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Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 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 9. 10. 2019 

 

 

 

 

V Přerově 10. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

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. 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.AB, 2.B, 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: Bradová Kateřina 

Mgr. Hánová Eva  

Mgr. Havelková Alena  

Mgr. Kunčíková Marie 

Mgr. Pavlasová Jarmila  

Mgr. Procházková Iva  

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. Čermáková Monika (do 31. 12. 2019) 

Mgr. Doležalová Irena  

Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D.  

Mgr. Fárková Zuzana  

Mgr. Ferenc Jakub 

Mgr. Hlobilová Vlasta  

Mgr. Hobzová Marie  

Mgr. Kočarová Alice                     

Mgr. Kočí Světlana (od 9. 1. 2019) 

Mgr. Krajňaková Markéta, Ph.D. 

Mgr. Novotný Martin 

Mgr. Ptáčková Alena  

Bc. Sekera Ondřej 

Mgr. Spielvogelová Ludmila  

Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D.  

Mgr. Václavíková Michaela 

Bc. Valentová Petra 

Mgr. Zifčáková Zuzana  

PhDr. Opatrný Pavel  
 

            b) speciální pedagog: Mgr. Sochůrková Radana  
  

c) asistent pedagoga:  Buršíková Martina 

                                    Dudová Petra (od 9. 4. 2019) 

Ing. Indráková Zuzana 

   Kravcová Jana (od 9. 5. 2019) 

Bc. Kurial Jiří 

Mgr. Sochůrková Radana 

Schenková Sylva 

Schöllová Veronika 

   Španihelová Zdenka (od 1. 4. 2019 do 8. 5. 2019) 
  

d) vychovatelky školní družiny:  
  
vedoucí vychovatelka: Jemelková Ludmila  

vychovatelky: Zdena Grňová        

Ing. Indráková Zuzana  

Veronika Schöllová 

 

e) trenéři HC: Vít Černohous 

                       Jiří Sklenář 
 

2. Nepedagogičtí pracovníci  
  

ekonomka školy: Schindlerová Drahomíra  

admin. prac.:  Netopilová Světlana 

školník:  Novák Vladimír  

uklízečky:  Gregorová Marie   

Mikešová Jarmila 

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 Pohádkového lesa. Děti přivítaly postavičky ze známých lesních pohádek, které také 

děti po celou dobu zápisu provázely školou. 

 

počet zapsaných 37 odklady 5 
 

V den zahájení školního roku 1. září 2018 do školy nastoupilo 37 žáků. 

 

2. Přijímací řízení na střední školy 
 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo 9 let povinné školní docházky v 9. ročníku 32 žáků 

(z toho 22 chlapců, 10 dívek). Z nižších ročníků ukončili povinnou školní docházku 1 žák 

8. ročníku a 1 žákyně 7. ročníku. Celkem ukončilo povinné vzdělání 34 žáků. Na víceletá 

gymnázia byli přijati 2 žáci ze 7. ročníku a 4 žáčky z 5. ročníku. 

 

Umístění Celkem chlapci dívky 

Gymnázia 8 (6) 3 (2) 5 ( 4) 

SŠ 19 13 6 

SOŠ 13 (2) 9 ( 1) 4(1) 

Celkem 40 ( 8) 25 (3)            15 (5) 
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 17 6.A 25 

1.B 18 6.B 24 

2.B 28 7.A 25 

3.A 18 7.B 17 

3.B 23 8.A 19 

4.A 20 8.B 16 

4.B 22 9.A 17 

5.A 22 9.B 18 

5.B 23   

  Celkem 352 
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b) Prospěch žáků 
 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A 16 1 0 

1.B 18 0 0 

2.B 19 7 0 

3.A 12 6 0 

3.B 17 5 1 

4.A 15 4 1 

4.B 18 4 0 

5.A 8 13 1 

5.B 13 10 0 

6.A 10 14 1 

6.B 12 11 1 

7.A 4 20 1 

7.B 10 7 0 

8.A 4 14 1 

8.B 3 13 0 

9.A 5 11 0 

9.B 3 14 0 
 

Celkový přehled: 
 

 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. stupeň 136 50 3 

2. stupeň 51 104 4 

Celkem 187 154 7 

 

c) Výchovná opatření: 
 

Třída 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1.A 12 0 1 0 0 0 0 

1.B 12 0 0 0 0 0 0 

2.B 14 0 3 0 0 0 0 

3.A 12 0 6 0 0 0 0 

3.B 4 0 6 1 0 0 0 

4.A 10 0 0 0 0 0 0 

4.B 3 0 0 0 0 0 0 

5.A 5 0 8 4 4 0 0 

5.B 13 0 12 2 2 0 0 

6.A 8 3 3 2 3 1 1 

6.B 0 1 7 1 0 0 0 

7.A 0 0 13 6 4 1 0 

7.B 0 1 1 0 0 0 0 

8.A 7 0 5 2 4 1 2 

8.B 2 0 8 1 2 0 0 

9.A 10 0 1 4 1 0 0 

9.B 3 11 2 2 3 0 0 
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Celkový přehled: 
 

 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň   85 0 36 7 6 0 0 

2. stupeň 30 16 40 18 17 3 3 

Celkem 115 16 76 25 23 3 3 

 

d) Zameškané hodiny 
 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň   6 884 36,23 463 0,76 

2. stupeň   8 200 51,25 155 2,27 

Celkem 15 084 87,48 618 3,03 

 

 

2. Integrace a výchovné poradenství 

Ve školním roce 2018/2019 bylo celkem 64 žáků s podpůrnými opatřeními. Podpůrná 

opatření: 1. stupeň PO - 12 žáků, 2. stupeň PO - 42 žáků a 3. stupeň PO - 10 žák. Celkem bylo 

zpracováno 44 IVP. Učitelé pracovali s dětmi v 5 skupinách Pedagogické intervence 1 hodině 

týdně (u 1 žákyně 2 hodiny Pedagogické intervence). 7 žáků byl přidělen asistenta pedagoga 

podle §5, v jedné třídě byl přidělen asistent pedagoga podle §18. 

Žákům byly podle potřeby vypracovávány i plány pedagogické podpory. Dále byl 

veden i předmět speciální pedagogické péče pod odbornou péčí speciální pedagožky. Žákům 

byly poskytnuty speciální didaktické pomůcky a další potřebné materiály. 

Z 6 nadaných žáků byla vytvořena skupina, v které žáci rozvíjely svůj potenciál pod 

vedením určených pedagogů a speciální pedagožky. 

