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Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla zpracována v souladu 

s § 10 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání a dalšími souvisejícími právními předpisy v platném znění. Výroční zpráva byla 

schválena Školskou radou dne 4. 10. 2017 

 

 

 

 

V Přerově 29. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

ředitel školy 
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I. Základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní škola Přerov, Želatovská 8 

Sídlo školy: Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8, 750 02 Přerov 

Charakteristika školy Úplná základní škola 

Název zřizovatele: Statutární město Přerov 

IČO školy: 49558862 

IZO školy: 600146677 

IZO školní družiny 120201011 

Telefon, fax: 581202970, 581209899 

E-mail: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz 

Internetový portál: www.zs-zelatovska.cz 

  

Ředitel školy: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.  

Zástupce ředitele pro 

první stupeň: 

 

Mgr. Dana Kaprálová 

Zástupce ředitele pro 

druhý stupeň: 

 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Ekonomka školy: Drahomíra Schindlerová 

  

Školská rada: předseda: MUDr. Marie Mathonová 

 zástupce zřizovatele: MUDr. Marie Mathonová 

  Mgr. Ivanka Grigárková 

 zástupce rodičů: Marie Hlávková 

Ing. Karel Kundrátek 

 Zástupce pedagogických 

pracovníků: 

Mgr. Zuzana Fárková 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

 

 

 

 

II. Přehled oborů vzdělávání 
 

Vzdělávací program Třídy 
 

ŠVP ZV Základní škola Přerov, Želatovská 8 
1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB, 5.AB 

6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB 

 

 

 

III. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

1. Pedagogičtí pracovníci  
  

a) učitelé I. stupně: Mgr. Hánová Eva  

Mgr. Havelková Alena  

Mgr. Hradilová Petra 

Mgr. Justrová Lenka 

Mgr. Kunčíková Marie 

Mgr. Pavlasová Jarmila  

Mgr. Procházková Iva  

PaedDr. Skácelová Alena  

mailto:zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
http://www.zs-zelatovska.cz/
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Mgr. Tománková Jarmila  

Mgr. Zapletalová Barbora  

                         

b) učitelé II. stupně:   Mgr. Barboříková Vladimíra  

   Mgr. Bařinková Eva (od 12.9. do 30.9.2016) 

Mgr. Čermáková Monika 

Mgr. Doležalová Irena  

Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D.  

Mgr. Fajt Tomáš 

Mgr. Fárková Zuzana  

Mgr. Ferenc Jakub 

Mgr. Hlobilová Vlasta  

Mgr. Hobzová Marie (od 12.9.2016) 

Mgr. Kalábová Martina 

Mgr. Kaprálová Dana     

Mgr. Kočarová Alice                     

PhDr. Opatrný Pavel  

Mgr. Ptáčková Alena (od 1.10.2016) 

Mgr. Spielvogelová Ludmila  

Mgr. Svašková Markéta 

Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D.  

Bc. Školoudová Aneta 

Mgr. Zatloukalová Lenka (do 12.3. nemoc, od 13.3. MD) 

Mgr. Zifčáková Zuzana  
 

            b) speciální pedagog: Mgr. Sochůrková Radana (od 1.2.2017)                               
  

c) asistent pedagoga: Jemelková Ludmila  

Mgr. Kočarová Alice (do 6. 4.) 

Kočí Jana 

Bc. Školoudová Aneta 
 

                                    
  

d) vychovatelky školní družiny:  
  
vedoucí vychovatelka: Jemelková Ludmila  

vychovatelky: Bradová Kateřina        

Ing. Indráková Zuzana  

Bc. Füllová Denisa 

Mgr. Hradilová Petra 

  

2. Nepedagogičtí pracovníci  
  

ekonomka školy: Schindlerová Drahomíra  

admin. prac.:  Netopilová Světlana 

školník:  Novák Vladimír  

uklízečky:  Koldová Zlatuše  (30. 9. 2016) 

Odstrčilová Marie (31. 3. 2017) 

Režná Daniela  
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IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na SŠ 
 

1. Zápis k povinné školní docházce 
 

Dne 24. a 25. 4. 2017 se konal zápis dětí do prvních tříd. Zápis připravili vyučující 1. stupně 

ve stylu Sněhurky a sedmi trpaslíků. Děti přivítaly postavičky ze známé pohádky, které děti 

po celou dobu zápisu provázely školou. 

 

počet zapsaných 39 odklady 5 
 

V den zahájení školního roku 1. září 2017 do školy nastoupilo 37 žáků. 

 

2. Přijímací řízení na střední školy 
 

Ve školním roce 2016/2017 ukončilo 9 let povinné školní docházky v 9. ročníku 52 žáků 

(z toho 33 chlapců, 19 dívek). Z nižších ročníků ukončili povinnou školní docházku 2 žáci 

8. ročníku a 2 žákyně 8. ročníku. Celkem ukončilo povinné vzdělání 52 žáků. 50 žáků bylo 

přijato k dalšímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení a 2 žáci se umístili z 2. kola 

přijímacího řízení. Na víceletá gymnázia byl přijat 1 žák (1 chlapec) 5. ročníku. 

 

Umístění Celkem chlapci dívky 

Gymnázia 5 (+1) 4 ( +1) 1 ( +0) 

SŠ 37 23 14 

SOŠ 11 (+2) 7 ( +2) 4(+2) 

Celkem 53 ( +3) 34 (+2)            19 (+3) 
Pozn. V závorce jsou uvedeni žáci z jiného než 9. ročníku 

 
ZŠ Želatovská úzce spolupracuje s PPP Přerov, PPP a SPC Olomouc a  PPP Zlín při řešení 

otázek práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Dále spolupracuje s OSPOD 

Přerov, Psychosociálním centrem Přerov a SVC Tršice, s kterými řeší otázky výchovného 

charakteru a prevence patologických jevů. Také spolupracuje s Úřadem práce Přerov v otázce 

výběru povolání u žáků 9. tříd. 
 
