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Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 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 26. 9. 2012 

 

 

 

 

V Přerově 1. 10. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

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: Mgr. Dana Kaprálová 

Ekonomka školy: Drahomíra Olivíková 

  

Školská rada: předseda: Jiří Petráš 

(do 31. 12. 2011) zástupce zřizovatele: Ludmila Tomaníková 

  Ing. Marta Šťastná 

 zástupce rodičů: Pavel Sedlák 

 Zástupce pedagogických 

pracovníků: 

Mgr. Zuzana Fárková 

Mgr. Iva Procházková 

 

  

Školská rada: předseda: MUDr. Michal Chromec 

(od 20. 2. 2012) zástupce zřizovatele: MUDr. Michal Chromec 

  Ludmila Tomaníková 

 zástupce rodičů: Marie Hlávková 

Ing. Karel Kundrátek 

 Zástupce pedagogických 

pracovníků: 

Mgr. Zuzana Fárková 

Mgr. Lenka Justrová 

 

 

 

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. Dostalíková Zdeňka 

    Mgr. Hánová Eva 

    Mgr. Havelková Alena 

    Mgr. Justrová Lenka 

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

    Mgr. Procházková Iva 

    PeadDr. Skácelová Alena 

    Mgr. Slezáková Helena 

    Mgr. Tománková Jarmila 

    Mgr. Zapletalová Barbora 
     

b) učitelé II. stupně: Mgr. Barboříková Vladimíra 

    Mgr. Doležalová Irena 

    Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D.  

    Mgr. Fárková Zuzana 

    Mgr. Havlíková Margita 

    Mgr. Hlobilová Vlasta 

    Mgr. Hobzová Marie 

    Mgr. Kaprálová Dana    

    Mgr. Kirchnerová Jana 

    PhDr. Opatrný Pavel 

    Mgr. Spielvogelová Ludmila 

    Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D. 

    Mgr. Venclů Bohumila 

    Mgr. Zifčáková Zuzana 

    Mgr. Zímová Eva (do 30. 6. 2012) 

    Mgr. Nováková Jana (od 6. 2. do 12. 7. 2012) 
 

c) asistent pedagoga: Janušová Zdeňka  (do 31. 8. 2012) 
 

d) vychovatelky školní družiny: 
 

vedoucí vychovatelka: Jemelková Ludmila 

vychovatelky:        Jarošová Hana  (do 30. 6. 2012) 

  Hrdličková Miluše 

  Kučerová Edita  (do 30. 6. 2012) 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci 
 

ekonomka školy:  Drahomíra Olivíková 

školník:   Novák Vladimír 

uklízečky:   Koldová Zlatuše 

     Odstrčilová Marie 

     Režná Daniela 

     Tökölyová Yveta  (do 30. 11. 2011) 

 

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

1. Zápis k povinné školní docházce 
 

Dne 6. a 7. 2. 2012 se konal zápis dětí do prvních tříd. Zápis připravili vyučující 1. stupně 

ve stylu Lesního království. Děti přivítala zvířátka z lesa, která děti po celou dobu zápisu 

provázela školou. 

 

počet zapsaných 42 odklady 4 
 

V den zahájení školního roku 3. září 2012 do školy nastoupilo 36 žáků. 
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2. Přijímací řízení na střední školy 
 

Ve školním roce 2011/2012 ukončilo 9 let povinné školní docházky 35 žáků 9. ročníku 

(z toho 28 chlapců, 7 dívek). Z nižších ročníků ukončilo povinnou školní docházku 5 žáků 

(z toho 4 žáci 8. ročníku a jedna žákyně 7. ročníku). Jedna žákyně pokračuje po schválení své 

žádosti v plnění školní docházky. Celkem ukončilo povinné vzdělání 40 žáků. Všichni žáci 

byli přijati k dalšímu vzdělávání – 35 žáků v 1. kole přijímacího řízení, 5 po odvolání 

v 2. kole. Na víceletá gymnázia se hlásily 2 žákyně 5. ročníku, které nebyly přijaty. 

