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Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 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 12. 10. 2021 

 

 

 

 

V Přerově 12. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. v.r. 

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. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Ekonomka školy: Drahomíra Schindlerová 

  

Školská rada: předseda: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

 zástupce zřizovatele: Mgr. Ivanka Grigárková 

  Vladimír Kočara 

 zástupce rodičů: Martin Kutěj 

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.A, 2.AB, 3.AB, 4. B, 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. Justrová Lenka 

Mgr. Kunčíková Marie 

Mgr. Pavlasová Jarmila  

Mgr. Procházková Iva (Mgr. Sedláčková Helena) 

PaedDr. Skácelová Alena  

Mgr. Tománková Jarmila  

Mgr. Zapletalová Barbora  

                         

mailto:zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
http://www.zs-zelatovska.cz/
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b) učitelé II. stupně:     Mgr. Čecháková Denisa  

Mgr. Doležalová Irena  

Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D.  

Mgr. Fárková Zuzana  

Mgr. Hlobilová Vlasta  

Mgr. Hobzová Marie  

Mgr. Kavková Kristýna  

Mgr. Novotný Martin  

Mgr. Opluštilová Markéta 

Mgr. Ptáčková Alena  

Mgr. Skula Tomáš  

Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D.  

Mgr. Václavíková Michaela  

Mgr. Valentová Petra  

Mgr. Zifčáková Zuzana  

PhDr. Opatrný Pavel 
 

            b) speciální pedagog: Mgr. Sochůrková Radana  
  

 

c) asistent pedagoga: Bradová Kateřina    

Bc. Sekera Ondřej  

Ing. Indráková Zuzana  

Indráková Iveta 

Jemelková Ludmila  

Bc. Kurial Jiří 

Schenková Sylva 

                                    
  

d) vychovatelky školní družiny:  
  
vedoucí vychovatelka: Jemelková Ludmila  

vychovatelky: Bradová Kateřina        

Grňová Zdeňka 

Ing. Indráková Zuzana  

   

e) trenéři HC:  Černohous Vít 

Sklenář Jiří 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci  
  

ekonomka školy: Schindlerová Drahomíra  

admin. prac.:  Horáková Ludmila  

školník:  Novák Vladimír  

uklízečky:                   Benešová Renata 

Gregorová Marie   

            Režná Daniela (Bílková Eva) 
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IV. Zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení na SŠ 
 

1. Zápis k povinné školní docházce 
 

Ve dnech 1. - 30. 4. 2021 se konal formální zápis dětí do prvních tříd. V rámci 

nouzového stavu z důvodu pandemie COVID-19 proběhl zápis „distanční“ formou,  

tj. bez osobní přítomnosti dětí, jen za účasti zákonných zástupců. 

Akce pro budoucí žáky prvních tříd proběhla včetně informační schůzky pro rodiče dne  

17. 6. 2021. 

 

počet zapsaných 37 odklady 12 
 

V den zahájení školního roku 1. září 2021 do školy nastoupilo 23 žáků. 

 

 

2. Přijímací řízení na střední školy 
 

Ve školním roce 2020/2021 ukončilo 9 let povinné školní docházky v 9. ročníku 35 žáků  

(z toho 23 chlapců, 12 dívek). Z nižších ročníků ukončil povinnou školní docházku 1 žák. Všichni žáci 

byli přijati k dalšímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení. Na víceletá gymnázia byli přijati 2 žáci 

(14 chlapec a 1 dívka) 

 

Umístění Celkem chlapci dívky 

Gymnázia 3(2) 2(1) (1) 

SŠ 24 18 6 

SOŠ 11(1) 5(1) 6 

Celkem 38(3) 25(2) 13(1) 
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 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 16 6.A 19 

1.B 14 6.B 21 

2.A 13 7.A 15 

2.B 14 7.B 18 

3.A 18 8.A 23 

3.B 21 8.B 22 

4.B 28 9.A 21 

5.A 19 9.B 14 

5.B 24   

  Celkem 320 
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b) Prospěch žáků 
 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A 15 1 0 