Problémy žáků s nevhodnými projevy chování ve třídách 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 2018/2019 bylo celkem podepsáno 

11 Individuální výchovných plánů pro žáky na 1. i 2. stupni. 

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). 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. Všichni žáci byli přijati již v prvním kole přijímacího 

řízení. 

 

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 jak v rámci výuky především 

přírodovědných předmětů, tak i využívali nabídky různých výukových programů především 

organizace ATLAS a BIOS Přerov. Naše škola v rámci environmentálních akcí 
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spolupracovala s již tradičními erudovanými regionálními Přerovskými partnery – 

organizacemi ATLAS a BIOS Přerov, ORNIS a 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.  

Již tradičně se žáci druhého stupně se zúčastnili přednáškových akcí pořádaných SVČ 

ATLAS a BIOS, Přerov. V tomto školním roce však z důvodu rekonstrukce budovy ATLAS 

a BIOS, byly některé akce vyřazeny, či jinak výrazně zredukovány. Nejvíce jsme nabídky 

využili pro naše šesté ročníky – život v půdě; potravní vztahy v lese; naši motýli. Dále se 

zúčastnili již jen žáci 8. tříd – naše lesy, proč ne smrk!?; léčivé rostliny kolem nás. Sedmé 

ročníky se zúčastnily v květnu výukového programu Stromy v krásném prostředí parku 

Michalov. Osmé ročníky pak absolvovaly praktické základy první pomoci, které byly 

realizovány prostřednictvím Českého červeného kříže, Přerov.  19. září 2018 proběhla ji 

tradiční přerovská Dětská rybářská soutěž, kde naši školu reprezentovali rybáři ze 7.B. 

V pátek 21. září 2018 žáci 6.A i 6.B navštívili v pořadí 21. Výstavu hub v klubu Teplo 

Přerov. V říjnu 2018 si žáci 6. tříd nenechali ujít výstavu o společenském hmyzu na stanici 

Ornis. Paní lektorku mile překvapili schopností spolupráce a ocenila i jejich vědomosti 

o hmyzích potvůrkách. 

Žáci našich prvních tříd se v pátek 5. října 2018 seznamovali s učivem prvouky 

netradičním způsobem. Na přerovském výstavišti poznávali různé druhy hospodářských 

i exotických zvířat: králíky, morčata, husy, kachny, ale i papoušky, holuby, krocany a další. 

Některé z nich si i pohladili, např. nutrii Judy. Po cestě zpět přes park Michalov žáci 

poznávali také stromy, jejich listy a plody, v ulicích dopravní značky i osvojená písmena. 

Takové vyučování se všem moc líbilo. I v letošním školním roce 2018/2019 proběhl na naší 

škole sběr papíru opět ve 4. týdenních cyklech. Celkem se nasbíralo 23 773 kg, kdy průměr na 

žáka činil 16,99 kg. Oproti minulému školnímu roku je to mírné zlepšení. 

Celý školní rok opět probíhala na ZŠ Želatovská v Přerově sbírka víček od PET lahví. 

Celkem jsme za tento školní rok 2018/2019 nasbírali přesně 100 kg. Tyto víčka byly následně 

žáky školní družiny roztříděny a odvezeny v rámci projektu plastozrout.cz do výkupu 

v Olomouci. Utržené peníze byly použity na nákup potřeb do školní družiny. V říjnu proběhlo 

na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V úterý 29. ledna 2019 se žáci naší 

školy zúčastnili jednoho z vyřazovacích kol tradiční soutěže Naší přírodou v nově 

zrekonstruované budově BIOSu. Jako každý rok se soutěžilo ve 4 oborech: společenstvo lesa, 

společenstvo vody, společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských sídlišť. Jak starší, 

tak mladší žáci se utkali se stejně starými soupeři z různých škol přerovského okresu. 

V kategorii starších žáků nás reprezentovala čtveřice osmáků, všichni z 8.A. Po těžkém boji 

obsadili tři čtvrtá a jedno třetí místo. Do kategorie mladších žáků byla nominována čtveřice 

žáků ze 7.B. Přestože pro všechny čtyři soutěžící to byla premiéra, vedli si více než zdatně 

a navázali na úspěchy našich žáků v předchozích letech. Dvě druhá a dvě první místa mluví 

sama za sebe. Do finálového klání postoupili dva naši žáci, avšak v silné konkurenci již žádná 

medailová místa neobsadili. 

Tradiční vánoční setkání dětí a příznivců ZŠ u rozsvíceného vánočního stromu proběhlo 

13. prosince 2018. V nasvětlených prostorách před budovou školy se na vyvýšeném pódiu 

vystřídali především žáci z ročníků prvního stupně se svými hudebními, recitačními 

a tanečními vystoupeními, zpestřením letošního ročníku bylo nečekané hudební vystoupení 

pedagogů školy v čele s panem ředitelem Dvorským. S žáky prvního stupně byly v jarních 

měsících realizovány vycházky do okolní přírody spojené s poznáváním přírody v regionu – 

zejména park Michalov, NPR Žebračka a okolí zón Lagun. Jarní počasí doprovodilo také žáky 

7.tříd v březnu na Ornitologickou stanici, kde je čekal program o sovách. Nejprve si povídali 

s paní Hrazdírovou o sovách v učebně, kde si mohli prohlédnout vycpané preparáty 
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a poslechnout hlasy našich sov. Pak následovala nejočekávanější část programu - prohlídka 

voliér s ptačími pacienty a možnost pohladit si kalouse pustovku. 

Dne 17. dubna 2019 jsme se věnovali oslavám Dne Země. Opět pod heslem "učíme se 

společně" se žáci osmých a devátých ročníků rozmístili na dvanáct stanovišť v budově naší 

školy, kde si společně s vyučujícími připravili pro všechny zbývající třídy prvního a druhého 

stupně rozmanité a zajímavé úkoly. Během celého dopoledne museli žáci absolvovat 

zeměpisné a přírodopisné kvízy, hlavolamy, hádanky, puzzle, vymyslet ekologičtější 

možnosti života na naší Zemi, seznámit se podrobně s možnostmi třídění odpadu, vyzkoušet 

různé fyzikální pokusy, zazpívat si, protáhnout svaly na sportovních stanovištích, očichat 

a seznámit se s nejrůznějším domácím i exotickým kořením, vyzkoušet manuální zručnost při 

krmení imaginárních ptáčků a mnoho dalších zábavných úkolů. Všichni si dopoledne užili 

a odnesli si mnoho nových poznatků a dobrou náladu. 

