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Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 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 11. 10. 2018 

 

 

 

 

V Přerově 11. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

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 (do 30. 4. 2018) 

Zástupce ředitele pro 

druhý stupeň: 

 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D.  

(od 1. 5. 2018 zástupce pro oba stupně) 

Ekonomka školy: Drahomíra Schindlerová 

  

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

(od 1. 3. 2018) zástupce zřizovatele: Vladimír Kočara 

  Mgr. Ivanka Grigárková 

 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.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. Kunčíková Marie 

Mgr. Pavlasová Jarmila  

Mgr. Procházková Iva  

Bc. Polášková Lenka 

mailto:zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
http://www.zs-zelatovska.cz/
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PaedDr. Skácelová Alena  

Mgr. Tománková Jarmila  

Mgr. Zapletalová Barbora  

                         

b) učitelé II. stupně:    Mgr. Bařinová Alena (do 31. 10. 2017) 

Mgr. Čermáková Monika 

Mgr. Doležalová Irena  

Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D.  

Mgr. Fárková Zuzana  

Mgr. Ferenc Jakub 

Mgr. Hlobilová Vlasta  

Mgr. Hobzová Marie  

Mgr. Kaprálová Dana (do 31. 5. 2018)    

Mgr. Kočarová Alice   

Mgr. Kovaříková Martina 

Bc. Macháňová Sabina                 

PhDr. Opatrný Pavel  

Mgr. Ptáčková Alena 

Bc. Sekera Ondřej (od 1. 11. 2017) 

Mgr. Spielvogelová Ludmila  

Mgr. Svašková Markéta 

Mgr. Syryčanská Marie 

Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D.  

Bc. Školoudová Aneta 

Mgr. Zifčáková Zuzana  
 

            b) speciální pedagog: Mgr. Sochůrková Radana  
  

c) asistent pedagoga:  Bradová Kateřina  

   Buršíková Martina (od 1. 4. 2018) 

Ing. Indráková Zuzana 

Bc. Kurial Jiří (od 1. 6. 2018) 

Schenková Sylva 

Mgr. Sochůrková Radana 

Žydelová Petra 

                                    

d) vychovatelky školní družiny:  
  
vedoucí vychovatelka: Jemelková Ludmila  

vychovatelky: Bradová Kateřina        

Ing. Indráková Zuzana  

Grňová Zdeňka 

  

2. Nepedagogičtí pracovníci  
  

ekonomka školy: Schindlerová Drahomíra  

admin. prac.:  Bc. Netopilová Světlana 

školník:  Novák Vladimír  

vrátný:   Ing. Scheuch Alfréd (od 1. 10. 2017) 

uklízečky:  Simonová Jana 

Vachlová Lenka 

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

1. Zápis k povinné školní docházce 
 

Dne 9. a 10. 4. 2018 se konal zápis dětí do prvních tříd. Zápis připravili vyučující 1. stupně 

ve stylu národních pohádek. Děti přivítaly postavičky ze známých pohádek, které děti po 

celou dobu zápisu provázely školou. 

 

počet zapsaných 50 odklady 10 
 

V den zahájení školního roku 1. září 2018 do školy nastoupilo 35 žáků. 

 

2. Přijímací řízení na střední školy 
 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo 9 let povinné školní docházky v 9. ročníku 37 žáků 

(z toho 27 chlapců, 10 dívek). Z nižších ročníků ukončil povinnou školní docházku 1 žák 

8. ročníku. Celkem ukončilo povinné vzdělání 38 žáků. Všichni vycházející žáci byli přijati 

k dalšímu vzdělávání v 1. kole přijímacího řízení. Na víceletá gymnázia byly přijaty 3 žákyně 

z 5. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku. Ze zdravotních důvodů 1 žák opakuje 9. ročník. 

 

Umístění Celkem chlapci dívky 

Gymnázia 8 (4) 5 (1) 3 (3) 

SŠ 25 15 10 

SOŠ 8(1) 8 (1) 0 

Celkem 41 (5 ) 28 (+2)            13 (+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 12 6.A 25 

1.B 18 6.B 18 

2.A 20 7.A 21 

2.B 25 7.B 19 

3.A 23 8.A 17 

3.B 21 8.B 18 

4.A 22 9.A 15 

4.B 22 9.B 22 

5.A 26   

5.B 22 Celkem 366 
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b) Prospěch žáků 
 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A 10 2 0 

1.B 14 4 0 

2.A 16 4 0 

2.B 21 4 0 

3.A 17 6 0 

3.B 19 2 0 

4.A 9 12 1 

4.B 17 5 0 

5.A 17 9 0 

5.B 16 6 0 

6.A 4 21 0 

6.B 11 7 0 

7.A 2 16 3 

7.B 4 15 0 

8.A 5 11 2 

8.B 5 12 0 

9.A 0 14 1 

9.B 7 15 0 
 

Celkový přehled: 
 

 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. stupeň 156 54 1 

2. stupeň 38 111 6 

Celkem 194 165 7 

 

c) Výchovná opatření: 
 