1.B 13 1 0 

2.A 12 1 0 

2.B 11 3 0 

3.A 15 2 1 

3.B 19 2 0 

4.B 19 8 1 

5.A 12 7 0 

5.B 12 12 0 

6.A 6 13 0 

6.B 13 8 0 

7.A 3 11 1 

7.B 4 12 2 

8.A 8 12 3 

8.B 8 13 1 

9.A 3 17 1 

9.B 3 11 0 
 

Celkový přehled: 
 

 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. stupeň 128 37 2 

2. stupeň 48 97 8 

Celkem 176 134 10 

 

c) Výchovná opatření  
 

Třída 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1.A 15 0 0 0 0 0 0 

1.B 18 0 0 0 0 0 0 

2.A 7 0 1 0 0 0 0 

2.B 5 0 1 0 0 0 0 

3.A 0 0 0 0 0 0 0 

3.B 0 0 0 0 0 0 0 

4.B 0 0 0 0 0 0 0 

5.A 9 0 0 0 0 0 0 

5.B 5 0 0 1 0 0 0 

6.A 1 0 0 0 0 0 0 

6.B 2 0 0 0 0 0 0 

7.A 0 0 0 2 0 0 0 

7.B 0 0 2 0 0 0 0 

8.A 4 0 0 1 0 0 0 

8.B 0 1 0 0 0 0 0 

9.A 0 0 1 0 0 0 0 

9.B 0 0 0 0 0 0 0 
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Celkový přehled  
 

 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 59 0 2 1 0 0 0 

2. stupeň 7 1 3 3 0 0 0 

Celkem 66 1 5 4 0 0 0 

 

d) Zameškané hodiny  
 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň   3078 20,53 12 0,004 

2. stupeň   3016 17,42 19 0,007 

Celkem   6094 19,04 31 0,10 

 

 

2. Integrace a výchovné poradenství 

Ve školním roce 2020/2021 bylo celkem 59 žáků s podpůrnými opatřeními. Podpůrná 

opatření: 1. stupeň PO – 5 žáků, 2. stupeň PO - 39 žáků a 3. stupeň PO - 15 žák. Plány IVP 

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

byli seznámeni rodiče. Po schválení ředitelem školy nabyly planosti. Učitelé a speciální 

pedagožka pracovali s žáky s PI v 7 skupinách. 12 žákům pomáhalo 8 asistentů pedagoga. 

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

zákona. Speciální pedagožka vedla PSPP s 38 žáky. Žákům byly poskytnuty speciální 

didaktické pomůcky a další potřebné materiály dle doporučení PPP a SPC. Problémy žáků ve 

třídě řeší operativně třídní učitelky, projednávají je s rodiči i výchovnou poradkyní. Ve 

školním roce 2020/2021 nebyl podepsán žádný Individuální výchovný plán. Během distanční 

výuky žáci využívali možnost individuálních osobních konzultací i podporu asistentů 

pedagoga. Jednotlivá pomoc byla poskytnuta dětem po návratu z distanční výuky. Během 

školního roku zjišťovala a evidovala výchovná poradkyně profesní orientaci žáků. V říjnu se 

žáci mohli zúčastnit online Burzy práce a vzdělání. V lednu byli informováni rodiče 

vycházejících žáků o termínech přijímacího řízení, o přihláškách, zápisových lístcích. Na 

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

přihlášek, kontrolovala jejich správnost a úplnost. Na konci školního roku zpracovala 

výchovná poradkyně výsledky přijímacího řízení. 
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3. EVVO 

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta není na ZŠ Želatovská vyučována jako 

samostatný předmět, ale je integrována do výuky jako průřezové téma dotýkající se většiny 

klíčových předmětů prvního i druhého stupně naší základní školy.  

Učitelé se v průběhu školního roku věnovali průřezovému tématu EVVO především jen 

v rámci výuky přírodovědných předmětů ať již v prezenční nebo distanční výuce. 

Naše škola měla v plánu stejně jako v minulých letech v rámci environmentálních akcí 

spolupracovat s již tradičními erudovanými regionálními Přerovskými partnery  

- organizacemi ATLAS a BIOS Přerov, ORNIS a Muzeum Komenského v Přerově.  

Bohužel díky nepříznivé pandemické situaci žáci nemohli využít plánovanou a domluvenou 

nabídku vybraných programů SVČ ATLAS a BIOS, Přerov.  

V pátek 18. září 2021 žáci 6A i 6.B navštívili v pořadí 23. Výstavu hub v klubu Teplo Přerov. 