  

Umístění Celkem chlapci dívky 

Gymnázia 9 6 3 

SŠ 16 14 2 

SOŠ 2 1 1 

UO (3leté) 13 11 2 

UO (2leté) - - - 

Celkem 40 32 8 

 

 

V. Výsledky vzdělávání žáků, integrace a EVVO 
 

1. Výsledky vzdělávání žáků 
 

a) Počty žáků 
 

Třída Počet žáků Třída Počet žáků 

1.A 23 6.A 17 

1.B 20 6.B 17 

2.A 16 7.A 20 

2.B 19 7.B 22 

3.A 28 8.A 27 

3.B 30 8.B 26 

4.A 24 9.A 20 

4.B 28 9.B 15 

5.A 20   

5.B 26 Celkem 398 

 

 

b) Prospěch žáků 
 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A 22 0 1 

1.B 20 0 0 

2.A 12 4 0 

2.B 17 2 0 

3.A 17 11 0 

3.B 27 3 0 

4.A 15 9 0 

4.B 22 6 0 

5.A 6 14 0 

5.B 17 9 0 

6.A 5 10 2 

6.B 5 12 0 
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7.A 6 13 1 

7.B 5 17 0 

8.A 7 18 2 

8.B 7 17 2 

9.A 5 15 0 

9.B 4 11 0 
 

Celkový přehled: 
 

 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. stupeň 175 58 1 

2. stupeň 44 113 7 

Celkem 219 171 8 
 

c) Výchovná opatření: 
 

Třída Pochvaly Napomenutí 
Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1.A 5 0 0 0 0 0 

1.B 6 0 0 0 0 0 

2.A 7 0 0 0 0 1 

2.B 8 0 0 0 0 0 

3.A 5 0 0 0 0 0 

3.B 19 0 1 0 0 0 

4.A 7 0 2 0 0 0 

4.B 3 0 0 0 0 0 

5.A 6 1 1 1 0 0 

5.B 12 0 1 0 0 0 

6.A 5 0 2 0 3 0 

6.B 10 0 3 1 0 0 

7.A 6 3 4 0 2 0 

7.B 5 3 4 0 0 0 

8.A 8 2 0 1 1 0 

8.B 12 3 2 0 1 0 

9.A 10 0 0 0 0 0 

9.B 9 0 1 1 0 0 
 

Celkový přehled: 
 

 Pochvaly Napomenutí 
Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 78 1 5 1 0 1 

2. stupeň 65 11 16 3 7 0 

Celkem 143 12 21 4 7 1 

 

d) Zameškané hodiny 
 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 9583 40,31 160 0,96 

2. stupeň 10337 62,99 54 0,26 

Celkem 19920 50,39 214 0,65 
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2. Integrace a výchovné poradenství 
 

Žáci, kteří měli PPP nebo SPC přidělenou Doložku o integraci, pracovali podle IVP. Plán 

zpracoval TU ve spolupráci s ostatními vyučujícími a VP, poté s ním byli seznámeni rodiče. 

Po schválení ředitelem školy nabyl planosti. Ve školním roce  2011/2012 pracovaly na naší 

škole 4 skupiny integrovaných žáků. 

             1. skupina      3 žáci       pedagog: Mgr. Alena Skácelová            

   2. skupina      3 žáci         pedagog: Mgr. Lenka Justrová 

              3. skupina      3žáci          pedagog: Mgr. Barbora Zapletalová 

   4. skupina      3 žáci         pedagog: Mgr. Bohumila Venclů 

Skupiny pracovaly 1 hodinu týdně. 

Jeden žák měl osobního asistenta, péče probíhala v 10 hodinách týdně. 

Žáci, kterým byla diagnostikována SPUCH, nikoli však v tak výrazné formě, aby byli 

integrováni, byli podle doporučení poradny zohledněni podle § 16 školského zákona. Těchto 

žáků bylo ve školním roce 2011/2012 celkem 49. Z toho žáků 1. až 5. ročníku bylo 28 

(21chlapců, 7dívek), z 6. až 9. ročníku 21 žáků (17chlapců, 4dívky). Žáci byli zohledňováni 

podle pokynů PPP, SPC; ve výuce byli doučováni, měli možnost také navštěvovat nápravná 

cvičení pro integrované žáky. 