Třída 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1.A 8 0 0 0 0 1 0 

1.B 13 0 1 0 1 0 0 

2.A 13 0 3 5 0 0 1 

2.B 12 0 1 0 0 0 0 

3.A 7 0 3 0 0 0 0 

3.B 3 0 1 0 0 0 0 

4.A 3 0 9 0 0 0 0 

4.B 9 0 2 0 0 0 0 

5.A 15 0 5 3 1 0 3 

5.B 13 0 1 0 0 0 0 

6.A 1 0 4 2 1 0 0 

6.B 0 0 3 1 0 0 0 

7.A 3 0 0 2 1 1 9 

7.B 2 0 11 8 1 0 0 

8.A 6 0 10 9 1 2 3 

8.B 5 5 5 3 0 0 0 

9.A 6 4 0 1 1 3 1 

9.B 28 11 0 1 2 0 0 
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Celkový přehled: 
 

 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 96 0 26 8 2 1 4 

2. stupeň 51 20 33 27 7 6 13 

Celkem 147 20 59 35 9 7 17 

 

d) Zameškané hodiny 
 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 10 433 49,45 103 0,49 

2. stupeň 11 240 72,05 421 2,70 

Celkem 21 673 121,5 524 3,19 

 

 

2. Integrace a výchovné poradenství 

Ve školním roce 2017/2018 bylo celkem 64 žáků s podpůrnými opatřeními a integrací. 

Podpůrná opatření: PLPP – 8 žáků, 1. stupeň PO – 10 žáků, 2. stupeň PO – 35 žáků 

a 3. stupeň PO – 11 žáků.  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 5 skupinách pedagogické intervence a ve 

3 skupinách PSPP. 6 žáků mělo 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 2017/2018 nebyl podepsán žádný Individuální 

výchovný plán. Neomluvená absence ve větším rozsahu byla řešena u 12 žáků a to jak 

s OSPOD, tak i s Policií ČR. 

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.  Na konci školního roku 

zpracovává 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 tak v průběhu 

školního roku věnovat tématu EVVO v rámci výuky. Mohou ale také využívat nabídky 

různých výukových programů především organizace ATLAS a BIOS Přerov. 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 události v průběhu kalendářního roku – Vánoční, 

Velikonoční salón, aj. Po celý školní rok také žáci prvního stupně, a v odpoledních hodinách 

družiny, využívali možnosti návštěvy školní zahrady, kde se mohli seznamovat s různými 

druhy bylin a způsoby jejich pěstování – školní zahrada disponuje tzv. bylinkovou zahrádkou. 

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, osmé ročníky – ekologie otevřené krajiny a lidských 

sídlišť a deváté ročníky – typy a charakteristika vod. Letos nově žáci 6. tříd v květnu vyrazili 

do Biosu za tajemstvím motýlů. Po chvilce teorie si žáci zopakovali stavbu těla, prošli 

jednotlivá stádia vývoje, dozvěděli se i spoustu zajímavostí a na závěr si mohli prohlédnout 

některé z denních i nočních druhů našich motýlů.  

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.  

20. září proběhla ji tradiční přerovská XV. Rybářská soutěž, kde naši školu reprezentovali 

dva žáci. Ve středu 18. října žáci 6.A i 6.B navštívili výstavu Mykokosmos v budově Ornisu a 

stali se tak alespoň na hodinu malými badateli – mykology. Pod vedením paní Kosturové se 

seznámili s mnoha zajímavostmi ze světa hub, obdivovali modely hub vyrobené panem 

Polčákem a také si vyplnili pracovní listy. Zajímavá byla i možnost čichnout si k některým 

sušeným houbám. 

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

Celkem se nasbíralo 19 046 kg, kdy průměr na žáka činil 12,81 kg. Celý školní rok opět 

probíhala na ZŠ Želatovská v Přerově sbírka víček od PET lahví. Celkem jsme za tento školní 

rok nasbírali okolo 130 kg. Víčka si převzala paní Pavlišová a budou přidána ke Sbírce pro 

Míšu a Terezku. 

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. 14. 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. V letošním roce bohužel do finále z kategorie mladších nepostoupil 

nikdo. V kategorii starších žáků se zúčastnilo pět žáků školy – jeden z nich si vybojoval 

postup do finále, které se konalo ve středu 28. března na stanici BIOS. Nakonec v silné 

konkurenci obsadil skvělé třetí místo. 

14. prosince se na naší škole konal již tradiční Vánoční jarmark. I letos provoněly chodby 

cukrovím, prosvítily světlem svíček a rozehrála se vánoční hudba. Na pódiu před školou se 

vystřídali hudebníci, zpěváci i tanečníci. Na školních chodbách vyrostl trh, který by mohl 

konkurovat i těm na náměstích. Díky šikovným ručkám rodičů našich žáků se zde dalo 

zakoupit téměř vše – svícny, svíčky, vánoční ozdoby, cukroví, šperky, vánoční věnce 

a nejrůznější dekorace. A kdo nechtěl nakupovat, ten si mohl zasoutěžit nebo se zúčastnit 

vánočních dílniček. 
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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 

22. září 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. Ornitologická 

stanice přivítala v posledním únorovém dni žáky 7.A. Nejprve se pěkně v teple výstavního 

sálu seznámili nejen se sovami, které žijí na našem území, ale i se zástupci, kteří k nám jen 

zalétávají. Všichni si se zájmem prohlédli vycpané preparáty a poslechli si nahrávky hlasů 

ptáků. Pak se s paní lektorkou vydali k voliérám, kde si mohli prohlédnout a také i pohladit 

živého kalouse ušatého. 