Tradiční školy v přírodě byly v letošním roce organizovány s finančním přispěním 

SFŽP ČR. Naši žáci od 2. až do 5. tříd navštívili v jarních měsících prostřední Jeseníků – 

Horní Lipovou. Pobyty byly opět plné environmentální tématiky realizované formou učení se 

v přírodě, poznávání krajiny a vzájemného předávání zkušeností. Dne 14. března 2019 

navštívil naši školu maskot firmy Bovys – Bovýsek. Tato firma dodává jednou za týden všem 

žákům naší školy ovoce nebo zeleninu zdarma. Bovýsek pohovořil s prvňáky, druháky 

a třeťáky o významu správného stravování, děti poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny a na 

závěr dostaly malý dárek. V průběhu školního roku proběhlo i několik celodenních exkurzí 

s environmentálním podtextem – květen Brno (TMB a Anthropos) – pro žáky 6. tříd, květen 

Dlouhé Stráně (PVE) a Velké Losiny (Muzeum papíru) – pro žáky 8. a 7. tříd., červen 

Mladečské jeskyně, Bouzov a Stezka v oblacích – pro vybrané žáky 6.-9. tříd.  

 

 

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 

úrovní třídních kolektivů nejen za pomoci pravidelných sociometrických šetření. I nadále 

pokračujeme v práci s třídními kolektivy, případně problémovými žáky, které se za pomoci 

včasných sociometrických měření snažíme identifikovat a pracovat s nimi. 

Na prvním stupni byly v letošním roce realizovány školy v přírodě s finančním 

přispěním SFŽP pro žáky 2. až 5. tříd. v prostředí Jeseníků – Horní Lipová. Zde byl dán 

mimo jiné také prostor problematice dynamiky a růstu třídního kolektivu formou skupinových 

her, tvořivých činností v přírodě stejně jako společnému soužití. Pravidelné on-line 

sociometrické šetření se uskutečnilo v měsících říjnu 2018 a květnu 2019. I nadále využíváme 

platformy internetového portálu proskoly.cz, která nám poskytuje 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. Hlavně žáci našich letošních 7. tříd již 

přiznali zkušenosti, i v tak nízkém věku, s alkoholem, hazardními hrami a značné zkušenosti 

s užíváním tlumivých léků. I v tomto školním roce 2018/2019 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. 
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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. 

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

adaptačním společném pobytu v pátek 21. záři 2018. Nejprve se rozdělili (pod bedlivým 

dohledem třídních učitelek) do soutěžních týmů a vyrazili na výstavu hub, kde je čekaly první 

úkoly. A protože počasí bylo krásné podzimní, nic žákům nebránilo v přesunu na Lagunu. 

Tady, po potřebném občerstvení, se všechny týmy (často s nevšedními názvy) nejprve 

popasovaly s kvízem, který obsahoval otázky ke 100. výročí vzniku Československé 

republiky. Pak už nic nebránilo ve společném sportovním vyžití. Na úplný závěr paní učitelka 

Čecháková vyhlásila a odměnila vítěze. A kdo vyhrál? - No přece všichni, kdo dokázali 

spolupracovat ve svých týmech.  

Již třetí rok se zapojujeme do dobrovolnického projektu 72 hodin. V letošním roce naše 

9.B navštívila a pomohla uklidit útulek pro zatoulaná zvířata. Žáci 8.A se vypravili pro malé 

děti v MŠ Kratochvílova zrealizovat zajímavý venkovní program. Počasí jim přálo, a tak 

mohli s dětmi skákat v pytlech, kopat s míčem, skládat pexeso, tančit a plést copánky (hlavně 

naše děvčata), či jen se točit na kolotoči. Žáci 8.B se vydali navštívit děti v Nemocnici Přerov, 

kde jim předali dárky v podobě nejen plyšových hraček, tímto činem se pokusili zpříjemnit 

jejich pobyt zde. Naši nejmladší zapojení - žáci 5.A zpříjemnili dopoledne našim nejstarším – 

seniorům v domově – četbou, procházkou nebo jen „popovídáním si“. 

Podzim roku 2018 se nesl v duchu oslav 100 let výročí vzniku Československého státu. 

Na toto výročí jsme nezapomněli ani na naší škole a pro žáky 2. stupně jsme připravili 

projektový den s názvem „Jak to vidíme? Aneb 100. let naší republiky“. Po úvodním projevu 

pana ředitele a společné fotografii v barvách trikolory se žáci s nadšením pustili do projektů 

ve svých třídách po jednotlivých ročnících. Žáci dostali za úkol zpracovat zadaná témata od 

vzniku našeho státu a jeho historie, přes kulturu, sport až po zajímavosti a blíže se tak 

seznámit s československou a českou historií od roku 1918 po rok 2018. K zadaným 

projektům měli vytvořit tematické plakáty a logo k výročí republiky. Přestože začátky byly 

rozpačité, všichni se do práce pustili s chutí a přišli s originálními nápady. V souvislosti 

s výše zmíněným výročí třída 8.A navštívila dne 27. listopadu 2018 lektorovaný animační 

program Pod rudou hvězdou, který pořádalo Muzeum Komenského v Přerově. Žáci se měli 

možnost na jednu hodinu přesunout zpět v čase do druhé poloviny 20. století a stát se očitými 

svědky nejvýznamnějších historických událostí. S pomocí indicií šli po stopách 

osobností, které tuto dobu prožili na vlastní kůži a na konci měli možnost získané informace 

předvést za pomoci skupinově vyplněného pracovního listu. Výstava byla zajímavá a snad 

v naši dětech i něco zanechala, jako vzpomínku na onu dobu. 

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

druhém stupni v rámci výuky Výchovy ke zdraví. Dne 4. října 2018 Žákům 1., 2., a 6. tříd 

budoucí zubní lékařky udělali přednášky z oblasti dentální hygieny. V letošním roce jsme se 

rozhodli také přihlásit do projektu Vzpoura úrazům. Ve středu 15. května 209 nás navštívil 

ambasador projektu, pořádaný Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Žáci 3.A a 3.B tak měli 

možnost zjistit, jaké to je, když je člověk upoutám na invalidní vozík, po těžkém úrazu. 

Dozvěděli se také, jak mohou takovým úrazům předcházet a jak se s nimi případně vyrovnat. 