Problémy žáků ve třídě řeší operativně třídní učitelka, projednává je s rodiči i výchovnou 

poradkyní. V případě opakovaných problémů o žácích jedná vedení školy s vyučujícími 

a rodiči. Ve školním roce 2011/2012 jednala výchovná komise 9x; 4x byla řešena neomluvená 

absence. V září projednávala komise povolení individuálního studijního plánu jedné žákyni 

8.B, v březnu jednala komise s otcem jednoho žáka o z 8.A  o podezření na užívání drog 

a o jeho problémovém chování.  

Ve zbývajících jednáních bylo řešeno problémové chování žáka 8.A ve věci časté 

podezřele omluvené absence. Během školního roku zjišťuje a eviduje výchovný poradce 

profesní orientaci žáků, zajišťuje styk se zástupci středních škol a učilišť. 

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

V lednu proběhla schůzka pro rodiče vycházejících žáků (informace o termínech přijímacího 

řízení, o přihláškách, zápisových lístcích atd.). Na konci ledna žáci obdrželi přihlášky, 

výchovná poradce byl nápomocen při vyplňování přihlášek, kontroloval jejich správnost 

a úplnost. V případě nepřijetí pomáhá výchovný poradce s odvoláním a s výběrem volných 

míst na středních školách. Na konci školního roku zpracovává výchovný poradce výsledky 

přijímacího řízení. 

 

3. EVVO 

Ve školním roce 2011/2012 probíhaly na naší škole EVVO aktivity a činnosti shodné se 

shrnutím v Ročním školním programu EVVO. Z hlediska enviromentálního vzdělávání 

a aktivit byly tyto realizovány na prvním i druhém stupni. Jejich výčet je obsažen v Ročním 

školním programu EVVO, přičemž počet těchto aktivit se zvýšil oproti předchozímu 

školnímu roku.  

Akce, které nebyly zařazeny v Ročním školním programu EVVO, a které dotýkají 

enviromentálního i globálního rozvojového vzdělávání proběhly jako projektové dny zvlášť 

pro 1. stupeň (Putování srnečky Sárinky) a pro 2. stupeň Tropické deštné lesy. Tyto byly 

realizovány společně s Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. 

V roce 2012 začala také částečná revitalizace prostoru školního pozemku k účelům EVVO. 

Zabezpečení samotné realizace EVVO probíhalo ve škole obdobným způsobem jako 

v minulých letech, škola byla zapojena do recyklačních, sběrných a třídících aktivit dle svých 

možností. 
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VI. Prevence sociálně patologických jevů 
Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu MŠMT, Školního 

vzdělávacího programu a Školní preventivní strategie na roky 2007-2012. Cílem prevence 

rizikového chování je ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy, rodiči a odborníky 

formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané 

problematice, ptát se a dělat správná rozhodnutí. Na základě těchto schopností nakládá 

vhodně se svým volným časem a zvládá základní sociální dovednosti. S Metodickým 

pokynem MŠMT se seznámili všichni pedagogičtí pracovníci školy na začátku školního roku. 

Je pro nás důležitým dokumentem při vymezení základních pojmů týkajících se rizikového 

chování žáků a návodem pro řešení konkrétních případů záškoláctví, vandalismu, krádeží, 

extremismu, rasismu, xenofobie, antisemitismu, homofobie, šikany, kyberšikany, syndromu 

týraného dítěte, mentální anorexie, mentální bulimie a nebezpečí v dopravě, závislosti na 

alkoholu, drogách, kouření. Ze Školního vzdělávacího programu byly vybrány do 

Minimálního preventivního programu vhodná témata, která začleňují pedagogičtí pracovníci 

do výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých ročnících. Zvláštní důraz klademe na 

rozvoj komunikačních dovedností u žáků založených na empatii a asertivitě s cílem vytvoření 

pozitivního sociálního klimatu ve škole a bezpečného prostředí ve třídách. 

Školní preventivní strategie se zaměřuje na dlouhodobou spolupráci s OSPOD, Policií ČR, 

Městskou policií a PPP Olomouckého kraje. V průběhu celé školní docházky od druhého do 

devátého ročníku jsou žáci formou besed a přednášek informováni o vhodném chování ve 

škole i při činnostech mimo školu. V osmém a devátém ročníku je kladen zvýšený důraz na 

právní odpovědnost mládeže.  