Přerovští mykologové nasbírali v Beskydech, Jeseníkách, Hostýnských Horách i v okolí 

samotného Přerova a vystavili na stovky druhů hub. Spolu s běžnými druhy bylo možné vidět 

i houby chráněné, vzácné, raritní, chodící a často i netradičně pojmenované. 

I v letošním školním roce 2020/2021 proběhl na naší škole sběr papíru. Tentokráte pouze ve 

2. týdenních cyklech. V rámci sběru papíru již žáci odevzdávají pouze časopisy, noviny  

a knihy. Sběr již nesmí obsahovat karton a lepenku. Celkem se nasbíralo 15 185 kg, kdy 

průměr na žáka činil 25,48 kg. Také souběžně po celý školní rok probíhal sběr víček z PET-

lahví, kdy bylo odevzdáno přibližně 120kg v programu plastozrout.cz.  

V rámci prezenční výuky a přítomnosti žáků ve škole probíhal dále projekt Ovoce do škol, 

jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků. 

Tradiční jarní akce jako Školy v přírodě, Lyžařský výcvikový kurz, Želatovské sněhohraní, 

Den Země, účast na výukových programech Sovy do škol, Stromy, Kurz první pomoci aj. 

byly ve školním roce 2020/2021 z důvodu pandemických opatření zrušeny. 

 

 

VI. Prevence sociálně patologických jevů 
Problematika prevence rizikového chování je na naší škole pravidelně monitorována  

a diskutována v rámci tzv. intervenčního týmu. Bohužel školní rok 2020/2021 nebylo možné 

realizovat většinu ani evaluační, ani přednáškových nebo zážitkových aktivit. Na začátku 

školního roku ještě proběhl adaptační den žáků prvních tříd v Olomouckém krokodýlku. 

Bohužel však adaptační NOVEŠKO pro naše šesťáky se již zrealizovat nepodařilo. Od konce 

října se přesunula většina vzdělávacích aktivit do virtuálního prostředí, které uvrhlo značnou 

část žáků do sociální izolace a dynamika školních tříd tak byla značně poznamenána  

a odehrávala se pouze on-line prostoru výukového prostředí MS TEAMS. 

On-line sociometrická šetření na celoškolské úrovni nebyla realizována. Školní třídy sledovali 

ve virtuálním prostřední pouze učitelé, kteří se snažili především minimalizovat málo 

efektivní transfer vědomostí a poznatků k žákům. Třídnické hodiny také probíhali většinou 

on-line v rámci výuky. 

Díky přesunu do virtuálního prostředí a poměrně krátkým pobytem ve škole na podzim i na 

jaře, nemusel nějaké závažnější problémy řešit ani intervenční tým školy ve složení: vedení 

školy (ředitel, zástupce ředitele), výchovná poradkyně, školní metodik prevence a třídní 

učitel. 

Naše škola i nadále spolupracovala a plánovala přednášky a besedy s pracovníky 

Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, kurátorkami OSPODu, Policií 

České republiky a Městskou policií Přerov. Ovšem nepodařilo se tyto přednášky realizovat 

díky nepříznivé pandemické situaci. 
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Žáci a rodiče prvních tříd se měli možnost 10. září 2020 blíže poznat v rámci netradičního 

zahájení školního roku na zahradě a hřišti naší školy zakončené společným opékáním 

špekáčků.  

Všichni 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 měly možnost účastnit se případných jednání společně, 

stejně jako se na ně mohli kdykoliv obrátit prostřednictvím emailu nebo chatu v MS TEAMS. 

 

 

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 09/21 

 

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

 

nerealizováno 

 

 

3. Prohlubování kvalifikace. Průběžné vzdělávání: 

V průběhu školního roku 2020/2021 probíhala níže uvedená vzdělávání v rámci prohlubování 

kvalifikace, ovlivněno koronavirovou pandemií, většinou on-line formou: 

 

Ing. Zuzana Indráková, Zdeňka Grňová 

 Veselé písničky, které přispívají k rozvoji tvůrčího vyjadřování 

 24. 9. 2020 

 CCV UPOL Olomouc 

 

Ing. Zuzana Indráková, Zdeňka Grňová 

 Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti 

 30. 9. 2020 

 NIP ČR Hradec Králové 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se SVP – Online 