V rámci prevence je také důležité znát názory našich žák a umět s nimi diskutovat. Toto je 
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jistě jeden ze ztěžejních úkolů našeho školního senátu. Jak to chodí na jiných školách, se 

mohli zástupci našich "parlamenťáků" podívat ve středu 22. května 2019 na Konferenci 

žákovských parlamentů, konané pod záštitou náměstka primátora Mgr. Petra Kouby. Celé 

akce se ujala ZŠ Trávník a její  žákovský parlament. Naši školu na tomto setkání 

reprezentoval Tomáš Machalík a Šimon Nesvadba ze třídy 9. B. Oba se aktivně zapojili do 

workshopů a následných debat na téma žákovský parlament. Na závěr zhodnotili všechny 

žákovské parlamenty svou činnost na školách a také za svou školu vyslovili návrhy na další 

možnosti práce a následné spolupráce žákovských parlamentů z Přerova a okolí. Již téměř 

tradiční se na naší škole stala pro žáky 9. a 8. tříd společensko-historická exkurze Krakow-

Osvětim. V úterý 2. dubna 2019 vyrazili žáci 9. a 8. tříd, doplněni sedmáky, na poznávací 

exkurzi do Polska. Čekala je návštěva v oblasti zvané Malopolsko, kde se nachází 14 

z celkového počtu 28 polských míst zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO. Jako první žáky přivítal starobylý Krakow, město se silnou českou stopou. 

Nejprve kroky našich žáků směřovaly na Wawel, areál s královským hradem a katedrálou 

svatého Stanislava a Václava. Další cesta vedla do centra na náměstí Rynek Główny. 

Odpoledne následoval přesun autobusem do 64 km vzdáleného místa, bývalého nacistického 

koncentračního tábora v Osvětimi. Tento tábor ve světě známý jako Auschwitz – Birkenau 

žákům ukázal, jakých zvěrstev se dopouštěli lidé na lidech. 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. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 

NIDV Olomouc, číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676 

Číslo osvědčení: K01-05-21-181/19 

Předpokládané ukončení 06/19. 

 

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Studium k výkonu specializovaných činností 

Mgr. Michaela Václavíková 

Studium pro koordinátory ŠVP 250 

INFRA, Praha, číslo akreditace: MSMT-22454/2017-2-861 

Předpokládané ukončení 02/20. 

 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky  

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Strategické řízení a plánování ve školách 

NIDV Olomouc 

Období: říjen 2018 – květen 2019 
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3. Prohlubování kvalifikace. Průběžné vzdělávání: 

V průběhu školního roku 2018/2019 probíhala níže uvedená vzdělávání v rámci prohlubování 

kvalifikace: 

 

Mgr. Alice Kočarová 

 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ – IV. 

 3. 10. 2018 

 Oxford University Press Olomouc 

 

PaedDr. Alena Skácelová, Mgr. Jarmila Tománková 

 Let´s Explore the World with Lucky 

 14. 2. 2019 

 Oxford University Press Olomouc 

 

Mgr. Alena Ptáčková 

 Join the Journey! 

 28. 3. 2019 

 Oxford University Press Olomouc 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva 

 14. 2. 2019 

 NIDV Olomouc 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Konference Děti, mládež a rizika sociálních sítí 

 5. 4. 2019 

 PČR Olomouc 

 

Mgr. Světlana Kočí 

 Praktické finanční úlohy a hry pro 2. stupeň ZŠ 

 SCHOLA Education s.r. o., Prostějov, číslo akreditace: MSMT-25976/2016-25 

 Číslo osvědčení: 20190602 

 Ukončeno 4/19. 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 E – bezpečí 

 6. 6. 2019 

 OSPOD Přerov 

 

PhDr. Pavel Opatrný 

 Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT 

 6. 6. 2019 

 UPOL Olomouc 
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4. Studium ke splnění kvalifikace 

 

Kateřina Bradová 

Učitelství pro základní školy – 1. stupeň 

Pedagogická fakulta Palackého Univerzity v Olomouci 

Předpokládané ukončení 06/21. 

 

Bc. Ondřej Sekera 

Učitelství pro základní školy matematika – fyzika 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Předpokládané ukončení 08/19. 

 

Bc. Petra Valentová 

Tělesná výchova a sport 

Fakulta sportovních studií, Masarykova Univerzita 

Předpokládané ukončení 09/2019 

 

 

VIII. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 
 

1. Aktivity školy 
 

a) Zájmové kroužky 
 

Pohybově-taneční I čeština může být hrou 

Logopedie Hravá čeština 

Angličtina netradičně Anglické repetitorium 

Hrátky s angličtinou Čeština netradičně 

Výtvarný kroužek A zase ta čeština 

Zábavné vaření  

Keramické hrátky  

Stolní hry 1. stupeň  

Šikovné ručičky  

Hokejbal  

Volejbalová průprava  

Svíčky 100krát jinak  

Matematické repetitorium 1  

Matematické repetitorium 2  

Praktická informatika pro všechny  

Pěvecký sbor Želajda  

Čeština netradičně  

 

b) kurzy a školy v přírodě 
 

Plavecký kurz 

Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 byl uspořádán lyžařský kurz pro 2. stupeň a pro první stupeň – 

„Želatovské sněhohraní“. 
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Škola v přírodě 

Neodmyslitelnou součástí vzdělávání jsou i školy v přírodě; ve školním roce 2018/2019  

proběhly tyto akce, které byly částečně hrazeny z OPŽP: 
 

 18. – 22. 3. 2019  Penzion - Pod Smrkem, Horní Lipová  2.B 

 25. – 29. 3. 2019  Penzion - Pod Smrkem, Horní Lipová  5.AB 

1. – 5. 4. 2019  Penzion - Pod Smrkem, Horní Lipová  3.AB 

8. – 12. 4. 2019  Penzion - Pod Smrkem, Horní Lipová  4.AB 

 

c) První stupeň 
 

Kurzy a školy v přírodě 

Želatovské sněhohraní – areál Hlubočky, lyžařský kurz pro žáky 1. stupně (11. – 15. 2.2019) 

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

 

1. Muzeum J.A.Komenského 

Výukový program o historii školství      5.AB  

    

2. 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  Pověsti našeho kraje, historie Přerova     3.AB, 4.A 

Pohádky a báchorky, 24. 1. 2019       3.B 

Pohádky: klasické a moderní, 7. 2. 2019      3.A 

    

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

- Dopravní výchova 

Všechny třídy se v zimní a letní části tohoto programu seznámí s teorií bezpečnosti a pravidly 

silničního provozu i praktickým využitím nabytých znalostí na dopravním hřišti. K dispozici 

mají zmenšené dopravní situace, kola, koloběžky, dopravní značky i semafory. 