Minimálním preventivní program v minulém školním roce usiloval o prohloubení 

spolupráce s rodiči žáků. Na třídních schůzkách a individuálních konzultacích byli rodiče 

informováni třídními učiteli o nebezpečí šikany a kyberšikany a o předcházení rizikovému 

chování žáků. Školní metodička prevence vytvořila k těmto tématům letáčky, které byly 

předány rodičům. Žáci školy a jejich zákonní zástupci mohli využívat konzultační hodiny 

školní metodičky prevence, Schránku důvěry ve škole a Knihu důvěry na internetu. 

Závažnější případy rizikového chování žáků řešil intervenční tým školy ve složení: ředitel 

školy, zástupkyně ředitele, školní metodička prevence, výchovná poradkyně a třídní učitelka. 

Přijatá opatření byla dle potřeby konzultována s kurátorkami OSPOD nebo pracovníky PPP 

Olomouckého kraje. Ve zvlášť závažných případech rizikového chování žáků byly svolány 

výchovné komise, při kterých jednal intervenční tým školy se zákonnými zástupci žáků.  

Již několik let se na škole provádí sociometrická šetření ve všech třídách školy. V říjnu, 

lednu a květnu jsou vyhledáváni na základě jednoduchého sociometrického dotazníku možní 

agresoři nebo oběti šikany. O výsledcích jsou informováni všichni pedagogičtí pracovníci 

a v nutných případech i zákonní zástupci žáků. Vždy je dbáno na maximální ohleduplnost při 

předávání těchto citlivých informací. Tato sociometrická šetření jsou sice časově náročná, ale 

přináší dobré výsledky při včasné pomoci dětem nebo celým rodinám. Zvlášť důležité je toto 

vyhledávání možných agresorů nebo obětí šikany při přestupu žáků z jiných škol. Je to pro 

nás zpětná vazba o tom, jak konkrétního žáka přijal kolektiv třídy a zda problémy, které měl 

na minulé škole, nepřetrvávají. V případě nutnosti je užíván podrobnější dotazník v konkrétní 

třídě, za účelem zmapování vztahů mezi žáky. Tato sociometrická šetření jsou v takto 

dlouhodobém a pečlivém zpracování výjimečná, jak vyplývá i šetření České školní inspekce. 

V nové Školní preventivní strategii na léta 2013-2018 se škola zaměří na kvalitu třídních 

kolektivů. Školní metodička prevence se účastní vzdělávacího programu Interaktivní práce 

s problémovou třídou a pokračuje v dvouletém kvalifikačním studium pro školní metodiky 

prevence. Nově získané informace a zkušenosti z obou těchto vzdělávacích programů využívá 

školní metodička prevence při dalším rozvoji své práce a zkvalitnění spolupráce se všemi 

subjekty podílejícími se na realizaci Minimálního preventivního programu školy. 
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

1. Vzdělávání vedoucí ke zvýšení kvalifikace 

a) Studium ke splnění kvalifikace 

Ve školním roce se žádný pedagogický pracovník nevzdělával za účelem splnění kvalifikace. 

b) Studium k rozšíření kvalifikace 

Ve školním roce si kvalifikaci rozšiřuje p. uč. Mgr. Lenka Justrová studiem speciální 

pedagogiky. 

 

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

Ve školním roce 2011/2012 ukončil ředitel školy Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. studium pro 

vedoucí pedagogické pracovníky dle platné legislativy. 

b) Studium pro výchovné poradce 

Ve školním roce ukončila studium pro výchovné poradce p. uč. Mgr. Zuzana Fárková. 

c) Studium k výkonu specializovaných činností 

Ve školním roce se v rámci studia k výkonu specializovaných činností vzdělávali p.uč. Mgr. 

Jaromír Školoudík, Ph.D. – studium ICT koordinátora a p.uč. Mgr. Bohumila Venclů – 

studium metodika prevence. 