Tradiční akcí na naší škole je již organizace Dne Země, který letos proběhl v pátek 

20. dubna 2018. Žáci osmých a devátých tříd se rozmístili na dvanáct stanovišť plných úkolů, 

které si postupně prošly všechny zbývající ročníky prvního a druhého stupně naší školy. 

Postupně museli plnit úkoly zaměřené na vzdělávací oblasti hlavně zeměpisné 

a přírodovědné, ale také je čekaly úkoly sportovní, výtvarné a taky prostě jen zábavné. 

V rámci Dne Země, který proběhl na naší škole, se kluci ze 6.B pustili do Badatelského dne. 

Během dopoledne si vyzkoušeli 4 úkoly při zkoumání fotosyntézy. Nejprve si prohlédli 

pomocí mikroskopů chloroplasty v lístcích mechu. Během dalšího úkolu donutili vodní 

rostliny k vyšší produkci kyslíku. Pak následovala chromatografie barviv z listů rostlin a na 

závěr zkusili spočítat plochu listů.  

Tradiční školy v přírodě byly v letošním roce organizovány pro žáky 2. tříd 

a nehokejových 3. a 4. tříd v měsících květnu a červnu. Byly opět plné environmentální 

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

zkušeností – letos v prostředí Tabačka (Velké Karlovice) a hotel Karlov (Karlov pod 

Pradědem).  

Dne 28. března 2018 se i naše škola připojila k výsadbě keřů v lokalitě Pastvisko. Naši 

žáci 7.A vysadili několik keřů v rámci nově vznikající ovocné stezky, která má za cíl obnovit 

starou ovocnou polní stezku Pastviska. Na periférii Přerova tak vzniká nové místo, kam naši 

občané mohou chodit na procházku, či si třeba zaběhat. 

V březnu a dubnu se naši žáci 2. a 3. tříd zúčastnili výukového programu z oblasti zdravé 

výživy a stravování – Zdravá 5, kterou zaštiťuje nadační fond Albert. Naše škola i nadále 

pokračuje v projektu Ovoce do škol, kdy mají žáci možnost každý měsíc ochutnat zdravé 

potraviny a ovoce regionálních výrobců. V průběhu školního roku proběhlo i několik 

celodenních exkurzí s environmentálním podtextem – listopad Brno (VIDA), listopad Ostrava 

(Vysoká pec, Svět techniky), prosinec Brno (Hvězdárna s 3D projekcí, Anthropos), leden 

(Planetárium Brno, VIDA), květen Olomouc (výstava Kouzelný svět optiky).  

 

 

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

diskutována v rámci tzv. intervenčního týmu, stejně jako pravidelně evaluována především na 

úrovni třídních kolektivů. I nadále pokračujeme v práci s třídními kolektivy, případně 

problémovými žáky, které se za pomoci včasných sociometrických měření snažíme 

identifikovat. 

Na prvním stupni byly v letošním roce realizovány školy v přírodě pro žáky 2.A, 2.B, 3.A 

a 4.A třídy v měsících květnu a červnu. Problematice dynamiky a růstu třídního kolektivu 

formou skupinových her, tvořivých činností v přírodě stejně jako společnému soužití byla 

věnována značná pozornost právě na těchto akcích. 

Pravidelné on-line sociometrické šetření se uskutečnilo v měsících říjnu 2017 a květnu 

2018. I nadále využíváme platformy internetového portálu proskoly.cz, která nám poskytuje 
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kvalitní a reliabilní nástroj diagnostiky skupin žáků formou sociometrického šetření. 

S výsledky za danou třídu byl vždy následně seznámen třídní učitel, se kterým byl v případě 

zájmu dál analyzován identifikovaný problém, pokud nějaký nastal. On-line socimetrické 

šetření bylo určeno žákům 3.-9. tříd, stejně jako každoroční mapování rizikových oblastí pro 

žáky 7. a 9. tříd. V 1.-2. třídách bylo mapování klimatu třídního kolektivu provedenou pouze 

písemnou formou z důvodu nízkého věku žáků. 

V rámci mapování rizikových oblastí u žáků 2. stupně (7. a 9. třídy) je zřejmé, že se této 

problematice budeme muset věnovat i nadále a shromažďovat nové poznatky o rizikovém 

chování žáků. Hlavně žáci letošních 9. tříd přiznali zkušenosti, i v tak nízkém věku, 

s alkoholem, tabákovými výrobky, stejně jako, jen zatím v minimální míře, s hazardními 

hrami. 