Žáci čtvrtých tříd získali průkaz cyklisty.      1. - 5. Třídy 

 

- Vánoční salon 

Žáci si vyrobili vánoční přáníčko, seznámili se s vánočním příběhem, obdivovali vyzdobené 

stromečky i předměty s vánoční tematikou.       1.AB, 3.AB 

 

- Velikonoční salon 

Žáci se seznámili s tradicemi, zhlédli 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.AB 

 

4. Ornitologická stanice ORNIS, biologická stanice BIOS 

Výukový program: Podzimní les       3.AB 
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5. Přednášky, besedy, výstavy 

Městská policie pravidelně zvyšuje povědomí dětí o bezpečném chování 

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

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

- Prevence chování na internetu 

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

Dítě a jeho postavení ve společnosti, práva a povinnosti dětí, OSPOD  5.B       

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

Svět kolem nás, Pevnost poznání Olomouc, 12.12.2018    3.A 

Beseda Vzpoura úrazům, projekt VZP s vozíčkáři, 15.5.2019   3.A 

Výstava hospodářských a exotických zvířat      1.AB 

Výstava hub, jedlé a jedovaté, 21.9.2018      3.AB 

 

6. Divadelní, filmové a hudební představení 

Baletní představení Louskáček, městský dům Přerov, 14.12.2018   4.B, 5.AB 

Filmové představení  Když draka bolí hlava, kino Hvězda, 20.12.2018    1.AB,2.B,3.AB 

Filmové představení Psí poslání 2, kino Hvězda, 27.6.2019        1.AB,2.B,3.AB,4.AB,5.AB 

Koncert hudební skupiny Marbo: Tajemství písniček, kino Hvězda, 21.11.2018 1.AB,2.B,  

                                                                                                                                  3.AB, 4.A 

Noc na Karlštejně, Moravské divadlo Olomouc,25.10.2018   5.A, 5.B 

Zazvonil zvonec a pohádka začíná, loutkové představení, 25.1.2019  1.AB,2.B 

Předplatné v divadle Zlín: Sněhová královna, Dobrodružství hastrmana Tatrmana, Královna 

Koloběžka I., Jů a Hele: Veselá pouť (37 žáků 1.-4. tříd) 

 

7. Projekty 

Fotbalové dopoledne na Viktorce, sportovní aktivity, 3.10. 2018   2.B 

Zábavní centrum Dětský svět Floria v Kroměříži, netradiční pátek   2.B,4.AB 

Vánoční jarmark, 13.12.2018        1.-5. třídy 

Vesmírný stan, program o vesmíru, 28.1.2019     4.A, 5.BDen 

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

17.4.2019          1.-5. Třídy 

Cvičení se Zubříkem, zimní stadion, 14.2.,7.3.,28.3.,7.6.2019   2.AB 

Kreslení s Dostálem ( zvířata z Afriky i ze dvorku, portrét a postava)  3.A,4.AB 

Vystoupení v Domově seniorů, 18.12.2018, 14.5.2019       1.AB, 3.B, 4.B 

Hokejová akademie, 29.5.2019 

 

8. Soutěže 

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

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

Florbalový turnaj – krajské kolo starší žáci, 13.12.2018 

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

Želdatlon, školní triatlon kolo-brusle-běh na Laguně, 7.6.2019  1.-5. Třídy 

Matematický cvrček        2.AB 

Pythagoriáda, matematická soutěž, okresní kolo, 29.5.2019  5.B 

McDonalds Cup v kopané, okrskové kolo a okresní kolo   4.B 

Florbal Hranice, okresní a krajské kolo     5.B 

Čokoládová tretra, běžecké závody, 8.3.2019    1.-5. Třídy 

   čtvrtfinále v Olomouci, 18 žáků, 10.6.2019 

 

 



 

17 
 

9. Školy v přírodě, výlety, kurzy 

Bruslení na zimním stadionu, 12.2., 25.2.2019    1.A, 3.AB 

 

d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.  

Stejně jako i v minulých letech se v tomto školním roce se žáci druhého stupně zapojili do 

několika soutěží se zaměřením na přírodovědnou oblast. Již tradiční je na naší škole účast 

v soutěži Přírodovědný klokan – kategorie Kadet pro žáky 8. a 9. tříd, která se konala 10. října 

2018 a které se zúčastnilo 15 žáků. V tomto školním roce byli nejlepšími řešiteli tři žáci z 8. 

A 9. ročníků. Dne 29. ledna 2019 se zúčastnilo 8 žáku naší základní školy kvalifikační 

environmentální soutěže Naši přírodou, kterou pořádalo Středisko volného času ATLAS 

a BIOS, Přerov. Ani letos se neobešlo finále soutěže Naší přírodou bez naší účasti. Do 

finálového klání 2019 postoupili dva žáci, avšak v silné konkurenci již žádná medailová místa 

neobsadili. 

Dne 29. listopadu 2018 proběhl na OA Přerov již 10. ročník soutěže pro žáky 9. ročníků 

Čtyřlístek. Naši školu reprezentovali dvě družstva z 9.A a z 9.B. I v letošním školním roce 

jsme se zúčastnili zajímavých geograficko-environmentálních dokumentárních pořadů v kině 

Hvězda – Kolumbie – ráj neřesti a slasti (duben 2019), Irán – zahalená krása (duben 2019). 

Pozadu na naší škole nejsme ani v pořádání různě tématicky zaměřených exkurzí, či výletů. 

23. října 2018 se naši deváťáci vydali na zeměpisnou exkurzi do Olomouce – Tajemství 

Indonesie. Žáci se mimo jiné také zastavili v katedrále svatého Václava, kde mohli obdivovat 

prvky románsko-gotického slohu a hlavně se uvnitř pomodlit za úspěšné přijímací řízení na 

SŠ. Poté následoval přesun na výstaviště Flóra, mohli obdivovat tropické rostliny, ptactvo 

a kulturu dalekých krajin Asie. Poslední zastávkou bylo historické centrum Olomouce, kde si 

žáci pěkně počkali na zvuky orloje a pokochali se pohledy na barokní kašny a historické 

budovy. Dne 15. května 2019 navštívili žáci našich 6. tříd Technické muzeum, kde 

potřebovali otevřenou mysl, pevnou ruku, trochu síly, dost trpělivosti a dobré oko, aby mohli 

vyzkoušet různé fyzikální kejkle v technické herně, protože zde dotýkati se exponátů 

nařízeno. V další části se blíže seznámili se světem nevidomých lidí. Po prohlídce stálých 

expozic zamířili do budovy Anthroposu, kde si připomněli probrané učivo dějepisu 

a zeměpisu. 