 

V. Výsledky vzdělávání žáků, integrace a EVVO 
 

1. Výsledky vzdělávání žáků 
 

a) Počty žáků 
 

Třída Počet žáků Třída Počet žáků 

1.A 24 6.A 17 

1.B 24 6.B 17 

2.A 24 7.A 21 

2.B 20 7.B 17 

3.A 23 8.A 16 

3.B 20 8.B 26 

4.A 27 9.A 23 

4.B 21 9.B 28 

5.A 28   

5.B 18 Celkem 394 
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b) Prospěch žáků 
 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A 22 1 1 

1.B 22 1 1 

2.A 21 3 0 

2.B 19 1 0 

3.A 16 7 0 

3.B 18 2 0 

4.A 16 11 0 

4.B 16 5 0 

5.A 11 17 0 

5.B 12 6 0 

6.A 9 8 0 

6.B 4 13 0 

7.A 7 12 2 

7.B 4 12 0 

8.A 1 15 0 

8.B 7 18 1 

9.A 7 15 0 

9.B 9 19 0 
 

Celkový přehled: 
 

 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. stupeň 173 54 2 

2. stupeň 48 112 3 

Celkem 221 176 5 

 

c) Výchovná opatření: 
 

Třída 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1.A 9 0 3 0 0 0 0 

1.B 6 0 1 0 0 0 0 

2.A 7 0 1 0 0 0 0 

2.B 4 1 0 0 0 0 0 

3.A 3 0 4 0 0 0 0 

3.B 6 2 0 0 0 0 0 

4.A 9 0 3 0 0 0 0 

4.B 2 5 0 0 0 0 0 

5.A 5 0 1 0 0 0 0 

5.B 0 12 0 0 0 0 0 

6.A 3 0 0 2 0 1 1 

6.B 4 0 4 1 1 0 0 

7.A 4 0 8 3 2 0 5 

7.B 9 3 3 9 3 1 0 

8.A 2 2 0 1 2 0 0 

8.B 19 7 11 5 2 0 0 

9.A 6 13 5 4 1 0 0 

9.B 7 5 7 4 0 0 0 
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Celkový přehled: 
 

 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 
3. stupeň 

1. stupeň 51 20 13 0 0 0 0 

2. stupeň 54 30 38 29 11 2 6 

Celkem 105 50 51 29 11 2 6 

 

d) Zameškané hodiny 
 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň   8 802 38,44 3 0,01 

2. stupeň 10 831 64,55 239 1,42 

Celkem 19 633 49,83 242 0,61 

 

 

2. Integrace a výchovné poradenství 

Ve školním roce 2016/2017 bylo celkem 31 žáků s podpůrnými opatřeními a integrací. 

Podpůrná opatření: 1. stupeň PO - 8 žáků, 2. Stupeň PO - 12 žáků a 3. Stupeň PO - 1 žák a 18 

žáků bylo integrováno podle zprávy z PPP a SPC vydané s platností před 1. 9. 2016. Plány 

zpracovali TU ve spolupráci s ostatními vyučujícími, VP a speciální pedagožkou, poté s nimi 

byli seznámeni rodiče. Po schválení ředitelem školy nabyly planosti. Učitelé s dětmi pracovali 

v 4 skupinách na reedukačních hodinách po 1 hodině týdně. 4 žáci měli osobního asistenta, 

péče probíhala v rozsahu hodin dle doporučení PPP a SPC. 

Žákům byly podle potřeby vypracovávány i plány pedagogické podpory podle § 16 

školského zákona. Dále byl formou pedagogické intervence veden i předmět speciální 

pedagogické péče pod odbornou péčí speciální pedagožky. Žákům byly poskytnuty speciální 

didaktické pomůcky a další potřebné materiály. 

Problémy žáků ve třídě řeší operativně třídní učitelky, projednávají je s rodiči 

i výchovnou poradkyní. V případě opakovaných problémů o žácích jedná vedení školy 

s vyučujícími a rodiči. Ve školním roce 2016/2017 byl celkem podepsán 1 Individuální 

výchovný plán pro žáka na 2. stupni na doporučení PPP z důvodu problematického chování. 

Žák byl v průběhu školního roku umístěn do SVP Sv. Kopeček. 

Během školního roku zjišťuje a eviduje výchovná poradkyně profesní orientaci žáků, 

zajišťuje styk se zástupci středních škol a učilišť. V říjnu se žáci zúčastnili Burzy práce a 

vzdělání, kde byli zástupci nejvýznamnějších zaměstnavatelů v kraji a škol, které se 

zaměstnavateli spolupracují.  

V listopadu žáci pravidelně absolvují seminář pro vycházející žáky na Úřadu práce a 

Scholaris (Burzu středních škol). Také proběhla schůzka se zákonnými zástupci vycházejících 

žáků a zástupců vybraných středních škol. V lednu proběhla schůzka pro rodiče vycházejících 

žáků (informace o termínech přijímacího řízení, o přihláškách, zápisových lístcích atd.). Na 

začátku února žáci obdrželi přihlášky, výchovná poradkyně byla nápomocna při vyplňování 

přihlášek, kontrolovala jejich správnost a úplnost. V případě nepřijetí pomáhala výchovná 

poradkyně s odvoláním. Na konci školního roku zpracovává výchovná poradkyně výsledky 

přijímacího řízení. 
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3. EVVO 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je na ZŠ Želatovská integrována do výuky 

jako průřezové téma dotýkající se většiny klíčových předmětů prvního i druhého stupně naší 

základní školy. Učitelé se tak v průběhu školního roku věnují environmentálním tématům 

v rámci výuky ať již ve škole, tak i mimo ni v rámci účasti na různých výukových 

programech. 