I v tomto školním roce 2017/2018 opakované, nebo závažnější problémy řešil intervenční 

tým školy ve složení: vedení školy (ředitel, zástupce ředitele), výchovná poradkyně, školní 

metodik prevence a třídní učitel. V této souvislosti je možné hodnotit jako velmi dobrou 

spolupráci i s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje a kurátorkami 

OSPODu. 

Naše škola i nadále spolupracuje 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 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. Žáci zde získali nové poznatky z požární 

prevence v přírodě a poskytnutí první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem. 

Špekáčkové odpoledne je již také tradiční akce pro rodiče a žáky 1. tříd naší školy. Letos 

se konala 15. září. 2017 a jejím cílem bylo opět nenásilnou formou posílení vztahů rodičovské 

veřejnosti ke škole, stejně jako vzájemné poznávání v rámci nově vznikajícího třídního 

kolektivu. Žáci našich staro-nových 6. tříd se měli možnost ještě více poznat na adaptačním 

výletu, který se uskutečnil 19. října do ZOO v Olomouci. Žáci byli v zoo rozděleni do 

menších skupinek, ve kterých společně plnili úkoly týkající se zvířat v zoo. Cílem výletu bylo 

vzájemné poznávání a sbližování obou tříd. 

V pátek 13. října se žáci 6.A a 6.B zapojili do projektu „72 hodin“. Žáci započali tuto 

dobrovolnickou akci úklidem odpadků v parku Michalov. Poté navštívili Střední zemědělskou 

školu v Přerově, kde je čekala prohlídka školní farmy. Součástí prohlídky bylo krmení koní 

a domácích zvířat tvrdým pečivem a jablky, které žáci zvířatům sami přinesli. Akce byla 

zakončena na laguně opět sběrem odpadků a zavěšením ručně vyrobených krmítek pro 

ptáčky. 

V pátek 10. listopadu dorazil i do Přerova známý a kontroverzní protidrogový vlak. Díky 

finanční záštitě města Přerova žáci našich 9. tříd tuto akci mohli navštívit a prožít 90 

minutový zážitkový program. Formou příběhu se seznamovali s informacemi, které měly za 

cíl ovlivnit jejich postoje a jednání v oblasti rizikového chování. Na konci odcházeli naši 

deváťáci se smíšenými pocity, jistě to v nich ale něco zanechalo. 

Ve škole nezapomínáme ani na oblast zdraví a zdravého životního stylu a to nejen na 

druhém stupni v rámci výuky Výchovy ke zdraví. Žákům 1., 2., 6. 7. tříd budoucí zubní 

lékařky udělali přednášky z oblasti dentální hygieny. Díky nadačními fondu Albert jsme ve 

škole zrealizovali přednášky tzv. Zdravé 5 pro 2. a 3. třídy. Plánovaná akce Zdravé 5 pro 

8. třídy musela být z organizačních důvodů zrušena, ale budeme ji jistě plánovat i dalším 

školním roce. 
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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. 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. 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. Aneta Školoudová 

Učitelství pro základní školy německého jazyka – základy společenských věd 

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně 

Předpokládané ukončení 09/18. 

 

Bc. Lenka Polášková  

Učitelství pro základní školy – 1. stupeň a spec. pedagogika 

Pedagogická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci 

Předpokládané ukončení 08/18. 

 

Bc. Sabina Macháňová  

Učitelství pro základní školy – tělesná výchova 

Pedagogická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci 

Předpokládané ukončení 06/18. 

 

2. Prohlubování kvalifikace. Průběžné vzdělávání: 

V průběhu školního roku 2017/2018 probíhala níže uvedená vzdělávání v rámci prohlubování 

kvalifikace: 

 

Sborovna – Principy sytému prevence rizikového chování na 1. - 2. stupni ZŠ 

 srpen, září 2017 

 č. j. MŠMT – 886/2016-1-142 

Mgr. Hánová Eva  

Mgr. Havelková Alena  

Mgr. Hradilová Petra 

Mgr. Kunčíková Marie 

Mgr. Pavlasová Jarmila  

Mgr. Procházková Iva  

Bc. Polášková Lenka 

PaedDr. Skácelová Alena  

Mgr. Tománková Jarmila  
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 Mgr. Zapletalová Barbora 

        Mgr. Čermáková Monika 

        Mgr. Doležalová Irena 

        Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D. 

        Mgr. Fárková Zuzana 

        Mgr. Hlobilová Vlasta 

        Mgr. Hobzová Marie 

        Bc. Macháňová Sabina 

        Mgr. Kaprálová Dana 

        Mgr. Kočarová Alice 

        PhDr. Opatrný Pavel 

        Mgr. Ptáčková Alena 

        Mgr. Sochůrková Radana 

        Mgr. Spielvogelová Ludmila 

        Mgr. Svašková Markéta 

        Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D. 

