
 Seminář „Osobnostně-sociální rozvoj“ – od 

13 hod – všichni pedagogové 

19. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u 

hlavního vchodu – zaj. PJ, TU 

 

20. St   

21. Čt   

22. Pá 

Nábor: Střední odborná škola Litovel, 9. 

A, 6. VH, odb. uč. Fy, z: Ží, MI 

Dokážeš se omluvit (etické dílny p. Steh.) 

5. A, 5. B 

 

23. – 24. So-Ne   

25. Po 
 Supervizní setkání ŠMP - PPP Šumperk od 

9:00 h z. Wi   

26. Út 

Jak přežít s rodiči (etická dílna p. 

Stehlíková) - 6.B - 3. a 4.VH dop. Ru; 6.A - 
5. - 6.VH - dop. Sv 
Nábor: SŠ železniční, technická a služeb 
Šumperk, 
6. vyuč. hodina, 9. A, odb. uč. přírodopisu, 
z: PJ, Já  

 

27. St 

Prevence neplánovaných těhotenství a 

interrupcí  (etická dílna p. Stehlíková) - 

9.A  - 5. - 6. VH do z.Já  

SVP Šumperk - intervence ve třídě 5.A - 

8.35 - 10:20 -  z. Wi, Pě 

 

28. Čt 

Šikana - nemoc vztahů - p. Stehlíková, 8. 
B - 3. a 4. VH -  doz. Lá, MI; 8. A - 5. a 6. VH 
-  doz. Fel, Di 
Exkurze - Střední škola železniční, 
technická a služeb Šumperk - zájemci z 8. 
a 9. tříd, v dopoledních hodinách, z: Fl, Ží 

Seminář sbormistrů - Loučná nad Desnou 

od 18.00 Pě 

29. Pá 

Nábor: VOŠ a SŠ automobilní 

Zábřeh, 9. A, 6. VH, odb. uč. Fy, z: 

Ží, MI 

Festival Loučenská vločka - od 8.00 

hod pěvecký kroužek - Pě, Ju 

Rozsvícení vánočního stromu 

Hanušovice - od 16.00 - pěvecký a 

recitační kroužek - Pě, Ju, FM, Ží 

Dokážeš se omluvit (etické dílny p. 

Steh.) - 4.A, 4. B  

Staleté kořeny - (etické dílny p. Steh.) 

- 7.A - 3. a 4. VH - doz Mat; 7.B - 5. - 6. VH 
– do. Vo 

 

30. So   

 

 

 

 

Plán akcí na měsíc prosinec 2019 
 

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

učitelů 

1. Ne   

2. Po   

3. Út Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního  
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vchodu – zaj. PJ, TU 

4. St 

Koncert v Klášterním kostele v Šumperku - 

pěvecký kroužek z: Pě, Ju 

Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  

(etická dílna p. Stehlíková) - 9.A  - 5. - 6. VH dozor. Já 

 

5. Čt 
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo, zájemci z 

8. a 9. ročníku, 4. - 6. vyučovací hodina v M1, z: Ží 

 

6. Pá 

Mikulášská dráha – pro I. st. (dle rozpisu) – 1. - 4. 

VH – pomoc vybraní žáci 8. tříd - od. PJ 

Čertovský den - 3.B - projektový den  - od. Jo 

Nábor: SŠ gastronomie a farmářství Jeseník, 6. 

vyučovací hodina, odborná učebna Fy, z: Ží, MI 

 

7. - 8. So-Ne   

9. Po 
 Setkání ŠMP Mě-Ú Šumperk od 

13.h  z.Wi  

10. Út   

11. St 

SVP Šumperk - intervence ve třídě 5.A - 8.35 - 10:20 -  

z. Wi, Pě 

 

12. Čt 

Robotický den - programování robotů - vybraní žáci 

8. a 9. roč. - od. PJ 

Kyberšikana - beseda 6.B - 3. - 4.VH; 6.A - 5. - 

6.VH - doz. vyučující 

 