Naše škola v rámci environmentálních akcí spolupracovala s již tradičními erudovanými 

regionálními Přerovskými partnery - organizacemi ATLAS a BIOS Přerov, ORNIS, Muzeum 

Komenského v Přerově. Tradičně se žáci prvního stupně využívali nabídky programů SVČ 

ATLAS a BIOS, Přerov, které byly zaměřeny na tradiční události v průběhu kalendářního 

roku – Vánoční, Velikonoční salón, aj. Žáci první a druhé třídy se na podzim a jaře 

seznamovali se životem a potravou ptáčků na ornitologické stanici ORNIS. Přímo ve školní 

tělocvičně absolvovali žáci prvního stupně program Ovoce do škol, projekt rodinné firmy 

z Valašského Meziříčí. Oběma protagonistům se podařilo prostřednictvím vtipných testů, 

soutěží a překvapivých informací žáky přesvědčit o prospěšnosti konzumace ovoce a 

zeleniny. 

Po celý školní rok také žáci prvního stupně využívali možnosti návštěvy školní zahrady, 

kde se mohli seznamovat s různými druhy bylin a způsoby jejich pěstování. Již tradičně se 

žáci druhého stupně se zúčastnili přednáškových akcí pořádaných SVČ ATLAS a BIOS, 

Přerov – ty byly zaměřeny pro šesté ročníky – život v půdě a potravní vztahy v lese; sedmé 

ročníky – ekologie plazů, ekologie lesa; osmé ročníky – ekologie otevřené krajiny a lidských 

sídlišť a deváté ročníky – typy a charakteristika vod. Sedmé ročníky se navíc zúčastnily 

v červnu výukového programu Stromy v krásném prostředí parku Michalov. Osmé ročníky 

pak absolvovaly praktické základy první pomoci, které byly realizovány prostřednictvím 

Českého červeného kříže, Přerov. Šesté ročníky se také zúčastnili 23. 9. 2017 tradiční 

přerovské výstavy hub a následně 5. 10. 2017 výstavy Jak semínka putují. V září proběhla ji 

tradiční přerovská XIV. Rybářská soutěž, kde naši školu reprezentovali tři žáci. Jeden z nich 

se umístil na krásném prvním místě. Den Země oslavili žáci naší školy v neděli 23. 4. 2017, 

kdy se vybraní žáci od první do deváté třídy společně vypravili v rámci oslav Dne Země do 

ZOO Lešná u Zlína. Dva autobusy plné žáků a vyřazených elektrospotřebičů dorazily v 

brzkých dopoledních hodinách ke vchodu, kde s nadšením mohli staré elektro vyměnit za 

nové lístky do ZOO. V ZOO bylo k vidění spousta živočichů z celého světa, stejně jako 

netradičních atrakcí. 

I v letošním školním roce proběhl na naší škole sběr papíru opět ve 4. týdenních cyklech. 

Celkem se nasbíralo 32 757 kg, kdy průměr na žáka činil 20,95 kg. Celý školní rok opět 

probíhala na ZŠ Želatovská v Přerově sbírka víček od PET lahví pro Lukáška Kameníčka z 

Olomouce. Díky ní se podařilo předat úžasných 143,6 kg tohoto "odpadu". Pro jednoho žáka 

školy probíhal na škole také sběr hliníku a hliníkových předmětů, tento se pak za školu se 

účastnil soutěže pod patronací města Přerova o hodnotné ceny. V říjnu proběhlo na naší škole 

školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. 29. listopadu se zúčastnilo 8 žáků naší základní 

školy kvalifikační environmentální soutěže Naši přírodou, kterou pořádalo Středisko volného 

času ATLAS a BIOS, Přerov. V kategorii mladší žáci se zúčastnili čtyři žáci. Po těžkém boji 

získali kluci jedno třetí a tři čtvrtá místa. V kategorii starších žáků se zúčastnili čtyři žáci, 

kteří získali dvě čtvrtá, jedno třetí místo a jedno krásné (stejně jako v předchozích letech) 

vítězství. V kategorii Společenstvo vody obsadil ve finálovém kole, které se konalo 28. února 

2017, žák školy krásné 3. místo. 

13. prosince se na naší škole konal již tradiční Vánoční jarmark, kde žáci mohli široké 

veřejnosti nabídnout širokou paletu vlastních i regionálních výrobků. Stejně jako v loňském 

roce, tak i letos vybraní žáci druhého stupně začali s výrobou a prodejem různobarevných 

svíček a pečením vánočních muffin a perníčků. Rodiče a veřejnost mohla nahlédnout do 
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prostor naší školy, případně navštívit vánoční dílničku, kde se návštěvníci mohli pustit do 

vlastní tvorby vánočních ozdob. S žáky prvního stupně byly v jarních měsících realizovány 

vycházky do okolní přírody spojené s poznáváním přírody v regionu – zejména park 

Michalov. Žáci školní družiny v letošním školním roce navštívili naučnou stezku v Předmostí 

(Po stopách lovců mamutů).  

Stejně jako v loňském školním roce, tak i letos se vydali žáci 7. tříd na akci Sovy do škol, 

kterou umožňuje Ornitologická stanice setkání veřejnosti s paní Malátkovou, která se ve své 

záchranné stanici stará o živočichy, kteří vinou člověka už nemohou žít ve volné přírodě. Žáci 

si mohli prohlédnout i poslechnout ukázky u nás žijících sov, dozvěděli se spoustu 

zajímavostí z jejich života, seznámili se s potravními nároky sov. 

Žáci všech ročníků se dne 15. 5. 2017 zúčastnili vystoupení dravců a sov v rámci 

komentované akce Seiferos, kde mohli reálně shlédnout množství dravců a dozvědět se něco 

mnohem více o jejich způsobu života. Tradiční školy v přírodě byly v letošním roce 

organizovány pro žáky 2. a 3. tříd. v měsíci květnu. Byly opět plné environmentální tématiky 

realizované formou učení se v přírodě, poznávání krajiny a vzájemného předávání zkušeností 

– letos v prostředí Rusavy a Malé Morávky. V průběhu školního roku probíhaly celodenní 

exkurze s environmentálním podtextem – Jaderná elektrárna Dukovany a PVE Dalešice, 

Hvězdárna a muzuem Anthropos v Brně, Pevnost poznání - Muzeum interaktivní vědy 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

 

VI. Prevence sociálně patologických jevů 
Problematika sociálně patologických jevů je na naší škole dlouhodobě monitorována, 

diskutována a také v rámci třídních kolektivů i pravidelně evaluována. Stejně jako 

v předcházejících školních letech jsme se zaměřili na práci s třídními kolektivy a 

problémovými žáky. Na prvním stupni byly v letošním roce realizovány školy v přírodě pro 

žáky 2. a 3. tříd. v měsíci květnu. Problematice dynamiky a růstu třídního kolektivu formou 

skupinových her a tvořivých činností byla věnována značná pozornost. 