        Bc.  Školoudová Aneta 

        Mgr. Zifčáková Zuzana 

 

PhDr. Pavel Opatrný 

 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - základní vzdělávání 

 21. 11. 2017 

 Akreditované školení Olomouc 

 

PhDr. Pavel Opatrný 

 Konference škol OK rozvíjejících ekologickou výchovu 

 31. 10. 2017 

 Krajská konference Horka nad Moravou - Sluňákov 

 

PhDr. Pavel Opatrný 

 Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 

 8. 2. 2018 

 Akreditované školení ČŠI Olomouc 

 

Mgr. Monika Čermáková 

 Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ I a II 

 13. 10., 14. 10., 10. 11., 11. 11. 2017 

 č. j.: MSMT- 25405/2016-1-671 

 H-mat, o.p.s. 

 

Mgr. Alice Kočarová 

 Výuka angličtiny pro děti do 8let věku 

 20. 3. 2018 

 Oxford University Press Brno 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Neurověda ve vzdělávání 

 11. 4. 2018 

 Konference Praha 
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Mgr. Zuzana Fárková 

 Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva 

 29. 1. 2018 

 NIDV Praha 

 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

 Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 

 23. 11. 2017 

 Akreditované školení ČŠI Olomouc 

 

Mgr. Dana Kaprálová 

 Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky 

 23. 11. 2017 

 Akreditované školení ČŠI Olomouc 

 

Mgr. Jarmila Tománková 

 Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku 

 18. 4. 2018 

 Tvořivá škola, z.s. 
 

 

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 Hravá matematika 

Gymnastika Matematické repetitorium 

Pohybové hry  Tvoříme a podnikáme 

Sportovní hry  In-line  

Sportovní všestrannost Stolní hry 

Hrátky se slovy Dramatický kroužek 

Kroužek angličtiny Praktická informatika pro všechny 

Angličtina netradičně Florbal pro 2. stupeň 

Sportovní hry - odbíjená Matematika v hlavě hravě 

Netradiční sporty Čeština netradičně 

Ruční práce I čeština může být hrou 

Hokejbal Volejbal 
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b) kurzy a školy v přírodě 
 

Plavecký kurz 

Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 byl uspořádán lyžařský kurz pro první stupeň – „Želatovské 

sněhohrátky“. 
 

Škola v přírodě 

Neodmyslitelnou součástí vzdělávání jsou i školy v přírodě; ve školním roce 2017/2018  

proběhly tyto akce: 
 

 18. – 22. 6.  Tabačka (Velké Karlovice)   2.A, B 

 18. – 22. 6. Hotel Karlov (Karlov pod Pradědem) 3.A, 4.A 

 

c) první a druhý stupeň 
 

1. Výlety, kurzy 

Sněhohrátky, lyžařský kurz pro nejmenší, Hlubočky, 5.2. -9. 2. 2018 

- Praha, 22. 5. - 24. 5. 2018       5.A 

- Praha, 7. 5. 2018        5.B 

- Orientka, Stará Ves u Rýmařova, 22. 6. - 24. 6. 2018   3.B, 4.B 

- Modrá, Kunovice, Staré Město, 4.6.2018 

- Archeoskanzen, Živá voda, letecké muzeum, KovoZOO   1.B, 2.B 

- ZOO Kopeček Olomouc, 7.6. 2018      1.A, 1.B 

   

2. Muzeum J. A. Komenského 

Výukový program o pravěku: Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem 4.A,B 

Výukový program o historii školství       5.B 

 

3. Městská knihovna, dětské oddělení Trávník a Palackého 

Projekt „Už jsem čtenář“ (čtyři návštěvy plné nových informací nejen o knihách, organizaci  

knihovny, půjčování a chování, ale i slavnostní pasování na čtenáře s předáním glejtu 

a knížky na přerovském zámku       1.A, 1.B 

Projekt „Aby si děti četly“        5.B 

 

4. Středisko volného času ATLAS 

Keramická dílna (žáci si postupně osvojili dovednosti ve zpracování keramické hlíny, 

glazování a konečné úpravě výrobků, které se staly po vypálení v peci malými uměleckými 

dílky pro radost dětí a jejich nejbližších).  Třídy absolvovaly 2-3 tvůrčí hodiny.  

1.-2.AB,3.B,4.AB,5.AB 

Dopravní výchova 

Všechny třídy mají příležitost v zimní a letní části tohoto programu seznámit se s teorií 

bezpečnosti a pravidly silničního provozu i praktickým využitím nabytých znalostí na 

dopravním hřišti. K dispozici mají zmenšené dopravní situace, kola i dopravní značky. 

           1. -5. třídy 

Velikonoční  salon 

Žáci se seznámili s tradicemi, shlédli rozmanité výrobky z různých materiálů, ozdobili si 

perníček, vyrobili papírové přání pod laskavým dohledem studentek SPgŠ, obdivovali ruční 

zdobení kraslic, potěšili se pohledem na živá kuřátka.     