 10. 11. 2020 

 NIP ČR Zlín (on-line) 

 

Mgr. Lenka Dočkalová 

 Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků 

 23. 2. 2021 

 WocaBee s.r.o. (webinář) 
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Mgr. Lenka Dočkalová 

 Digitální technologie ve výuce cizích jazyků 

 2. 3. 2021 

 WocaBee s.r.o. (webinář) 

 

PhDr. Pavel Opatrný 

 Bezpečně v kyber! - Základní verze; Bezpečně v kyber! - Rozšířená verze 

 15. 3. 2021 

 NÚKIB Brno (on-line) 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Legislativní drama ve společném vzdělávání v roce 2021 

 5. 5. 2021 

 Forum s.r.o. (on-line) 

 

Mgr. Lenka Dočkalová 

 Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy 

 10. 5. 2021 

 NIP ČR Praha (webinář) 

 

 

4. Studium ke splnění kvalifikace 

 
Kateřina Bradová  

Učitelství pro základní školy – 1. stupeň  
Pedagogická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci  

Předpokládané ukončení 09/21  

 

Bc. Ondřej Sekera  

Učitelství pro základní školy matematika – fyzika  
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  

Předpokládané ukončení 01/22  

 

Bc. Petra Valentová  

Tělesná výchova a sport  
Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita  

Předpokládané ukončení 01/2021 
 

VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Aktivity školy 
 

a) Zájmové kroužky – bylo počítáno s těmito zájmovými kroužky 
 

Pohybově-taneční A zase ta čeština 

Logopedie Hravá čeština 

Angličtina netradičně Anglické repetitorium 

Hrátky s angličtinou Fotokroužek 

Výtvarný kroužek Ruština poslechem 

Zábavné vaření Hrajeme si s němčinou 
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Keramické hrátky  

Stolní hry 1. stupeň  

Šikovné ručičky  

Český jazyk s nadhledem  

Čeština netradičně  

I čeština může být hrou  

Matematické repetitorium 1  

Matematické repetitorium 2  

Praktická informatika pro všechny  

Pěvecký sbor - Zpíváme si s radostí  

Svíčky 100krát jinak  

 

b) kurzy a školy v přírodě 
 

Plavecký kurz 

Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2020/2021 se ho 

měly zúčastnit třídy 3.AB a 4.B v letním termínu, z důvodu koronavirové pandemie byl 

zrušen. 

 

Lyžařský kurz 

Ve školním roce 2020/2021 byl lyžařský kurz pro 2. stupeň a pro první stupeň – „Želatovské 

sněhohraní“ z epidemiologických důvodů zrušen. 

 
 

Škola v přírodě 

Neodmyslitelnou součástí vzdělávání jsou i školy v přírodě; ve školním roce 2020/2021 měly 

být realizovány ve třídách 3.AB a 4B. Z důvodu pandemie byly tyto aktivity zrušeny. 

 
 

c) První stupeň 
 

Činnost učitelek a celých třídních kolektivů v průběhu školního roku 2020/2021 byla 

poznamenána celospolečenskou situací, dodržováním vládních nařízení, protiepidemických 

opatření, distanční výukou. 

 

Kroužky, které zahajují svou činnost v průběhu měsíce října, se vůbec nerozběhly. Podobně 

byla omezena tradiční spolupráce se subjekty jako: SVČ Atlas (keramika, dopravní výchova), 

BIOS, Muzeum J.A. Komenského, městská policie, pedagogicko-psychologická poradna. 

Neproběhla filmová a divadelní představení, koncerty a řada soutěží a sportovních akcí. 

Nekonal se plavecký a lyžařský kurz. 

 

V září, kdy byla situace ještě relativně v normě, se uskutečnilo tradiční "Špekáčkové 

odpoledne" pro prvňáčky a jejich rodiče. Cílem bylo neformálně uvítat v našich řadách 

nejmenší spolužáky a rodičům předvést, že školní docházka může být zpestřena i podobnými 

akcemi. 

Prvňáčci jeli 18. 9. 2020 na adaptační dopoledne do olomouckého centra Krokodýlek, kde 

absolvovali integrovaný program. 