Pravidelné on-line sociometrické šetření se uskutečnilo v měsíci říjnu a květnu. I nadále 

využíváme platformy internetového portálu proskoly.cz, která nám poskytuje kvalitní a 

reliabilní nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření. Výsledky těchto 

dotazníků napomáhají včasnému odhalení sociopatogenních jevů, které se běžným 

pozorováním špatně rozkrývají a mohou tak sloužit třídnímu učiteli jako efektní diagnostický 

nástroj. On-line socimetrické šetření je určeno žákům 3. – 9. tříd, stejně jako každoroční 

mapování rizikových oblastí pro žáky 7. a 9. tříd. Třídní učitelé a vedení školy byli následně 

seznámeni s výsledky. V 1. – 2. třídě probíhalo sociometrické šetření s pomocí třídních 

učitelů klasickou písemnou formou. V rámci mapování rizikových oblastí u žáků 2. stupně je 

zřejmé, že se této problematice budeme muset věnovat velmi důsledně i nadále, 

shromažďovat nové poznatky o rizikovém chování žáků a hledat účinné metody, jak těmto 

negativním jevům předcházet – především kouření a používáním nikotinových produktů. 

Stejně jako v minulých letech se při opakovaných nebo závažnějších problémech se 

osvědčila práce intervenčního týmu školy ve složení: vedení školy, výchovná poradkyně, 

školní metodička/metodik prevence a třídní učitel. V této souvislosti je možné hodnotit jako 

velmi dobrou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje a 

kurátorkami OSPODu. 

Již deset let spolupracuje naše škola nejen s výše jmenovanými subjekty, ale i Policií 

České republiky a Městskou policií Přerov. V Přerově v rámci tzv. Preventivní skupiny 

Přerov byly opět na naší škole realizovány přednášky a besedy s tématy bezpečné chování, 

nástrahy sociálních sítí, trestní odpovědnost dětí a mládeže, dětská práva, bezpečně on-line, 

bezpečná jízda na kole, situace na ulici, … Zvláštní pozornost je také věnována tématu 
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požární ochrana obyvatelstva, které je prezentováno žákům 6. tříd v rámci výukového 

programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ a organizovaný 

SVČ ATLAS a BIOS, Přerov ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje. Špekáčkové 

odpoledne je již také tradiční akce pro rodiče a žáky 1. tříd naší školy. Letos se konala 16. 9. 

2016 a jejím cílem bylo nenásilnou formou posílení vztahů rodičovské veřejnosti ke škole, 

stejně jako vzájemné poznávání v rámci nově vznikajícího třídního kolektivu.  Žáci našich 

nových 6. tříd se měli možnost ještě více poznat při netradiční akci – NOc VE ŠKOle v pátek 

23. 9. 2017. Celá akce začala v pátek odpoledne zábavným programem plným společných 

aktivit na školní zahradě, které bylo zakončeno podvečerním opékáním špekáčků a 

samozřejmě nočním přespáním ve škole. 

Dne 13. 10. 2016 se naši žáci zapojili do 5. ročníku celorepublikového dobrovolnického 

projektu 72 hodin. Za cíl si dali uklidit park vedle školy. Park se tak pro nás, ale i pro další 

obyvatele Přerova stal krásnějším. Druhým cílem tohoto dobrovolnického dne bylo vysazení 

stromu (hrušně), který nám zdarma věnoval projekt 72 hodin. Strom jsme vysadili na školní 

zahradě společně s naším panem ředitelem Mgr. Přemyslem Dvorským, Ph.D. a s hlavním 

trenérem A-Týmu mužů HC ZUBR Přerov Petrem Dočkalem, který se stal patronem naší 

akce. V březnu letošního školního roku jsme se připojili k projektu e-bezpečí, kdy se vybraní 

žáci druhého stupně zúčastnili vzdělávací akce Nebezpečné komunikační jevy související 

s používáním ICT pro žáky 2. a 3. stupně škol.  

Všichni učitelé mají k dispozici seznam preventivních témat vhodných pro začleňování 

do výuky v prvním až devátém ročníku, stejně jako přístup do portálu proskoly.cz. Jejich 

probrání zaznamenávali v třídní knize. Žáci a jejich zákonní zástupci měli k dispozici 

konzultační hodiny výchovné poradkyně a školního metodika prevence, které byly sjednoceny 

tak, aby oba výše zmínění členové intervenčního týmu školy měli možnost účastnit se 

případných jednání společně. Pro všechny žáky, zákonné zástupce a ostatní je pak k dispozici 

ve škole schránka důvěry, stejně jako její elektronická podoba na internetových stránkách 

školy. 

 

 

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

1. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace 

a) Studium ke splnění kvalifikace 

 

Kateřina Bradová 

Učitelství pro základní školy – 1. stupeň 

Pedagogická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci 

Předpokládané ukončení 06/21. 

 

Bc. Lenka Zatloukalová 

Učitelství anglického a českého jazyka pro 2. stupeň 
V průběhu školního roku 2016/2017 úspěšně ukončila Bc. Lenka Zatloukalová Učitelství 

anglického a českého jazyka pro 2. stupeň – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci; ukončení září/ 2016. 

 

Bc. Aneta Školoudová 

Učitelství pro základní školy německého jazyka – základy společenských věd 

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 

Předpokládané ukončení 08/18. 
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b) Studium k rozšíření kvalifikace 

Ve školním roce 2015/2016 žádný vyučující nestudoval. 