            1.A, 1.B 
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5. Ornitologická stanice ORNIS, biologická stanice BIOS 

Výukový program: Příroda v zimě       2.A,2.B 

Výukový program: Jarní les        2.A,2.B 

 

6. Přednášky, besedy, výstavy 

Městská policie pravidelně zvyšuje povědomí dětí o bezpečném chování 

- Výukový program: Bezpečné chování     2.A,2.B 

- Výukový program: Chodci a cyklisté bezpečně    4.A,4.B 

Výchovný program „Bezpečnost on-line“,  organizovaný PPP   4.A,4.B 

Beseda na téma „Tolerance a snášenlivost“, s pracovnicí PPP   3.A,3.B 

Výstava plastik Igora Kitzbergera v Galerii 7.11.     2.A 

Beseda o potravinách a zásadách zdravé výživy „Zdravá pětka“ v tělocvičně 2.AB,3.AB 

Dentální hygiena, přednáška spojená s praktickým výcvikem   1.AB, 2.AB 

Planetárium a VIDA Brno        5.A, 5.B 

Výukový program Lidský mozek, přírodopisný pořad v tělocvičně, 21.5.  4.A, 5.A,B  

Beseda s hasiči HZS, ukázka techniky 8.4.      2.AB 

Beseda s hokejistou M. Zaťovičem 25.5.      1.-5. třídy 

Zeměpisný pořad o Kubě, 28.5.       5.B 

 

7. Divadelní, filmové a hudební představení 

Filmové představení Auta 3, kino Hvězda, 29.9.    1.AB,2.AB,3.AB 

Filmové představení Putování s dinosaury 3D, 21.12   2.AB,3.AB,4.AB 

Koncert hudební skupiny Marbo: Máme rádi písničky , kino Hvězda, 18.10.   

             1.AB,2.AB,4.A 

Hudební divadlo: Vánoční čas,  20.12.     1.AB,2.AB 

Noc na Karlštejně, Moravské divadlo Olomouc,25.10.   5.A, 5.B 

Koloběžka První, Moravské divadlo Olomouc, 1.2.    1-2.AB,3.AB,4.AB 

Pohádky pana Pohádky, divadelní představení v kině  Hvězda, 12.3. 1.AB,2.AB 

Pastýřská hudba: ukázky lidových nástrojů 15.3.    2.AB, 3.B, 5.B 

 

8. Projekty 

Špekáčkové odpoledne, akce pro prvňáčky a jejich rodiče,15.9.  1.A, 1.B 

Mikulášská nadílka v tělocvičně, 4.12.     1.AB,2.AB 

Vánoční jarmark, 14.12.       1.-5. třídy 

Den Země aneb učíme se navzájem, ekologický projekt zábavného učení se staršími 

spolužáky, 20.4.        1.AB,2.AB,3.AB 

Den dětí se Zubříkem, zimní stadion, 7.6.     2.AB 

Kreslení s Dostálem (zvířata z Afriky i ze dvorku, portrét a postava) 2.AB, 4.AB 

Květinkový den pro budoucí prvňáčky, 21.6. 

Celoroční projekt Planeta objevů      5.A 

 

9. Soutěže 

Recitační soutěž,  školní kolo 1. kategorie (1.-3. třídy),  

   školní kolo 2. kategorie (4. a 5. třídy) 

Florbalový turnaj 9. tříd v Uherském Brodě, organizace, pravidla  3.B 

Olympijský festival, olympijské sporty, Brno    3.B, 5.B 

Turnaj ve vybíjené, školní kolo a okresní kolo    3.AB,4.AB, 5.B 

Hejtmanův pohár, sportovní překážková dráha v Městské hale, 18.4. 1. -5. třídy 

Olympijský víceboj, 8 disciplín v tělocvičně i na stadionu   1.-5. třídy 

Želdatlon, školní triatlon kolo-brusle-běh na Laguně, 18.5.   1.-5. třídy 
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Matematický cvrček        2.AB 

Pythagoriáda, matematická soutěž, okresní kolo, 29.5.   5.B 

MC Donalds Cup v kopané, okrskové kolo a okresní kolo   3.A, 3.B 

Florbal Hranice, okresní a krajské kolo     5.B 

Konverzace v AJ                                                                                           9.A 

 

d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.  

Žáci 1. i 2. stupně využili možnost zapojit se v tomto školním roce do soutěží se zaměřením 

na matematiku. Ti nejlepší ze školního kola postoupili do okresního kola. Matematický 

klokan byl pro žáky 2. až 9. tříd, dva žáci se v kategorii Kadet dostali nad hranici 100 bodů. 

V Pythagoriádě soutěžili žáci 5. až 8. tříd a do okresního kola postoupilo 7 žáků pátých tříd. 

V Matematické olympiádě, kterou řeší žáci 5. až 9. tříd, se do okresního kola dostalo 5 žáků 

pátých a dva žáci šestých tříd. Nejlepšího výsledku dosáhl žák 5.B (4. místo). 

 

e) akce ze společenskovědné oblasti 

Ve školním roce 2017/2018 byli do soutěží zapojeni žáci 9. Ročníku – Olympiáda v českém 

jazyce. Umístění ve školním kole, jehož se zúčastnilo 12 soutěžících; nikdo nesplnil 

podmínky postupu do dalšího kola. 
 