Na památku svého velkého okamžiku,  vstupu do 1. třídy, se děti 1.A a 1.B vyfotili, podobně 

pak proběhlo i vánoční focení v prostorách zrekonstruované školní družiny. 

 

S ohledem na aktuální platná nařízení vychovatelky ŠD připravily v tělocvičně Mikulášskou 

nadílku. Děti si předvánoční atmosféru nasáli ve společnosti Mikuláše, andělů a čertů. 
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Žáci druhých tříd ukončili návštěvy Městské knihovny Trávník v rámci projektu Jsem čtenář. 

Byli slavnostně pasování NA ČTENÁŘE. Knihovnice připravily zdařilou akci, která se stává 

příjemnou tradicí pro naše nejmenší čtenáře. Žáci dostali pasovací glejt, knihu a průkazku 

člena dětského oddělení Městské knihovny. 

 

Koncem září absolvovali žáci 5. tříd v rámci dopravní výchovy kurs Dopravní předpisy pro 

cyklisty. Jedná se o teoretický základ, který zabezpečují pracovníci SVČ Atlas. Praktickou 

zkoušku absolvovali až 24.6.2021 na cyklovýletě na Helfštýn.  

 

V červnu žáci absolvovali řadu výletů: 

Do ZOO Lešná se vydaly třídy 1.A, 1.B a 2.B. (24.6.2021) 

Třídenní výlet s turistikou, hrami a soutěžemi na Rusavě absolvovala třída 2.A a 4.B.  

(27.6. - 29.6.2021) 

Na chatu Orientku a Lanové centrum se vydala třída 5.B. (17.6.2021) 

 

Květinkový den  - akce pro budoucí prvňáčky - se konal 17. června na obou školních hřištích. 

Tuto zdařilou akci zorganizovali vychovatelky ŠD, organizačně se na bohatém programu, 

plném her, soutěží a zábavných aktivit, podílely všechny učitelky 1. stupně. 

 

d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.  

Stejně jako i v minulých letech jsme plánovali i v tomto školním zapojit žáky  

do několika vybraných soutěží se zaměřením na přírodovědnou oblast.  

Ze všech plánovaných a nakonec realizovala on-line pouze jediná a to soutěž Naši 

přírodou. Jediné kvalifikační a vyřazovací on-line kolo proběhlo 24. února 2021.  

Jako každý rok se soutěžilo ve 4 oborech: společenstvo lesa, společenstvo vody, 

společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských sídlišť. V kategorii mladších žáků nás 

reprezentovali – Kryštof Faltýnek, Tadeáš Metelka, Petr Kostiha a Jiří Rozsýval ze 6.B.  

Do kategorie starších žáků byli nominováni – Jan Hanák, Adam Raška, Milan Severa a Jakub 

Galnor, všichni z 8.B. První místo vybojovali Jan Hanák a Jakub Galnor. Postup  

do finálového kola vybojovali v kategorii mladších Petr Kostiha a Kryštof Faltýnek. 

V kategorii starších pak Jan Hanák a Milan Severa. 

21. dubna 2021 se konalo on-line finálové kolo soutěže. Zde se nejlépe umístili 

v kategorii mladší žáci obor les – Kryštof Faltýnek na 4. místě stejně jako Petr Kostiha 

v oboru louky. V kategorii starších žáků se umístil taktéž na 4. místě Jan Haník v oboru les 

a Milan Severa na 5. místě v oboru louky. Tématicky (přírodovědně) zaměřené exkurze, či 

výlety se v letošním školním roce z důvodu pandemických opatření nekonaly.  
Žáci měli a také využili možnost zapojit se v tomto školním roce do soutěží se zaměřením na 

matematiku. Jednalo se o Matematickou olympiádu, Pythagoriádu a Matematického klokana. 

Všechny soutěže se konaly s ohledem k epidemiologické situaci na našem území distančním 

způsobem. Do okresního kola nikdo nepostoupil. 
 

e) akce ze společenskovědné oblasti 

Naplnění pedagogického plánu ČJL pro školní rok 2020-2021 bylo z velké části omezeno 

celospolečenskou epidemiologickou situací v souvislosti s nákazou COVID 19. V rámci 

distanční výuky byla využívána aplikace MS Teams. 