 

3. Prohlubování kvalifikace. Průběžné vzdělávání: 

V průběhu školního roku 2016/2017 probíhala níže uvedená vzdělávání v rámci prohlubování 

kvalifikace: 

 

PaedDr. Skácelová Alena 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Hánová Eva 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Justrová Lenka 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Tománková Jarmila 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Havelková Alena 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Procházková Iva 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Zapletalová Barbora 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 
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Mgr. Pavlasová Jarmila 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Hradilová Petra 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Kunčíková Marie 

 Sborovna – Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření  

 únor 2017 

 č.j. MŠMT – 10870/2016-2-269 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva 

 14. 2. 2017 

 NIDV Olomouc 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Neurověda ve vzdělávání 

 5. 4. 2017 

 Konference Praha 
 
 

VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Aktivity školy 
 

a) Zájmové kroužky 
 

Zábavné vaření Kroužek vaření 

Výtvarný kroužek Turistický kroužek 

Pěvecký sbor 1. – 3. třída Hrátky s angličtinou 

Pěvecký sbor Logopedie 

Hudebně pohybový kroužek Míčové hry 

Informatika (pro nejmenší) Keramika 1.-3. třída 

Keramika 4.-5. třída Zábavná matematika 

Gymnastika Němčina hrou 

Pohybové hry 5.B Tvoříme a podnikáme 

Sportovní hry 6.B In line  

Sportovní všestrannost Stolní hry 

Hrátky se slovy Dramatický kroužek 

Kroužek angličtiny Praktická informatika pro všechny 

Konverzace v anglickém jazyce Florbal pro 2. stupeň 

Sportovní hry - odbíjená Přírodní vědy netradičně 
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Netradiční sporty Hra na kytaru 

Ruční práce Aerobní cvičení 

 

b) kurzy a školy v přírodě 
 

Plavecký kurz 

Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2016/2017 se 

zúčastnily plaveckého kurzu na podzim třídy 3.A a 4.A a v letním termínu třídy 3.B a 4.B. 

 

Lyžařský kurz 

Ve školním roce 2016/2017 byl uspořádán lyžařský kurz pro první stupeň – „Želatovské 

sněhohrátky“. 
 

 

Škola v přírodě 

Neodmyslitelnou součástí vzdělávání jsou i školy v přírodě; ve školním roce 2015/2016  

proběhly tyto akce: 
 

 22. – 26. 5.  Rusava    3.A,B 

 29. 5. – 2. 6. Karlov    2.A,B 

 

c) První stupeň 
 

Kurzy a školy v přírodě 

Želatovské sněhohraní – areál Hrubá voda, lyžařský kurz pro žáky 1. stupně (13. – 17. 2.) 

Plavání, Přerov        3.A, 3.B, 4.A, 4.B 

 

1.Muzeum Komenského 

Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem     4.A, 4.B 

Historie školství         5.A 

Přerov v číslech a datech        4.A 

 

2. Městská knihovna, dětské oddělení Trávník a Palackého 

Celonárodní projekt Už jsem čtenář       1.A, 1.B 

Čtu a poznávám knihovnu        2.A, 2.B 

Knihy pro děti          3.A, 3.B 

Literární žánry         5.A,5.B 

Žáci po celý rok navštěvovali převážně dětské oddělení Městské knihovny na Palackého ulici. 

Seznamovali se zde naučnou formou s literárními žánry, jako byla pohádka, pověst, povídka, 

báje, román či bajka. Současně jim byly nabídnuty knihy, které si žáci mohli ihned zapůjčit. 

Tyto besedy bývají velmi často doplněny projekcí. 

 

3. Středisko volného času Atlas 

Keramická dílna         1.-5. třídy 

Dopravní výchova         1.-5. třídy 

Vánoční salon          1.A, 1.B 

Velikonoční salon         2.A, 2.B 

V rámci tvoření z keramické hlíny využívají učitelky s žáky DDM Atlas a Bios Přerov, kde se 

dětem věnují zaměstnankyně tohoto domova. Dále jsou využívány konkrétní dílny v naší 

škole, kterou děti mohou navštěvovat bez poplatků a při kvalitním plánování i s neomezenou 

časovou dotací k výrobě daného produktu. 
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4. Ornitologická stanice ORNIS, biologická stanice BIOS 

Ježčí rok, Ornis         3.B 

O zvířátkách, Bios         3.B 

 

5. Exkurze 

Mistrovství ČR 8. tříd v Hradci Králové      4.B, 5.B 

Historická Praha, 17.-19. 10, 31. 5.       5.B, 5.A 

 

6. Přednášky, besedy, výstavy 

Městská policie – Bezpečné chování       2.A, 2.B 

Městská policie- Bezpečně na kole       4.A, 4.B 

Kreslení s Dostálem        2.A,2.B,4.A,5.A 

Ovoce do škol, výukový program v tělocvičně     1.-5. třídy 

Výchovný pořad o toleranci, PPP 14. 11.      3.B 

Výstava hub, klub Teplo 23. 9.       4.A, 4.B 

Bezpečně On-line, PPP a SPC Olomouc 9. 3.     4.A, 4.B 

 

7. Divadelní, filmové a hudební programy 

Koncert skupiny Marbo - Písničky a jejich úkoly v kině Hvězda 20. 10.  1.-5. třídy 

Film Lichožrouti v kině Hvězda 19. 12.      1.-5. třídy 

Baletní představení Tarzan-král džungle, Moravské divadlo Olomouc13. 3. 1.-4. třídy 

Muzikál Noc na Karlštejně        5. třídy 

Koncert cimbálové muziky Réva v tělocvičně 16.3.     1.-5. třídy 

 

8. Projekty 

Špekáčkové odpoledne 16.9.        1.A, 1.B 

Mikulášská nadílka 5.12.        1.-4. třídy 

Vánoční jarmark 13.12.        1.-5. třídy 

Čarodějnické rejdění 26.4.       1.A,1.B,2.A,2.B 

Klokanův sedmiboj        1.A,1.B,2.A,2.B 

Dentální hygiena 4.10. a 11.10          1.A,1.B,2.A,2.B, 4.A 

Den otevřených dveří 10.4.        1.-5. třídy 

Hokejová akademie 22.3.        1.-5. třídy 

Seiferos, pořad Sovy do škol 15.5.       1.-5. třídy 

Celoroční projekt Cesta na ostrov čtenářů      4.A 

 

9.Soutěže 

Recitační soutěž 1. a 2. kategorie, školní kolo 

Matematický cvrček, matematický klokan 

MC Donalds Cup, okrskové a okresní kolo v kopané    5.B 

Preventan Cup, okresní kolo ve vybíjené      5.B 

 

 

d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.  