 

3. Průběžné vzdělávání: 
 

- Florbal (DVPP akreditované MŠMTZ) - Mgr. Ludmila Spielvogelová, Mgr. Jana 

Kirchnerová 

- Environmentální výchova (DVPP akreditované MŠMTZ) – Mgr. Jana Kirchnerová 

- Bezpečnostní předpisy-vyhláška MŠMT (DVPP akreditované MŠMTZ ) – Mgr. Jana 

Kirchnerová 

 

 

VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Aktivity školy 
 

a) Zájmové kroužky 
 

Seminář z ČJ 9.B Seminář z M 9.A 

Seminář z ČJ 9.A Seminář z M 9.B 

Kroužek AJ 1. skupina Kroužek AJ 2. skupina 

Pěvecký sbor 1. – 3. třída Zábavné vaření 

Pěvecký sbor 1. skupina Výtvarný kroužek 

Pěvecký sbor 2. skupina Kroužek vaření 

Informatika (pro nejmenší) Keramika 

Informatika (pro třeťáky) Logopedie 

Volejbal Stolní tenis 

Praktická informatika pro všechny Florbal 3. – 5. tř 

Hrátky s angličtinou In line 

Pohybové hry 4.B Basketbal 

Florbal 1. – 2. tř. Hudebně-dramatický kroužek 

Sportovní hry 5.B Sportovní hry 7. a 8.B 

Zábavná matematika  
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b) kurzy a školy v přírodě 
 

Plavecký kurz 

Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2011/2012 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 2011/2012 byl uspořádán lyžařský kurz pro první stupeň – „Želatovské 

sněhohrátky“. 
 

Každoročně škola pořádá lyžařské kurzy; ve školním roce 2011/2012 proběhl lyžařský kurz 

ve třídách 7. A a 7. B. na horské chatě Kohútka v Javorníkách ve dnech 29. 1. – 3. 2. 2012. 
 

Škola v přírodě 

Neodmyslitelnou součástí vzdělávání jsou i školy v přírodě; ve školním roce 2011/2012 

proběhly tyto akce:  

 2. – 6. 4.  Jeseníky  4.A,B 

 21. – 25. 5. Velké Karlovice 2.A,B 

 4. – 8. 6. Chvalčov  1.A,B 

 11. – 16. 6. Oskava  3.B 
 

c) akce prvního stupně 
 

Kulturně – vzdělávací akce:  

Žáci 1. stupně navštívili Muzeum J. A. Komenského Přerov, kde zhlédli výukové programy: 

„Jak žili lovci mamutů“ (1. tř.), o hmyzu „Entomologie“ (2. tř.), historie přerovské železnice, 

která letos slavila výročí 170. let od založení (4.a 5.tř.). Všechny třídy využily nabídky dvou 

přerovských knihoven (Trávník nebo Palackého), kde se učily pravidla chování, získaly 

základní vědomosti pro půjčování knih, dozvěděly se mnoho zajímavého o ilustrátorech, 

seznámily se s různými literárními žánry. Žáci 5. tříd se zúčastnili velmi zajímavé exkurze do 

Planetária Brno a třídenního poznávacího pobytu v Praze. Žáci 1. a 2. tříd navštívili Městské 

divadlo Zlín a žáci 3. – 5. tříd Moravské divadlo Olomouc. Žáci 5. tříd pod vedením svých tř. 

učitelek nastudovali a předvedli divadelní představení pro MŠ, rodiče a mladší žáky školy 

(O Popelce, Tři zlaté vlasy děda Vševěda). Žáci 1. – 3 tříd si rozšířili znalosti o přírodě 

návštěvou přírodovědných stanic ORNIS a BIOS v Přerově („Ptáci v zimě,“ „Stromy,“ „Živá 

zahrada“). 

 

Soutěžní akce:  

Žáci všech tříd se zúčastnili školního kola recitační soutěže. Žák 3. třídy následně postoupil 

z okresního do  krajského kola. Ve výtvarné soutěži „Zimní motivy“ žák 5. třídy obsadil 

2. místo. Žáci 2. – 5. tříd se zúčastnili sportovních soutěží ve fotbale, vybíjené a florbalu. 

V okresním kole ve vybíjené obsadily dívky 5. tříd 2. místo a ve florbalu chlapci 4. a 5. tříd 

1.místo. Během celého školního roku probíhaly na škole sportovní soutěže „Klokanův 

sedmiboj“ (1. a 2.tř.) a „Žabákův čtyřboj“ (3. a 5.tř.). 