 

Recitační soutěž 

V únoru proběhla dvě setkání malých recitátorů. Každoročně poznávají krásy poezie a prózy 

pro děti, vyberou si jeden text a ten prezentují nejdříve mezi svými kamarády ve třídě 

a ti nejlepší pak ve školním kole. To se konalo ve dvou věkových kategoriích: 1. -3. ročníky, 

kde se setkalo 21 nejmenších recitátorů a 4. a 5. ročníky (asi 16 žáků). Vítězové školního kola 

naši školu reprezentovali v okresním kole v SVČ Atlas, ale již větších úspěchů nedosáhli. 

 

Cizí jazyky 

Ve školním roce 2017/2018 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 14. místo a žák z kategorie II. obsadil 12. místo. 

  

f) sportovní soutěže a akce 
 

20. 9. 2017 

Atletický čtyřboj 

běh 60m, běh 800m, skok vysoký/skok daleký a vrhu koulí/hod míčkem 

účast: výběr z tříd 

celkové umístění: 5. místo 

 

9. 10. 2017 

Minifotbal 

okrskové kolo 

účast: výběr chlapců ze 7., 8. a 9. třídy  

umístění: 4. místo 

 

8. 11. 2017 

Florbal 

okrskové kolo 

účast: mladší žáci (6. a 7. třída) 

umístění: 1. místo (postup do okresního kola) 
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13. 11. 2017 

Florbal 

okrskové kolo 

účast: starší žáci (8. a 9. třída) 

umístění: 1. místo (postup do okresního kola) 

 

14. 11. 2017 

Florbal 

okrskové kolo 

účast: starší žačky (8. a 9. třída) 

umístění: 4. místo 

 

27. 11. 2017 

Florbal 

okresní kolo 

účast: mladší žáci (6. a 7. třída) 

umístění: 2. místo 

 

29. 11. 2017 

Florbal 

okresní kolo 

účast: starší žáci (8. a 9. třída) 

umístění: 1. místo (postup do krajského kola) 

 

12. 12. 2017 

Florbal 

krajské kolo 

účast: starší žáci (8. a 9. třída) 

umístění: 1. místo (postup na kvalifikaci ČR) 

 

27. 2. 2018 

Florbal 

kvalifikace na republikové finále 

účast: starší žáci (8. a 9. třída) 

umístění: 2. místo 

 

25. 4. 2018 

Fotbal – Mc Donalds cup 

okrskové kolo 

účast: žáci 3.B a 3.A 

umístění: 1. místo 

 

3. 5. 2018 

Fotbal – Mc Donalds cup 

okresní kolo 

účast: žáci 3.B a 3.A 

umístění: 2. místo 
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10. 5. 2018 

Pohár rozhlasu s českou spořitelnou 2018 (atletika) 

účast: 6.B 

umístění: celkově 7. místo 

 

16. 5. 2018 

Vybíjená 

okresní kolo 

účast: smíšené družstvo (žáci 5.B) 

dívčí družstvo (žákyně 5.A) 

umístění: 2. místo (smíšené družstvo), 2. místo (dívčí družstvo) 

 

2. Prezentace školy na veřejnosti 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se opět snažili prezentovat na veřejnosti náš školní život. 

Hlavní zřetel jsme i nadále věnovali co nejužší spolupráci s rodiči našich žáků a také jsme 

nadále udržovali kontakt s MŠ, abychom zajistili co nejsnadnější přechod našim budoucím 

prváčkům. Veškeré informace o dění ve škole, všech akcích a novinkách jsou k nalezení na 

našem webu: http://zszelatovska.cz/akce/novinky-archiv.html, přičemž ty nejzajímavější 

z nich byly uveřejněny i v místním tisku.  

Za samostatnou zmínku jistě stojí naše největší akce s názvem Želdatlon, která se konala 

v okolí Přerovské Laguny. Jednalo se o triatlon (běh – kolo – kolečkové brusle) do kterého se 

zapojili naši žáci, jejich rodiče i Přerovští hokejisté. Celá akce byla natáčena regionální 

televizí. 

Prezentace školy na veřejnosti probíhala především díky těmto vybraným akcím: 

1. 04. 09. 2017 – Slavnostní přivítání prvňáčků 

2. 07. 09. 2017 – Pochod hokejistů do srdce Přerova 

3. 12. 10. 2018 – Zapojení do dobrovolnického projektu 72 hodin 

4. 04. 12. 2017 – Mikuláš na ledě - akce pro MŠ 

5. 13. 12. 2017 – Výhra žáků 8. a 9. tříd v krajském kole ve florbalu 

6. 14. 12. 2017 – Vánoční jarmark 

7. 22. 03. 2018 – Den otevřených dveří 

8. 25. 04. 2018 – 1. místo v okrskovém kole v McDonalds cupu ZŠ (3.A + 3.B) 