Žáci prvního i druhého stupně se zapojili v tomto školním roce do soutěží se zaměřením na 

matematiku. Ti nejlepší ze školního kola postoupili do okresního, případně krajského, kola. 

Matematický klokan byl pro žáky 2. až 9. tříd, tři žáci se dostali nad hranici 100 bodů. 

V Pythagoriádě soutěžili žáci 5. až 8. tříd a dva postoupili do okresního kola. Nejlepších 

výsledků dosáhli žáci v Matematické olympiádě, kterou řeší žáci 5. až 9. tříd. Dva žáci 

devátého ročníku postoupili až do krajského kola. 
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e) akce ze společenskovědné oblasti 

Ve školním roce 2016/2017 byli do soutěží zapojeni žáci 9. ročníku  - Olympiáda v českém 

jazyce. Umístění v okresním kole, jehož se zúčastnilo 38 soutěžících ze ZŠ a víceletých 

gymnázií, je možno ve srovnání s minulým školním rokem považovat za výraznější úspěch, 

ačkoliv žáci nebyli na olympiádu připravováni v kroužku s tímto speciálním určením. 
 

 

Lze důvodně předpokládat, že by výsledky v okresním kole mohly být o něco lepší, protože 

se okresního kola OČJ nezúčastnil Dominik Tomiš, jenž dal přednost soutěži v chemii (ta se 

konala stejný den).      

 

Recitační soutěž 

Do recitační soutěže se zapojili žáci II. stupně ve zcela minimálním počtu, který potvrzuje 

stále se prohlubující nezájem dětí o tento druh umění (i přes snahu tento trend alespoň 

zastavit).  

V okresním kole jsme sice měli v každé kategorii I. i II. stupně po jednom zástupci, ale uspět 

se podařilo jen zástupkyni nejmladší, tj. první kategorie Kristýně Tomiškové, která obsadila 3. 

místo. 

 

Tvorba učebních materiálů – čtenářské dílny: 

do tvorby projektu ze současných vyučujících ČJ byla zapojena Mgr. V. Barboříková, která 

převzala garanci za realizaci čtenářských dílen a vedení zbývajících kolegyň. Protože 

zlepšování čtenářské gramotnosti i prostřednictvím dílen je závazné pro všechny vyučující, 

všechny členky komise ve svých třídách tak druhým rokem ověřovaly vytvořené čtenářské 

dílny a sbíraly další zkušenosti z jejich realizace. Předsedkyně komise se zavázala i po 

odchodu do důchodu zabezpečit v digitální podobě všechny potřebné materiály, jež budou 

přístupny na serveru školy (učitelská složka X).  

 

Cizí jazyky 

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo školní kolo jazykové soutěže. Dva žáci postoupili do 

dalšího kola jazykové soutěže pořádané organizací volného času Atlas BIOS Přerov. Žák 

z kategorie I obsadil 10 místo a žák z kategorie II. obsadil 13. místo. 

  

f) sportovní soutěže a akce 

 

Umístění na soutěžích 2016/2017 

 O pohár primátora města Přerova – 20. 9. 2016  

1. a 3. místo běh 60m 

1. místo běh 800m 
 

 Atletický čtyřboj – 21. 9. 2016 

starší žáci/žákyně  
 

 Florbal – 22. 3. 2017, 12. 4. 2017 
- mladší žáci - 2. Místo 

- starší žáci - 2. místo 
 

 O pohár ředitele hokejové základní školy Želatovská – 28. a 29.12. 2016 

- 2. místo 

Umístění: Jméno: Úspěšnost: Body: 

16. místo Nikola Králíková (9. A) 51,61% 16 

16. místo náhradník Adam Menc  (9. A) 51,61% 16 
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2. Prezentace školy na veřejnosti 

Prezentace školy na veřejnosti ve školním roce 2016/2017 se škola opět snažila zviditelnit 

tím, čím v tomto období žila. Pokračovala snaha o těsnější spolupráci s rodiči našich žáků a 

také o navázání či rozvíjení kontaktu s rodiči a dětmi z MŠ – potenciálními budoucími žáky 

prvních tříd. Informace o tom přinášely v letos velmi omezené míře příspěvky v regionálním 

tisku, daleko větší možnosti však poskytovaly veřejnosti webové stránky naší školy, které se 

již staly pro nejširší veřejnost prvotním a v dnešní době zcela nezastupitelným zdrojem: 

http://zszelatovska.cz/akce/novinky-archiv.html . (Do tisku se ve srovnáním s minulými lety 

podařilo prosadit ještě méně příspěvků, ačkoliv po obsahové stránce byly zajímavé, aktuální a 

navíc byly vždy doplněny několika kvalitními fotografiemi, které ilustrovaly obsah článku.)   

K propagaci školy na veřejnosti slouží především školní web, ale i webové stránky 

galerií, ve kterých je představováno velké množství fotografií z některých zdařilých akcí 

školy - http://zelatovska.rajce.idnes.cz/ . Posledně jmenovaná možnost propagace byla i v 

tomto školním roce využívána, i když daleko méně než dříve. 