Dne 22. května 2019 se třídy 7.A, 8.A a 8.B vydaly na školní výlet, jehož cílem byla 

vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Samotná exkurze začala přednáškou, po ní následovaly dva 

krátké dokumentární filmy a pak nejzajímavější část - vlastní prohlídka. Nejprve se žáci 

podívali do podzemí elektrárny a pak autobusem vyjeli k dolní a poté i k horní nádrži, která 

bohužel přes nepřízeň počasí nebyla celá vidět. Dále žáci navštívili ruční papírnu ve Velkých 

Losinách, kde se podívali i do vlastní výroby ručního papíru. 

4. června 2019 se žáci 6.B, 7A, 8.A, 8.B a 9.A vydali na historicko-environmentální 

výlet. První zastávka je čekala v podzemí Mladečských jeskyní. Po prohlídce míst, které 

obývali již kromaňonci před 30 000 lety, se skupina přesunula do středověkých kulis filmaři 

vyhledávaného hradu Bouzova. Výlet byl po hodinovém přejezdu zakončen výstupem na 

Stezkou v oblacích na Dolní Moravě. Část cesty žáci absolvovali lanovkou a pak už po svých 

vzhůru na nejvyšší plošinu s krásným výhledem do kraje. I v tomto školním roce k nám na 

první a druhý stupeň opět zavítaly budoucí zubařky a žákům představily základy správného 

čištění zubů, stejně jako i ostatních pravidel dentální hygieny pro žáky 1., 2. a 6. tříd. Již třetí 

rok se zapojujeme do dobrovolnického projektu 72 hodin. V letošním roce naše 9.B navštívila 

a pomohla uklidit útulek pro zatoulaná zvířata. Žáci 8.A se vypravili pro malé děti v MŠ 

Kratochvílova zrealizovat zajímavý venkovní program. Počasí jim přálo, a tak mohli s dětmi 

skákat v pytlech, kopat s míčem, skládat pexeso, tančit a plést copánky (hlavně naše děvčata), 

či jen se točit na kolotoči. Žáci 8.B se vydali navštívit děti v Nemocnici Přerov, kde jim 

předali dárky v podobě nejen plyšových hraček, tímto činem se pokusili zpříjemnit jejich 
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pobyt zde. Naši nejmladší zapojení - žáci 5.A zpříjemnili dopoledne našim nejstarším – 

seniorům v domově – četbou, procházkou nebo jen „popovídáním si“. 

Žáci obou stupňů dále využili možnost zapojit se v tomto školním roce do soutěží se 

zaměřením na matematiku. Matematický klokan byl pro žáky 2. až 9. tříd, jeden žák naší 

školy získal v kategorii Kadet 110 bodů ze 120ti možných. V Pythagoriádě soutěžili žáci 5. až 

8. tříd a do okresního kola postoupila jedna žákyně z 5.B, dva žáci z 6.B a jeden žák z 8.B. 

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

jedna žákyně z 5.B,  jeden žák z 6.B a jeden žák ze 7.B. Nejlepšího výsledku dosáhl žák 6.B 

(3. místo). 

 

e) Cizí jazyky 

Ve školním roce 2018/2019 byla nově zavedena Konverzace v anglickém jazyce, která byla 

vedena rodilým mluvčím. Žáci školy tak získaly možnost rozvíjet své znalosti v anglickém 

jazyce způsobem ojedinělým v celém Olomouckém kraji. 

 

f) sportovní soutěže a akce 
 

 

19. 9. 2018 

Atletická běžecká akce  „O POHÁR 

PRIMÁTORA MĚSTA PŘEROVA“ 

běh 60m, běh 800m a běh 1500m   

účast: výběr z tříd  

umístění: 1. místo1500m starší žáci i žákyně 

                3. místo 1500m starší žáci 

                3. místo 60 m starší žáci 

 

4. 10. 2018  

Minifotbal  

okrskové kolo  

účast: výběr chlapců z 8. a 9. tříd  

umístění: 5. místo  

 

13. 11. 2018  

Florbal  
okrskové kolo  

účast: starší žáci (8. a 9. třída)  

umístění: postup do okresního kola 

 

14. 11. 2018  

Florbal  

okrskové kolo  

účast: mladší žáci (6. a 7. třída)  

umístění: 1. místo (postup do okresního kola) 

 

19. 11. 2018 

Florbal  

okresní kolo  

účast: mladší žáci (6. a 7. třída)  

umístění: 3. místo  

22. 11. 2018  

Florbal  

okresní kolo  

účast: starší žáci (8. a 9. třída)  

umístění: 1. místo (postup do krajského kola)  

 

13. 12. 2018  

Florbal  

krajské kolo  

účast: starší žáci (8. a 9. třída)  

umístění: postup na kvalifikaci ČR 

 

5. 3. 2019 

Florbal  

kvalifikace na republikové finále  

účast: starší žáci (8. a 9. třída) 

umístění: nepostup 
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2. Prezentace školy na veřejnosti 

 

 
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zaci-zs-zelatovska-i-letos-v-telocvicne-obdivovali-
masarykuv-pohar-20190612.html 
 

 
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/smutna-zprava-pro-prerovsky-hokej-zemrel-vojtech-burian-
20190606.html 

https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zaci-zs-zelatovska-i-letos-v-telocvicne-obdivovali-masarykuv-pohar-20190612.html
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zaci-zs-zelatovska-i-letos-v-telocvicne-obdivovali-masarykuv-pohar-20190612.html
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/smutna-zprava-pro-prerovsky-hokej-zemrel-vojtech-burian-20190606.html
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/smutna-zprava-pro-prerovsky-hokej-zemrel-vojtech-burian-20190606.html
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https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-hokejbalu-
20190530.html 

 
https://tvprerov.cz/2018/v-arealu-zs-zelatovska-v-prerove-se-stavi-hokejbalove-hriste/ 
 
 
 

https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-hokejbalu-20190530.html
https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-hokejbalu-20190530.html
https://tvprerov.cz/2018/v-arealu-zs-zelatovska-v-prerove-se-stavi-hokejbalove-hriste/
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Hokejbalové hřiště 

https://www.facebook.com/watch/?v=1911571805815300 
 

 
https://tvprerov.cz/2019/zs-zelatovska-bude-vyuzivat-destovou-vodu/ 
 

 
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Potrebujeme-hladovejsi-deti,-nabada-regionalni-trener-
Oldrich-Kalis-a-chvali-Zubry-4648 

https://www.facebook.com/watch/?v=1911571805815300
https://tvprerov.cz/2019/zs-zelatovska-bude-vyuzivat-destovou-vodu/
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Potrebujeme-hladovejsi-deti,-nabada-regionalni-trener-Oldrich-Kalis-a-chvali-Zubry-4648
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Potrebujeme-hladovejsi-deti,-nabada-regionalni-trener-Oldrich-Kalis-a-chvali-Zubry-4648
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https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=O-pohar-Vojtecha-Buriana.-Zubri-usporadali-prvni-rocnik-
turnaje-v-hokejbalu-a-brali-zlato-4583 
 