9. 18. 05. 2018 – Želdatlon 

10. 25. 05. 2018 – Masarykův pohár ve škole – Beseda s Martinem Zaťovičem 

11. 15. 06. 2018 – Hokejová akademie 

12. 21. 06. 2018 – Květinkový den 

13. 26. 06. 2018 – Slavnostní vyřazování deváťáků 

  

V průběhu školního roku 2017/2018 byly v regionálním tisku publikovány tyto příspěvky, jež 

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

 Želatovská pro Přerov_2017 

 Čtyřlístek nepřinesl jen štěstí, ale i absolutní vítězství_2017 

 Mikuláš se svou družinou předal balíčky na ledě_2017 

 Vánoční jarmark provonělo cukroví_2017 

 Dětem z MŠ Kouřílkova pohyb nechybí_2018 

 Olympiáda dětí a mládeže_2018 

 Ferenc fandil ve škole, kde teď pomáhá učit tělocvik_2018 

 Zabojujte o bronz_2018 

 Jednou bych chtěl do NHL, ale vede tam ještě strašně dlouhá cesta_2018 

 Žáci poodhalili tajemství optiky_2018 

http://zszelatovska.cz/akce/novinky-archiv.html
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/vanocni-jarmark-13-12-2016.html
http://zs-zelatovska.cz/novinky/den-otevrenych-dveri-10-4-2017.html
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 Den Země na Želatovské se nesl ve znamení zábavných úkolů_2018 

 Po roce zpátky_2018 

 Želdatlon na Laguně se vydařil_2018 

 

V současné době jsou vybrané příspěvky poskytovány veřejnosti některými médii také 

v elektronické podobě: 

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

 https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/obrazem-prerovem-prosel-modrozluty-

pochod-20170906.html 

 https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/hokejistum-fandila-cela-zakladka-v-prerove-

podivejte-se-20180223.html 

 https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/talent-zubru-svozil-je-to-dlouha-cesta-ale-

jednou-chci-do-nhl-20180302.html 

https://hokejprerov.cz/index.asp 

 https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=3691 

 https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Turnaj-O-pohar-reditele-ZS-Zelatovska-ovladly-

Kralupy,-Zubri-brali-opet-po-roce-stribro-3887 

 https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Skolicka-brusleni-pritahla-do-MEO-Areny-

stovku-deti.-Ucily-se-obouvat-brusle-i-padat-4057 

http://tsmpr.cz 

 http://tsmpr.cz/navsteva-zaku-ze-zs-zelatovska/ 

http://pitv.cz 

 http://pitv.cz/2017/12/meo-arena-hostila-turnaj-o-pohar-reditele-zs-zelatovska/ 

http://hokej.cz 

 http://hokej.cz/naslednik-prerovskeho-klanu-stanislav-svozil-pokracuje-v-rodinne-

tradici/5027651 

 

 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
V průběhu školního roku 2017/2018 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI, vyjma 

průběžných elektronických šetření ČŠI nahrazujících inspekční činnost na místě. 

 

 

X. Hospodaření školy za kalendářní rok 2017 
 

1. Příjmy 
 

Celkové příjmy      20 287 147,- Kč 

z toho: 

- příjmy  LVK, ŠvP,ŠD     417 616,- Kč 

- příjmy z doplňkové činnosti    133 370,- Kč 

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

   plnění pojišťovny, výnosy z transf.)   522 158,- Kč 

- dotace       19 214 003,- Kč 

  

2. Výdaje 
 

Celkové neinvestiční výdaje    20 263 424,- Kč 

z toho: 

- náklady na platy pracovníků školy   12 211 610,- Kč 

-  z toho asistent pedagoga         594 837,- Kč 

http://prerovsky.denik.cz/nove_prerovsko/
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/hokejistum-fandila-cela-zakladka-v-prerove-podivejte-se-20180223.html
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/hokejistum-fandila-cela-zakladka-v-prerove-podivejte-se-20180223.html
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=3691
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Turnaj-O-pohar-reditele-ZS-Zelatovska-ovladly-Kralupy,-Zubri-brali-opet-po-roce-stribro-3887
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Turnaj-O-pohar-reditele-ZS-Zelatovska-ovladly-Kralupy,-Zubri-brali-opet-po-roce-stribro-3887
http://tsmpr.cz/navsteva-zaku-ze-zs-zelatovska/
http://tsmpr.cz/navsteva-zaku-ze-zs-zelatovska/
http://pitv.cz/2017/12/meo-arena-hostila-turnaj-o-pohar-reditele-zs-zelatovska/
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- zákonné odvody zdrav. a soc.poj.      4 139 158,- Kč 

-  z toho AP           202 252,- Kč 

- ostatní sociální náklady          279 335,- Kč 

- výdaje za pracovní neschopnost           25 564,- Kč 

- výdaje za učebnice a učební pomůcky        263 856,- Kč 

- výdaje doplňkové činnosti          109 647,- Kč 

- ostatní náklady (opravy, revize, opravy odpadů, odvoz    3 234 254,- Kč   

  odpadů-kontejnery, energie, služby, odpisy majetku, 

  mzda správce hřiště, LVK, ŠvP, 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+“, 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 

 