 

Prezentace školy na veřejnosti probíhala především díky těmto vybraným akcím: 

1. 04. 09. 2016 - Slavnostní přivítání prvňáčků 

2. 12. 12. 2016 - 6.12. Mikuláš na ledě    -  akce pro MŠ 

3. 14. 12. 2016 - Vánoční jarmark 13. 12. 2016 

4. 08. 01. 2017 - Přerov získal v Poháru ředitele ZŠ Želatovské opět medaili – turnaj 

v ledním hokeji 

5. 23. 03. 2017 - Hokejová akademie 22. března 2017 

6. 10. 04. 2017 - Den otevřených dveří 10. 4. 2017 

7. 18. 04. 2017 - Jarní zastávka na ZŠ Želatovská   - veřejná výtvarná soutěž ve výzdobě 

autobusové zastávky 

8. 09. 05. 2017 - Čarodějnické rejdění pro mateřské školy 26. 4. 2017 

9. 12. 06. 2017 - Páteční odpoledne s Martinem Zaťovičem 9. 6. 2017  - beseda 

s bývalým žákem naší ZŠ a reprezentantem ČR na MS v ledním hokeji 

10. 27. 06. 2017 - Květinkový den 24. 6. 2017   - akce pro budoucí žáky 1. tříd spojené 

s jejich šerpováním 

11. 30. 06. 2017 - Vyřazování deváťáků - 27. 6. 2017 

12. 30. 06. 2017 - Poslední zvonění - 30. 6. 2017 

13. 21. 08. 2017 - Nadační příspěvek na nápravná cvičení pro malé hokejisty z prvního 

ročníku ZŠ 

14. 22. 08. 2017 - Nadační příspěvek na sportovní činnost prvňáčků 

 

ad. 13 a 14:   Před začátkem školního roku 2017/2018 byl založen Nadační fond 

Vojtěcha Buriana pro žáky prvních tříd, jenž poskytne příspěvek dětem, které se 

budou zúčastňovat pravidelné a organizované sportovní činnosti (1000 Kč) a další 

příspěvek na nápravná cvičení pro malé hokejisty z prvního ročníku ZŠ. 

 

Zcela výjimečně z některých akcí natočila KTV krátké šoty, které byly odvysílány v 

regionálním televizním vysílání.   

V průběhu školního roku 2016/2017 byly v regionálním tisku publikovány tyto příspěvky, jež 

byly následně umísťovány na www stránky naší školy v oddílu „Napsali o nás“:  

 Školáci ze Želatovské školy uklidili park a vysadili hrušeň_2016 

 Mladí Zubři vybojovali medaili na MČR! Po dvanácti letech _2017  

 Zástupci města Přerova poděkovali starším žákům za obrovský úspěch na MČR_2017 

 Pavel Neuman: MČR bylo pro všechny školou nejen sportovní, ale také 

společenskou_2017 

http://zszelatovska.cz/akce/novinky-archiv.html
http://zelatovska.rajce.idnes.cz/
http://zs-zelatovska.cz/novinky/slavnostni-privitani-prvnacku.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/6-12-mikulas-na-lede.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/vanocni-jarmark-13-12-2016.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/prerov-ziskal-v-poharu-reditele-zs-zelatovske-opet-medaili.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/hokejova-akademie-22-brezna-2017.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/den-otevrenych-dveri-10-4-2017.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/jarni-zastavka-na-zs-zelatovska.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/carodejnicke-rejdeni-pro-materske-skoly-26-4-2017.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/patecni-odpoledne-s-martinem-zatovicem-9-6-2017.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/kvetinkovy-den-24-6-2017.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/vyrazovani-devataku-27-6-2017.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/posledni-zvoneni-30-6-2017.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/nadacni-prispevek-na-napravna-cviceni-pro-male-hokejisty-z-prvniho-rocniku-zs.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/nadacni-prispevek-na-napravna-cviceni-pro-male-hokejisty-z-prvniho-rocniku-zs.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/nadacni-prispevek-na-sportovni-cinnost-prvnacku.html
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/Projekt%2072%20hodin.jpg
http://prerovsky.denik.cz/hokej_region/mladi-zubri-privezli-po-dvanacti-letech-medaili-z-mcr-20170330.html
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Zastupci-mesta-Prerova-podekovali-starsim-zakum-za-obrovsky-uspech-na-MCR-3587
http://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pavel-Neuman:-MCR-bylo-pro-vsechny-skolou-nejen-sportovni,-ale-take-spolecenskou-3584
http://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pavel-Neuman:-MCR-bylo-pro-vsechny-skolou-nejen-sportovni,-ale-take-spolecenskou-3584
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 Na ZŠ Želatovská se slavil Den dětí_2017 

 Ve škole Želatovská děti trénují mozek i tělo_2017 

 Absolventi bruslařské školky dostali diplom a medaili 

 Trenéři mládeže poděkovali na ZŠ Želatovská za spolupráci ve školním roce 

 

V současné době jsou vybrané příspěvky poskytovány veřejnosti některými médii také 

v elektronické podobě: 

http://prerovsky.denik.cz/nove_prerovsko/ 

 http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/vanocni-jarmark-vykouzlil-vanocni-

atmosferu-20161214.html 

 

 http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/martin-zatovic-navstivil-svou-skolu-i-s-

masarykovym-poharem-20170609.html 

 

 http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovske-skoly-pres-prazdniny-prokouknou-

vylepsuji-zakladky-i-gymnazia-20170726.html 

 

http://www.prerovskenoviny.eu/vase-clanky/na-zs-zelatovska-se-slavil-den-deti 

http://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pavel-Neuman:-MCR-bylo-pro-vsechny-skolou-nejen-

sportovni,-ale-take-spolecenskou-3584 

http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Zastupci-mesta-Prerova-podekovali-starsim-

zakum-za-obrovsky-uspech-na-MCR-3587 

http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=FOTO:-Treneri-mladeze-podekovali-na-ZS-

Zelatovska-za-spolupraci-ve-skolnim-roce-3628 

Přerovská internetová televize: 

http://pitv.cz/2017/06/video-zs-zelatovskou-navstivila-hokejova-hvezda-martin-zatovic/ 

 

 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
V průběhu školního roku 2016/2017 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI, vyjma 

průběžných elektronických šetření ČŠI nahrazujících inspekční činnost na místě. 