13. Pá 

Rizikové sexuální chování  - beseda 9.A - 1. - 2. VH 

– doz. Vyučující 

Výživa, poruchy příjmu potravy - beseda 7.A - 3. - 

4.VH; 7.B - 5. - 6. VH – doz. vyučující 

 

14. - 15. So-Ne 
  

16. Po 

Kouření - vznik závislosti - beseda 5.B - 3. - 4.VH; 

5.A - 5. - 6.VH - doz. TU 

Adventní charitativní dílny - 16 – 18 hod v budově 

školy - od. všichni ped. pracovníci 

 

17. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

18. St   

19. Čt 
Exkurze Planetárium HK, Třebechovice - 5. roč. 

z.: MI, Pě, Un 

 

20. Pá 

I. stupeň - třídní besídky, zpívání na schodech – do. 

TU 

II. stupeň - brännballový turnaj v těl. - organizuje 

9.A - doz. TU + netřídní dle potřeby 

Vánoční zpívání a recitace - vystoupení pěveckého a 

recitačního kroužku, od 16.00 hod. v H – parku, z: Pě, 

Ju, FM, Ží 

 

21. - 22. So-Ne   

23. Po 

Vánoční prázdniny 

24. Út 

25. St 

26. Čt 

27. Pá 

28. - 29. So-Ne 

30. Po 

31. Út 
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Plán akcí na měsíc leden 2020 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další akce 

učitelů 

1. St 

Vánoční prázdniny 
2. Čt 

3. Pá 

4. – 5. So-Ne 

6. Po   

7. Út   

8. St 
  

9. Čt 
  Motýlí cirkus - seminář od 12.30 hod 

PPP Šumperk z: Wi 

10. Pá   

11. – 12. So-Ne   

13. Po 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 

rozpisu - od. Vo, PJ 

 

14. Út 

Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 

rozpisu - od. Vo, PJ 

Schůzka školní samosprávy - předsedové a místop. 

tříd - od 7:45 v M1 – zaj. PJ  

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

Kontrolní vyšetření žáků se sluchovým postižením: 

SPC Olomouc - T.Ebsterová, M. Gadžiová, M. Pavlů, 

od 7:45 hod., z: Ží, FM, Pu, Vo 

 

15. St 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 

 

16. Čt 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 

 

17. Pá 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 

 

18. – 19. So-Ne   

20. Po 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 

 

21. Út 

Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce v 

Šumperku,  K. Váchová, N. Halfarová, z: Ží 

 

22. St 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 

 

23. Čt 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 

 

24. Pá 
Návštěva rodilých mluvčích v hodinách - dle 
rozpisu - od. Vo, PJ 

 

25. – 26. So-Ne   
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27. Po 
Výtvarná soutěž - Ovoce do škol - Krokodýlek - 

odevzdání prací - Ho, Pi, Jo, Pě, Ru 

Pololetní pedagogická rada – 13:30 

– 15:30 hod. 

Předmětová komise českého jazyka 

- 15:30 hod. 

Metodické sdružení 1. stupně - 

13.00 hod 

28. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

29. St   

30. Čt 
Návštěva knihovny v Hanušovicích - 1.A, 1.B - 

zaj. Jan, Ho, Proch. 

Předávání pololetního vysvědčení 

 

31. Pá Pololetní prázdniny 

 

 

 

Plán akcí na měsíc únor 2020 
 

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

učitelů 

1.-2. So-Ne  

3. Po 

Jarní prázdniny 
4. Út 

5. St 

6. Čt 

7. Pá 

8.-9. So-Ne   

10. Po 
 Provozní porada - od 13:30 hod v 

M1 

11. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

12. St   

13. Čt 
Školní kolo v recitaci – I. a II. stupeň, od 14:00 

hod. V M1, z: Ží, Ja 

 