 

d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.  

V průběhu školního roku probíhaly pro žáky 2. stupně kurzy  a výchovné programy na ve 

spolupráci s organizacemi Atlas a Bios, Ornis, ČČK, Agentura Pohodáři, či Mediapro. Vedle 

těchto besed a prezentací se žáci školy účastnili také soutěží, např. Naší přírodou, kde se škola 

umístila zásluhou žáka 7.B na 1. místě. V soutěži O nejlepšího chemika regionu se naše škola 

díky žáku z 9.A umístila na vynikajícím 3.místě. Ve školním roce 2011/12 se žáci školy 

zapojili také do různých  matematicky zaměřených  soutěží. Jednalo se o tradiční soutěže jako 

Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Matematický klokan či Čtyřlístek. Nově se žáci 
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zapojili také do Projektového dne na ZŠ Svisle, který byl zaměřen hlavně na finanční 

gramotnost. Žáci školy postoupili do okresních kol jak Matematické olympiádě, tak i v rámci 

Pythagoriády. V Matematické olympiádě zíslala škola v konkurenci 43 žáků krásné dělené 

6. až 8. místo. 

 

e) akce ze společenskovědné oblasti 

 V průběhu školního roku se žáci školy účastnili řady akcí podporujících vzdělávání a 

výchovu v souvislosti s předměty dějepis, výtvarná výchova, výchova k občanství a hudební 

výchova. Žáci školy se zúčastnili několika výtvarných soutěží (např. Nový kabát pro 112, 

Zimní motivy, Ovoce na naší zahrádce). V listopadu 2011 se žáci školy zúčastnili soutěže 

Opičí král Konfuciovy akademie UPOL Olomouc, na níž získali dobré ocenění. Školního kola 

olympiády Dějepisu se účastnili 3 žáci z  8. ročníku. V listopadu 2011 absolvovali žáci 

osmých tříd přednášku Trestní zodpovědnost mládeže – OSPOD Přerov. V lednu 2012 bylo 

uzavřeno přijímání prací do soutěže  Netopýr – Ornis Přerov. Vernisáž a předání cen proběhlo 

2. dubna 2012 – zásluhou žákyně 9.A získala škola 1. místo. Dále probíhaly keramické kurzy 

pro žáky MŠ Kouřilkova a keramické kroužky pro žáky 2. – 9. tříd. Pro žáky 1. – 3. tříd 

probíhal po celý školní rok hudební kroužek – pěvecký sbor Malošci a pro žáky 4. – 9. 

ročníku – pěvecký sbor. Ve školním roce se žáci školy zapojili i do Olympiády v českém 

jazyce. Umístění v okresním kole je možno ve srovnání s minulými lety považovat za značný 

neúspěch. Se zájmem se setkala i recitační soutěž. Do malého finále postoupila jedna žákyně 

školy 

 

f) sportovní soutěže a akce 

V průběhu školního roku se žáci 2. stupně zúčastnili celkem 16 sportovních soutěží. 

V postupových soutěžích družstev, ve florbalu, kopané, volejbalu, se škola čtyřikrát 

probojovala do okresního finále a to se ziskem jednoho prvního, jednoho druhého a jednoho 

třetího místa. Dvakrát se podařilo reprezentovat školu i na krajské úrovni. Ve florbalu 

v krajském finále obsadilo družstvo mladších žáků skvělé 2. místo, na atletických závodech 

Poháru rozhlasu v Olomouci dobré 6. místo. Výborně si škola vedla také v atletických 

soutěžích – Závody o pohár primátora města Přerova, Běh 17. listopadu, Pohár rozhlasu 

a Atletický čtyřboj. Zde se podařilo získat dvakrát první místo, šestkrát druhé místo a třikrát 

třetí místo. V průběhu roku škola také aktivně spolupracovala s hokejovými trenéry 

a cvičiteli, kterým pomáhala při náboru do sportovních oddílů a kroužků. Pro žáky 7. ročníku 

byl zorganizován  lyžařský výcvikový kurz na horské chatě Javorka v lyžařském areálu 

Kohútka v Javornících. Dvě družstva zde absolvovala lyžařský výcvik a jedno družstvo 

snowboardový výcvik. 