 

f) cizí jazyky 

Ve školním roce 2020/2021 byla realizována výuka Konverzace v anglickém jazyce, která 

byla vedena rodilým mluvčím i v rámci distanční výuky. 
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g) sportovní soutěže a akce 

- v tomto školním roce nebyly realizovány sportovní soutěže a aktivity 

 

 
2. Prezentace školy na veřejnosti  
 

3. 3. 2021 – vznik Youtube kanálu ZŠ Želatovská   

ZŠ Přerov, Želatovská - YouTube 

 

 
 

3. 3. 2021  video „Učit se i hýbat“ 

https://youtu.be/LTZhvt4LQA0 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMKXd8eY_j1ONjQYrurWuEg
https://youtu.be/LTZhvt4LQA0
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Události v regionech (Ostrava) – 10. 3. 2021 

 

Učit se a pohybovat. Heslo žáků sportovní základní školy v Přerově. Teď natočili videoklip, 

ve kterém se snaží inspirovat ostatní. V době, kdy se kvůli pandemii s přestávkami téměř rok 

místo ve škole učí z domu a kdy se děti málo dostanou na hřiště nebo za kamarády, chtějí 

budoucí hokejisté vybídnout ostatní, aby se co nejvíc hýbali. 

Na webu zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-

ostrava/421231100030310-udalosti-v-regionech/obsah/825700-pohyb-deti-z-domova 

 

 
Přerovské listy – ročník XX, číslo 4/2021, str. 15 – Školáci chtějí zpět do lavic. Natočili 

video. 

Na webu zde: Aktuální čísla Přerovských listů - Město Přerov (prerov.eu) 
 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030310-udalosti-v-regionech/obsah/825700-pohyb-deti-z-domova
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030310-udalosti-v-regionech/obsah/825700-pohyb-deti-z-domova
https://www.prerov.eu/cs/o-prerove/prerovske-listy/aktualni-cisla-prerovskych-listu.html
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IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

V průběhu školního roku 2020/2021 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI, vyjma 

průběžných elektronických šetření ČŠI nahrazujících inspekční činnost na místě – např. 

Mezinárodní šetření, Testování PIRLS 2021 – čtenářské gramotnost, třída 4.B;  

realizátor: ČSI; realizace: 4-5/2021. 
 

 

X. Hospodaření školy za kalendářní rok 2020 
 

1. Příjmy 
 

Celkové příjmy      28 401 629,- Kč 

z toho: 

- příjmy  ŠD       73 735,- Kč 

- příjmy z doplňkové činnosti    66 497,- Kč 

- ostatní příjmy (sběr papíru,plnění pojišťovny, 

 výnosy z transf., LVK)     571 532,- Kč 

- dotace, vč. projektů     27 689 865,- Kč 

  

2. Výdaje 
 

Celkové neinvestiční výdaje    28 401 629,- Kč 

z toho: 

- náklady na platy pracovníků školy   17 711 415,- Kč 

- zákonné odvody zdrav. a soc.poj.      5 947 491,- Kč 

- ostatní sociální náklady          437 449,- Kč 

- výdaje za pracovní neschopnost         109 752,- Kč 

- výdaje za učebnice a učební pomůcky        205 531,- Kč 

- výdaje za distanční výuku          464 816,- Kč 

- výdaje doplňkové činnosti            58 870,- Kč 

- ostatní náklady (opravy,  revize, opravy odpadů, odvoz    3 466 305,- Kč   

  odpadů-kontejnery, energie, služby, odpisy majetku, 

  mzda správce hřiště, projekty, materiál, 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. 2. 2019 do 31. 1. 2021 byl realizován projekt „Krok za krokem 2019+“, registrační 

číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010518 s celkovou alokací 1 502.808,- Kč. Projekt 

byl realizován z výzvy tzv. šablon a vedle povinné aktivity DVPP v oblasti matematické 

gramotnosti je zaměřena na personální podporu ze strany speciálního pedagoga. Ve školním 



 

17 
 

roce 2020/2021 byl dále zahájen projekt „Krok za krokem 2021+“; registrační číslo projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018555 s celkovou alokací 671.698,- Kč. Projekt byl realizován 

z výzvy tzv. šablon a je zaměřen na osobnostně pedagogický rozvoj pracovníků ve 

vzdělávání. 

 

 

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. 

 

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 

 