 

 

X. Hospodaření školy za kalendářní rok 2016 
 

1. Příjmy 
 

Celkové příjmy      19 011 583,- Kč 

z toho: 

- příjmy  LVK, ŠvP,ŠD     355 643,- Kč 

- příjmy z doplňkové činnosti    114 773,- Kč 

- ostatní příjmy (sběr papíru, ÚP, pošk.učeb.,  

   plnění pojišťovny, výnosy z transf.)   718 731,- Kč 

- dotace       17 822 436,- Kč 

  

2. Výdaje 
 

Celkové neinvestiční výdaje    18 986 259,- Kč 

z toho: 

- náklady na platy pracovníků školy   11 406 258,- Kč 

-  z toho asistent pedagoga         340 262,- Kč 

http://www.prerovskenoviny.eu/vase-clanky/na-zs-zelatovska-se-slavil-den-deti
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/IMG_0554.JPG
http://prerovsky.denik.cz/nove_prerovsko/
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/vanocni-jarmark-vykouzlil-vanocni-atmosferu-20161214.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/vanocni-jarmark-vykouzlil-vanocni-atmosferu-20161214.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/martin-zatovic-navstivil-svou-skolu-i-s-masarykovym-poharem-20170609.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/martin-zatovic-navstivil-svou-skolu-i-s-masarykovym-poharem-20170609.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovske-skoly-pres-prazdniny-prokouknou-vylepsuji-zakladky-i-gymnazia-20170726.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/prerovske-skoly-pres-prazdniny-prokouknou-vylepsuji-zakladky-i-gymnazia-20170726.html
http://www.prerovskenoviny.eu/vase-clanky/na-zs-zelatovska-se-slavil-den-deti
http://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pavel-Neuman:-MCR-bylo-pro-vsechny-skolou-nejen-sportovni,-ale-take-spolecenskou-3584
http://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pavel-Neuman:-MCR-bylo-pro-vsechny-skolou-nejen-sportovni,-ale-take-spolecenskou-3584
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Zastupci-mesta-Prerova-podekovali-starsim-zakum-za-obrovsky-uspech-na-MCR-3587
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Zastupci-mesta-Prerova-podekovali-starsim-zakum-za-obrovsky-uspech-na-MCR-3587
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=FOTO:-Treneri-mladeze-podekovali-na-ZS-Zelatovska-za-spolupraci-ve-skolnim-roce-3628
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=FOTO:-Treneri-mladeze-podekovali-na-ZS-Zelatovska-za-spolupraci-ve-skolnim-roce-3628
http://pitv.cz/2017/06/video-zs-zelatovskou-navstivila-hokejova-hvezda-martin-zatovic/
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- zákonné odvody zdrav. a soc.poj.      3 735 378,- Kč 

-  z toho AP           115 693,- Kč 

- ostatní sociální náklady          173 579,- Kč 

- výdaje za pracovní neschopnost           27 963,- Kč 

- výdaje za učebnice a učební pomůcky        265 680,- Kč 

- výdaje doplňkové činnosti            89 449,- Kč 

- ostatní náklady (opravy,  revize, opravy odpadů, odvoz    3 287 952,- Kč   

  odpadů-kontejnery, energie, služby, odpisy majetku, 

  mzda správce hřiště, LVK, ŠvP,  projekty, materiál, ÚP, 

  pojištění žáků apod.) 
 
 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Není realizováno 

 

 

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

        učení 
Není realizováno 

 

 

XIII. Předložené a realizované projekty financované z cizích  

          zdrojů 
Od 1. února 2017 je realizován projekt „Krok za krokem 2016+o“, registrační číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002081 s celkovou alokací 1 022.764,- Kč. Projekt je realizován 

z výzvy tzv. šablon a vede povinné aktivity DVPP v oblasti matematické gramotnosti je 

zaměřena na personální podporu ze strany speciálního pedagoga. Termín ukončení projektu je 

31. 1. 2019. 

 

 

XIV. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při  

         plnění úkolů ve vzdělávání 
 

1. Spolupráce s odborovou organizací 

Odborová organizace 2300273808 při Základní škole Přerov, Želatovská 8 zastoupena 

předsedkyní Mgr. Zuzanou Fárkovou pravidelně spolupracuje s vedením Základní školy 

Přerov, Želatovská 8 zastoupené ředitelem školy Mgr. Přemyslem Dvorským, Ph.D. Vedení 

školy pravidelně informuje odborovou organizaci o chystaných a zamýšlených investicích 

a plánech rozvoje školy, projektech, propagace školy, zaměření vzdělávání a mimoškolních 

aktivitách. Řeší personální otázky a vzájemně se podílí na rozhodování o čerpání prostředků 

FKSP. Vedení školy informuje a projednává s odborovou organizací mzdové otázky 

a problematiku odměňování ve vazbě na vývoji financování regionálního školství. Vedení 

školy vychází vstříc návrhům ze strany odborové organizace a poskytuje prostor pro diskusi 

a vstřícnou spolupráci. V následujících letech budeme v součinnosti pokračovat. 
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2. Další partneři školy 

 

- MŠ Kouřilkova – sportovní aktivity, výuka počítačových dovedností, keramika 

- MŠ Jasínkova – výuka počítačových dovedností, keramika 

- MŠ Lešetín – výuka počítačových dovedností, keramika 

- Pedagogicko – psychologická poradna 

- DDM Atlas a Bios – soutěže, výukové programy 

- ORNIS – výukové programy 

- Policie ČR – přednášky, preventivní akce 

- Městská policie – přednášky, preventivní akce 

- ČČK – výukové preventivní akce 

- SK Přerov – sportovní aktivity 

- HC Zubr Přerov z.s. 

- SPŠ – spolupráce s rodiči 

- PdF UP Olomouc, SPGŠ – praxe studentů 

- OSDOD Magistrátu města Přerova – přednášky 

- ZO ČMOS PŠ při ZŠ Přerov, Želatovská 8 

 