 

 

2. Prezentace školy na veřejnosti 
 

Školní rok 2011/2012 proběhl jednak ve znamení oprav budovy školy, jednak ve snaze více 

zviditelnit to, čím žáci a pedagogové školy v tomto období žili. Zvýraznila se i snaha 

o těsnější spolupráci s rodiči našich žáků a rovněž o navázání kontaktu s rodiči a dětmi z MŠ 

– potenciálními budoucími žáky prvních tříd. 

Informovaly o tom především příspěvky v regionálním tisku, a to jak v Novém Přerovsku, 

tak v Přerovských listech, největší možnosti ale poskytovaly veřejnosti webové stránky naší 

školy. (Do tisku se totiž mnohé zaslané články nepodařilo prosadit, ačkoliv byly obsahem 

zajímavé, aktuální a doplněné ilustrujícími fotografiemi.) 
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Prezentace školy na veřejnosti probíhala především díky těmto akcím: 

1. Den otevřených dveří, a to včetně setkání bývalých a současných pedagogů školy 

(21. a 22. 10. 2011) 

2. Tradiční Vánoční jarmark (16. 12. 2011) 

3. Vánoční turnaj v ledním hokeji ředitele ZŠ Želatovská Přerov ((22. – 23. 12. 2011) 

4. Akce pro budoucí prvňáčky (19. 1. 2012) 

5. Papučový bál (23. 3. 2012) 

6. Hokejová akademie 2012 (26. 3. 2012) 

7. Výukové lekce pro děti z MŠ v in-line bruslení – poskytnutí pomoci HC Přerov 

(od 27. 4. do 22. 6. 2012) 

8. Dětský květinkový den 2012 (19. 5. 2012) 

9. Slavnostní otevření opravené budovy školy (25. 5. 2012) 

10. Slavnostní vyřazování 9. ročníků a šerpování 1. ročníku 2012 (21. 6. 2012) 
 

Z některých akcí natočila KTV krátké šoty, které byly odvysílány v regionálním televizním 

vysílání. 

 

V průběhu školního roku 2011/2012 byly publikovány tyto příspěvky: 

a) v Novém Přerovsku: 

1. Školu Želatovská vylepší za miliony 

2. Škola bude mít novou fasádu 

3. Želatovská škola bude mít novou fasádu 

4. V prvním turnaji florbalové ligy ZŠ se radovali hoši ze Svisle a Želatovské! 

5. V Želatovské rejdily masky 

6. Školní hokejová akademie v Přerově skončila 

7. Děti poznávaly soví život ve stanici 

8. Sedmáci z přerovské školy poznávali soví život ve stanici 

9. Školní hokejová akademie skončila 

10. Žáci ze Želatovské trávili noc ve škole 

11. Mezinárodní den dětí v předstihu 

12. Děti z mateřinek v Přerově se učily kouzlit s hokejkou 

13. Hokejisté Tomáš Kundrátek a Jakub Svoboda navštívili ZŠ Želatovská 

14. Školy se po roce dávají do gala 
 

b) v Přerovských listech: 

1. ZŠ Želatovská dostane novou fasádu 

2. Základní škola Želatovská dostane nový kabát 

3. Odborníci prověří nezávadnost školních budov 

4. Škola má nový kabát 
 

Častěji, a to zvláště v souvislosti s opravami budovy školy, se naše škola objevila i na 

internetových stránkách Přerovského deníku: 

 

1. http://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zakladni-skolu-zelatovska-vylepsi-za-

miliony.html 

2. http://prerovsky.denik.cz/galerie/zs-zelatovska-ma-zateplenou-fasadu.html 

3. http://prerovsky.denik.cz/galerie/hokejiste-kundratek-a-svoboda-na-zs-

zelatovska.html 

4. http://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/zaci-zs-zelatovska-vyhrali-florbalovy-

turnaj-20120622.html 

5. http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/zs-zelatovska-ma-novou-fasadu-dokonci-