14. Pá 
Den školy - 1.VH v tělocvičně - od. Fel, PJ, TU 

Projekt “Valentýnský den” - projekt třídy 3.B - 

od.Jo 

 

15.-16. So-Ne   

17. Po 
Rizikové sexuální chování - přednáška pro 9.A - 4. 

- 5.VH - doz. Já, Mat 

 

18. Út   

19. St 
Projekt ,,Masopust” - projekt tříd 2. A, 3. A – od. 

Pit.,Nav.,FM, Hon 

 

20. Čt 
Projekt “Cesta do školy” - seznámení budoucích 

školáků s chodem školy - od. Jo, Pr 

Seminář “Zápis do první třídy” - 

Olomouc – pro PJ, Luc 

21. Pá 
Mám 15 let, co to pro mě znamená?  Mě-Ú 

Šumperk 8.A,B  - 2. - 3.VH z. TU,Wi 

 

22.-23. So-Ne   

24. Po 

 Provozní porada - od 13:30 hod v 

M1 

Supervizní setkání PPP Šumperk od 

9.hod. z. Wi, Pě 

25. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

26. St   

27. Čt Práva a povinnosti nezletilých dětí - Mě-Ú  
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Šumperk 5.A,B - 3. - 4.VH - z: TU,Wi 

Návštěva knihovny v Hanušovicích - 1.B, od. 8:00 

hod., zaj. Jan 

28. Pá   

29. So   

 

 

 

 

Plán akcí na měsíc březen 2020 
 

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

učitelů 

1. Ne   

2. Po   

3. Út 

Návštěva knihovny v Hanušovicích - 1.A, od 

8:00 hod., zaj. Ho 

Etická dílna - Rasismus a xenofobie 9.A               

(11:15 – 12:55 hod.) dozor Já 

 

4. St   

5. Čt   

6. Pá 

Kamarádi (etická dílna . P. Steh.) - 1. B 

Sedmero moří (etická dílna. P. Steh) - 3. B 

Soustředění pěvecký sbor – SM chata Pě,  Va, 

Sv 

 

7.- 8. So-Ne Soustředění pěvecký sbor – SM chata Pě, Va, Sv  

9. Po   

10. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU  

Šikana - nemoc vztahů (etická dílna p. 

Stehlíková) - 6. B (3. - 4. VH) Ru; 6. A (5. - 6.VH) 

Sv  

Setkání ŠMP -PPP  Šumperk   Z : 

Wi  

11. St   

12. Čt 

Okrskové kolo v recitaci v Šumperku - účast v 

odborné porotě okrskového kola - Ží;  6 

vybraných žáků školy, od 7:30 – 13:30 hod., z: Ží 

+ AP 

NO Money NO Funny (etické dílny p. 

Stehlíková) - 8. B (3.-4. VH) Lá; 8. A (5.-6.VH) 

Di 

 

13. Pá 

Kouření slepá ulička (etické dílny p. Stehlíková) - 

7.A (3. a 4.VH) Mat; 7.B (5. - 6.VH) Vo 

Dokážeš se omluvit (etická dílna p. Steh) - 3.B 

Říše snů (etická dílna p. Steh.) - 5. B 

Pásmo k MDŽ - Malá Morava od 16. 00 vybraní 

žáci pěveckého sboru - Pě 

 

14.-15. So-Ne   

16. Po 
Vítání občánků - MěÚ Hanušovice, od 

14:00hod., zaj. Jan 

 

17. Út 

Kontrolní vyšetření žáků se SVP - Toráč M., 

Toráčová K., Karas P. pracovnicemi SPC 

Mohelnice, od 8:30 hod., z: Ží 

Moravský zvoneček - Šumperk  vybraní žáci 

pěveckého kroužku - Pě 

 

18. St 
Film V síti - kino Šumperk - 7. - 9. ročník - dop. 

TU 

 

19. Čt Exkurze do Městské knihovny v Hanušovicích -  
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6.A, 3. vyučovací hodina, z: Ží 