 
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Extraligu-potreti-v-rade-vyhral-odchovanec-Prerova.-Jakub-
Matyas-ukazal-pohar-ve-skole-4570 

https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=O-pohar-Vojtecha-Buriana.-Zubri-usporadali-prvni-rocnik-turnaje-v-hokejbalu-a-brali-zlato-4583
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=O-pohar-Vojtecha-Buriana.-Zubri-usporadali-prvni-rocnik-turnaje-v-hokejbalu-a-brali-zlato-4583
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Extraligu-potreti-v-rade-vyhral-odchovanec-Prerova.-Jakub-Matyas-ukazal-pohar-ve-skole-4570
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Extraligu-potreti-v-rade-vyhral-odchovanec-Prerova.-Jakub-Matyas-ukazal-pohar-ve-skole-4570
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https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Mali-i-velci-Zubri-sportovali-na-Zeldatlonu,-originalni-triatlon-
si-vsichni-pochvalovali-4569 
 

 
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=At-slouzi!-Na-Den-deti-slavnostne-otevreli-nove-hokejbalove-
hriste-ZS-Zelatovska-4565 
 

https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Mali-i-velci-Zubri-sportovali-na-Zeldatlonu,-originalni-triatlon-si-vsichni-pochvalovali-4569
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Mali-i-velci-Zubri-sportovali-na-Zeldatlonu,-originalni-triatlon-si-vsichni-pochvalovali-4569
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=At-slouzi!-Na-Den-deti-slavnostne-otevreli-nove-hokejbalove-hriste-ZS-Zelatovska-4565
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=At-slouzi!-Na-Den-deti-slavnostne-otevreli-nove-hokejbalove-hriste-ZS-Zelatovska-4565
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https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Akademie-Zakladni-skoly-Zelatovska-se-nesla-ve-znameni-
hokejbalu,-hostilo-ji-nove-hriste-4564 
 

 
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Prerovsky-hokej-truchli,-zemrel-trener-a-zakladatel-
hokejovych-trid-Vojtech-Burian-4562 

https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Akademie-Zakladni-skoly-Zelatovska-se-nesla-ve-znameni-hokejbalu,-hostilo-ji-nove-hriste-4564
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Akademie-Zakladni-skoly-Zelatovska-se-nesla-ve-znameni-hokejbalu,-hostilo-ji-nove-hriste-4564
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Prerovsky-hokej-truchli,-zemrel-trener-a-zakladatel-hokejovych-trid-Vojtech-Burian-4562
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Prerovsky-hokej-truchli,-zemrel-trener-a-zakladatel-hokejovych-trid-Vojtech-Burian-4562
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https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Hokejbalove-hriste-se-tesi-velkemu-zajmu,-v-sobotu-1.-cervna-
bude-slavnostne-otevreno-4556 
 

 
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pripravce-se-vraci-Cviceni-se-zubrikem,-zacne-ve-ctvrtek-28.-
unora-odpoledne-4477 

https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Hokejbalove-hriste-se-tesi-velkemu-zajmu,-v-sobotu-1.-cervna-bude-slavnostne-otevreno-4556
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Hokejbalove-hriste-se-tesi-velkemu-zajmu,-v-sobotu-1.-cervna-bude-slavnostne-otevreno-4556
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pripravce-se-vraci-Cviceni-se-zubrikem,-zacne-ve-ctvrtek-28.-unora-odpoledne-4477
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pripravce-se-vraci-Cviceni-se-zubrikem,-zacne-ve-ctvrtek-28.-unora-odpoledne-4477


 

26 
 

 
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Tradicni-turnaj-reditele-ZS-Zelatovska-ovladl-Frydek-Mistek,-
tym-Zubru-skoncil-paty-4368 
 

 
https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Do-MEO-areny-opet-po-roce-dorazila-akce-Tyden-
hokeje-16552?utm_source=otvirak 
 

https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Tradicni-turnaj-reditele-ZS-Zelatovska-ovladl-Frydek-Mistek,-tym-Zubru-skoncil-paty-4368
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Tradicni-turnaj-reditele-ZS-Zelatovska-ovladl-Frydek-Mistek,-tym-Zubru-skoncil-paty-4368
https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Do-MEO-areny-opet-po-roce-dorazila-akce-Tyden-hokeje-16552?utm_source=otvirak
https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Do-MEO-areny-opet-po-roce-dorazila-akce-Tyden-hokeje-16552?utm_source=otvirak
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https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Hokejova-akademie-16469 

 

 

 

 

8.10. 2018 V areálu ZŠ Želatovská v Přerově se staví hokejbalové hřiště 

Zdroj: https://tvprerov.cz/2018/v-arealu-zs-zelatovska-v-prerove-se-stavi-hokejbalove-hriste/ 

 

podzim 2018 Hokejbalové hřiště 

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=1911571805815300 

 

29.12. 2018 Tradiční turnaj ředitele ZŠ želatovská ovládl Frýdek – Místek, tým Zubrů 

skončil 5 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Tradicni-turnaj-reditele-ZS-Zelatovska-ovladl-

Frydek-Mistek,-tym-Zubru-skoncil-paty-4368 

 

26.2. 2019 Přípravce se vrací Cvičení se zubříkem, začne ve čtvrtek 28. Února odpoledne 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pripravce-se-vraci-Cviceni-se-zubrikem,-zacne-

ve-ctvrtek-28.-unora-odpoledne-4477 

 

duben 2019 Michal na ZŠ Želatovská  

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=657201178048708 

 