i-opravy-saten-20120523.html 

http://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zakladni-skolu-zelatovska-vylepsi-za-miliony.html
http://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zakladni-skolu-zelatovska-vylepsi-za-miliony.html
http://prerovsky.denik.cz/galerie/zs-zelatovska-ma-zateplenou-fasadu.html
http://prerovsky.denik.cz/galerie/hokejiste-kundratek-a-svoboda-na-zs-zelatovska.html
http://prerovsky.denik.cz/galerie/hokejiste-kundratek-a-svoboda-na-zs-zelatovska.html
http://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/zaci-zs-zelatovska-vyhrali-florbalovy-turnaj-20120622.html
http://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/zaci-zs-zelatovska-vyhrali-florbalovy-turnaj-20120622.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/zs-zelatovska-ma-novou-fasadu-dokonci-i-opravy-saten-20120523.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/zs-zelatovska-ma-novou-fasadu-dokonci-i-opravy-saten-20120523.html
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IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

V průběhu školního roku 2011/2012 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI. 

 

 

X. Hospodaření školy 
 

1. Příjmy 
 

Celkové příjmy      15 666 151,- Kč 

z toho: 

- příjmy  LVK, ŠvP,ŠD     206 290,- Kč 

- příjmy z doplňkové činnosti    109 674,- Kč 

- ostatní příjmy       97 152,- Kč 

- dotace       15 253 035,- Kč 

  

2. Výdaje 
 

Celkové neinvestiční výdaje    15 638 075,- Kč 

z toho: 

- náklady na platy pracovníků školy   9 541 061,- Kč 

-  z toho pedagog. prac.     8 387 000,- Kč 

-  z toho nepedagog. pracov.    1 106 597,- Kč 

-  z toho asistent pedagoga     47 464,- Kč 

- zákonné odvody zdrav. a soc. poj.   3 218 819,- Kč 

-  z toho AP       16 622,- Kč 

- ostatní sociální náklady     232 902,- Kč 

- výdaje za učebnice a učební pomůcky   181 334,- Kč 

- výdaje doplňkové činnosti     81 598,- Kč 

- ostatní náklady (opravy, revize, opravy odpadů, odvoz  2 382 361,- Kč   

  odpadů-kontejnery, energie, služby, odpisy majetku, 

  mzda správce hřiště apod.) 

 

Rozdíl mezi vyplacenými platy pracovníků školy v roce 2010 a 2011 je    - 181.649,- Kč 

 

 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Není realizováno 

 

 

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

        učení 
 

Škola je partnerem projektu „Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků 

Olomouckého kraje pomocí e – Learningu“.  

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.13/01.0044 

Metodik projektu: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D., učitel školy 
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XIII. Předložené a realizované projekty financované z cizích  

          zdrojů 
 

Od února 2012 realizuje škola projekt „Krok za krokem na ZŠ Želatovská v 21. století“ 

(registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3443) financovaný z operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. Díky této podpoře spolufinancované Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky pracuje škola na vytváření moderních výukových 

materiálů a zároveň zlepšuje materiální podmínky pro vzdělávání svých žáků. 

 

V průběhu školního roku byl také podán projekt Zahrada plodů a vůní v rámci dotačního 

řízení Fondu T-Mobile pro zaměstnance. Díky realizaci tohoto projektu schváleného pro 

období 20120/2013 získá škola dotaci 45.000,- Kč na rekonstrukci školní zahrady. 

 

 

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, propagace a tvorby image školy, zaměření vzdělávání 

a mimoškolních aktivitách. Řeší personální otázky a vzájemně se podílí na rozhodování 

o čerpání prostředků FKSP. Vedení školy informuje a diskutuje s odborovou organizací 

mzdové otázky a problematiku odměňování ve vazbě na vývoj 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. 

 

2. Další partneři školy 
 

- MŠ Kouřilkova – výuka počítačových dovedností, keramika 

- MŠ Jasínkova – výuka počítačových dovedností, keramika 

- MŠ Lešetín – výuka počítačových dovedností, keramika 

- ZŠ J. Á. Komenského – výukové programy pro dějepis 

- 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 

- SPŠ – spolupráce s rodiči 

- PdF UP Olomouc, SPGŠ – praxe studentů 

- OSDOD Magistrátu města Přerova – přednášky 

- ZO ČMOS PŠ při ZŠ Přerov, Želatovská 8 

 