Kontrolní vyšetření žáka se SVP – M. Pavlů 

pracovnicí SPC pro sluchově postižené Olomouc, 

od 8:30 hod., z: Ží 

20. Pá   

21.-22. So-Ne   

23. Po   

24. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

Mediální výchova aneb  dvakrát měř a jednou 

klikni  Pontis  4.A( 1-2.VH),4.B (3-4VH) z .Wi ,TU 

 

25. St   

26. Čt 
Exkurze do Městské knihovny v Hanušovicích - 

6.B, 3. vyučovací hodina, z: MF 
 

27. Pá 
Vinetůů - Divadlo Šumperk od 9. 00  4. - 5. 

ročník, od Pě + TU 
 

28.-29. So-Ne 
29. 3. Krajské kolo EUROREBUS v Olomouci 

vybraní žáci 6.B, 7.B, 8.A, 8.B  Z: Ko, Lá, MI  

 

30. Po   

31. Út   

 

 

 

Plán akcí na měsíc duben 2020 
 

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

učitelů 

1. St 
 Pontis-Internet očima dětí -Šumperk , 

od 13 h z: Wi 

2. Čt 
 Setkání výchovných poradců - 

Městský úřad Šumperk,  od 13:00 

hod., z: Ží 

3. Pá Sedmero moří (etická dílna p. Steh.) -4. A, 4. B    

4.-5. So-Ne 4.4. Zlatá lyra v Šumperku - pěvecký kroužek Pě  

6. Po   

7. Út   

8. St Zápis do první třídy – 8 – 11 hod a 12 – 16 hod  

9. Čt 
Velikonoční prázdniny 

10. Pá 

11.-12. So-Ne   

13. Po Velikonoční pondělí 

14. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU  

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M – 1. 

termín, čtyřleté obory vzdělání 

 

15. St 
Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M  - 2. 

termín, čtyřleté obory vzdělání 

 

16. Čt 
Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M – 1. 

termín, 

obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

 

17. Pá 

Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M – 2. 

termín, 

obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

Tučňáci koláč nesvedou – Divadlo Šumperk 1. 

- 3. roč. od 8. 00 hod, od. Pě + TU 

 

18.-19. So-Ne   
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20. Po 

 Pedagogická rada – 13:30 – 15:30 hod 

Třídní schůzky – 16:00 – 18:00 hod 

Supervize  ŠMP - PPP  Šumperk od 9.h  

z Wi 

21 Út   

22. St   

23. Čt   

24. Pá 
 Záměrné sebepoškozování  PPP 

Šumperk od 10.h  z Wi  

25.-26. So-Ne   

27. Po Klima v naší třídě -PPP Šumperk  6.A -z:  Wi ,TU  

28. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

Klima v naší třídě PPP Šumperk  6.B z:  Wi,TU 

 

29. St   

30. Čt   

 

 

 

 

Plán akcí na měsíc květen 2020 
 

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

učitelů 

1. Pá Svátek práce  

2.-3. So-Ne   

4. Po   

5. Út   

6. St   

7. Čt   

8. Pá Den osvobození 

9.-10. So-Ne 
Kulturní vystoupení recitačního kroužku ke 

Dni matek, Kulturní dům Hanušovice, od 

13:30 hod., z: Ží 

 

11. Po   

12. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

13. St 
Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M, 

náhradní termín - 1. termín 

 

14. Čt 
Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M, 

náhradní termín - 2. termín 

 

15. Pá   

16.-17. So-Ne   

18. Po   

19. Út   

20. St   

21. Čt   

22. Pá   

23.-24. So-Ne   

25. Po   

26. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU  



 51 

27. St 
Koncert v KK v Špku  od 17.30- pěvecký kroužek 
Pě 

 

28. Čt   

29. Pá   

30.-31. So-Ne   

 

 

 

 

Plán akcí na měsíc červen 2020 
Den v měsíci Výchovně-vzdělávací akce dětí DVPP, porady a další 

akce učitelů 

1. Po   

2. Út   

3. St   

4. Čt   

5. Pá   

6.-7. So-Ne   

8. Po   

9. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

10. St   

11. Čt   

12. Pá   

13.-14. So-Ne   

15. Po   

16. Út   

17. St   

18. Čt   

19. Pá   

20.-21. So-Ne   

22. Po   

23. Út 

Ovoce a mléko do školy - v 9:20 hod u hlavního 

vchodu – zaj. PJ, TU 

 

24. St   

25. Čt   

26. Pá   

27-28. So-Ne   

29. Po   

30. Út   
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Výroční zpráva o činnosti MŠ Hanušovice 

ve školním roce 2019 / 2020 
 

 

 
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: 92 
- počet pedagogických zaměstnanců: 8 
- počet provozních zaměstnanců: 2 
- provoz MŠ: 6,00 – 16,00 hod. 
 
 
 
 
Údaje o zaměstnancích 
 
              V mateřské škole pracovalo osm pedagogických pracovnic. Všechny jsou plně 
kvalifikované a nadále se v průběhu školního roku účastnily seminářů pořádaných UP 
Olomouc, Centrum celoživotního vzdělávání, dotované programy apod.  
 
Absolvovaly jsme semináře nebo webináře s tématikou: 
• Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole 
• Autismus 
• Asistent pedagoga jako člen týmu 
• Individualizace vzdělávání v praxi mateřské školy 
• Základy osobnostně – sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy 
• Aktuální školská legislativa – pedagog mezi paragrafy 
• Základy matematické pregramotnosti 
• Pedagogická diagnostika v mateřské škole 
 
 
 
 
 

http://ms-hanusovice.webnode.cz/
mailto:ms.hanusovice@seznam.cz
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• o úklid se staraly dvě paní uklízečky, které zajišťovaly i výdej stravy.  
 
 

Paní uklízečky 

Šinkovská Jana 

Davidová Emma – odchod do 
důchodu – únor 2020 

Lucká Tereza – od března 2020 

 
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 netradičně dne 5. 5. 2020 bez přítomnosti dětí i rodičů. Celkem 
bylo předloženo 16 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Všechny žádosti 
byly kladně vyřízeny.  
Školní docházka byla odložena 14 dětem.  
 35 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 
 

4. 9. 2019 setkání s rodiči – rodičovská schůzka 

26. 9. 2019 „ Krteček“ – divadlo v MŠ 

7. 10. 2019 výlet na Ramzovou – pouštění draků 

12. 11. 2019 „Povídám, povídám pohádku“ – divadlo v MŠ 

15. 11.  2019 turistická vycházka (předškoláci) – sv. Martin na koni 

18. 11. 2019 výlet do Jindřichova ke kovářovi 

20. 11. 2019 vánoční focení dětí – Photodienst 

Třída paní učitelky 

Žabičky Nikolovová Ludmila 

 Úlehlová Marie 

Ježečci Valentová Hana 

 Friedrichová Romana 

Zajíčci Hetmánková Jana 

 Sedlačíková Pavla 

Myšičky Vondrušková Petra 

 Miklasová Sylva 
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4. 12. 2019 návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce 

11. 12. 2019 vánoční tvoření s rodiči, posezení u stromečku, dárky 

20. 12. 2019 „Ježíšek“ – divadlo v MŠ 

13. 1. 2020 ukázka papoušků ve školce 

27. 1. 2020 „Cesta do školy“ – první návštěva základní školy, seznámení 

10. – 14. 2.  2020 lyžařský výcvik – Kunčice 

26. 2. 2020 „Kouzlení s klaunem“ – divadlo v MŠ 

5. 5.  2020 zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a rodičů  

17. 6. 2020 focení tříd 

23. 6. 2020 rozloučení s předškoláky – velká akce na hřišti ZŠ 

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

 

 