27.5. 2019 Hokejbalové hřiště se těší velkému zájmu, v sobotu 1. června bude slavnostně 

otevřeno   

https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Hokejova-akademie-16469
https://tvprerov.cz/2018/v-arealu-zs-zelatovska-v-prerove-se-stavi-hokejbalove-hriste/
https://www.facebook.com/watch/?v=1911571805815300
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Tradicni-turnaj-reditele-ZS-Zelatovska-ovladl-Frydek-Mistek,-tym-Zubru-skoncil-paty-4368
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Tradicni-turnaj-reditele-ZS-Zelatovska-ovladl-Frydek-Mistek,-tym-Zubru-skoncil-paty-4368
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pripravce-se-vraci-Cviceni-se-zubrikem,-zacne-ve-ctvrtek-28.-unora-odpoledne-4477
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Pripravce-se-vraci-Cviceni-se-zubrikem,-zacne-ve-ctvrtek-28.-unora-odpoledne-4477
https://www.facebook.com/watch/?v=657201178048708
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Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Hokejbalove-hriste-se-tesi-velkemu-zajmu,-

v-sobotu-1.-cervna-bude-slavnostne-otevreno-4556 

 

30.5. 2019 Hokejová akademie  

Zdroj: https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Hokejova-akademie-16469 

 

30.5. 2019 Akademie ZŠ Želatovská letos patřila hokejbalu 

Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-

hokejbalu-20190530.html 

 

1.6. 2019 Přerovský hokej truchlí, zemřel trenér a zakladatel hokejových tříd Vojtěch 

Burian 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Prerovsky-hokej-truchli,-zemrel-trener-a-

zakladatel-hokejovych-trid-Vojtech-Burian-4562 

 

3.6. 2019 Akademie Základní školy Želatovská se nesla ve znamení hokejbalu, hostilo ji 

nové hřiště 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Akademie-Zakladni-skoly-Zelatovska-se-

nesla-ve-znameni-hokejbalu,-hostilo-ji-nove-hriste-4564 

 

4.6. 2019  Ať slouží! Na den dětí slavnostně otevřeli nové hokejbalové hřiště ZŠ 

želatovská 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=At-slouzi!-Na-Den-deti-slavnostne-otevreli-nove-

hokejbalove-hriste-ZS-Zelatovska-4565 

 
7.6. 2019 Smutná zpráva pro přerovský hokej: zemřel Vojtěch Burian 

Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/smutna-zprava-pro-prerovsky-hokej-

zemrel-vojtech-burian-20190606.html 

 

9.6. Malí i velcí Zubři sportovali na Želdatlonu, originální triatlon si všichni 

pochvalovali 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Mali-i-velci-Zubri-sportovali-na-Zeldatlonu,-

originalni-triatlon-si-vsichni-pochvalovali-4569 

 

12.6.2019 Žáci ZŠ Želatovská i letos v tělocvičně obdivovali Masarykův pohár 
Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zaci-zs-zelatovska-i-letos-v-telocvicne-

obdivovali-masarykuv-pohar-20190612.html 
 

 

12.6.  2019 Extraligu potřetí v řadě vyhrál odchovanec Přerova. Jakub Matyáš ukázal 

pohár ve škole 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Extraligu-potreti-v-rade-vyhral-odchovanec-

Prerova.-Jakub-Matyas-ukazal-pohar-ve-skole-4570 

 

červen 2019 Sportovní odpoledne 

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=1072098356302566 

https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Hokejbalove-hriste-se-tesi-velkemu-zajmu,-v-sobotu-1.-cervna-bude-slavnostne-otevreno-4556
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Hokejbalove-hriste-se-tesi-velkemu-zajmu,-v-sobotu-1.-cervna-bude-slavnostne-otevreno-4556
https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Hokejova-akademie-16469
https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-hokejbalu-20190530.html
https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-hokejbalu-20190530.html
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Prerovsky-hokej-truchli,-zemrel-trener-a-zakladatel-hokejovych-trid-Vojtech-Burian-4562
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Prerovsky-hokej-truchli,-zemrel-trener-a-zakladatel-hokejovych-trid-Vojtech-Burian-4562
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Akademie-Zakladni-skoly-Zelatovska-se-nesla-ve-znameni-hokejbalu,-hostilo-ji-nove-hriste-4564
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Akademie-Zakladni-skoly-Zelatovska-se-nesla-ve-znameni-hokejbalu,-hostilo-ji-nove-hriste-4564
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=At-slouzi!-Na-Den-deti-slavnostne-otevreli-nove-hokejbalove-hriste-ZS-Zelatovska-4565
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=At-slouzi!-Na-Den-deti-slavnostne-otevreli-nove-hokejbalove-hriste-ZS-Zelatovska-4565
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/smutna-zprava-pro-prerovsky-hokej-zemrel-vojtech-burian-20190606.html
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/smutna-zprava-pro-prerovsky-hokej-zemrel-vojtech-burian-20190606.html
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Mali-i-velci-Zubri-sportovali-na-Zeldatlonu,-originalni-triatlon-si-vsichni-pochvalovali-4569
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Mali-i-velci-Zubri-sportovali-na-Zeldatlonu,-originalni-triatlon-si-vsichni-pochvalovali-4569
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zaci-zs-zelatovska-i-letos-v-telocvicne-obdivovali-masarykuv-pohar-20190612.html
https://prerovsky.denik.cz/hokej_region/zaci-zs-zelatovska-i-letos-v-telocvicne-obdivovali-masarykuv-pohar-20190612.html
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Extraligu-potreti-v-rade-vyhral-odchovanec-Prerova.-Jakub-Matyas-ukazal-pohar-ve-skole-4570
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Extraligu-potreti-v-rade-vyhral-odchovanec-Prerova.-Jakub-Matyas-ukazal-pohar-ve-skole-4570
https://www.facebook.com/watch/?v=1072098356302566
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3.7.2019 Místo žáků dělníci. Přerovské školy se pustily do oprav 
Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/misto-zaku-delnici-prerovske-skoly-se-

pustily-do-oprav-20190702.html 

 

6.7. 2019 O pohár Vojtěcha Buriana 
Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=O-pohar-Vojtecha-Buriana.-Zubri-usporadali-

prvni-rocnik-turnaje-v-hokejbalu-a-brali-zlato-4583 

 

13.9. 2019 ZŠ Želatovská bude využívat dešťovou vodu 

Zdroj: https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-

hokejbalu-20190530.html 

 

 

15.9. 2019 Potřebujeme hladovější děti, nabádá regionální trenér Oldřich Kališ 

Zdroj: https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Potrebujeme-hladovejsi-deti,-nabada-regionalni-

trener-Oldrich-Kalis-a-chvali-Zubry-4648 

 

25.9. 2019  Do MEO arény opět po roce dorazila akce Týden hokeje 

Zdroj: https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Do-MEO-areny-opet-po-roce-dorazila-

akce-Tyden-hokeje-16552?utm_source=otvirak 

 

 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
V průběhu školního roku 2018/2019 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI, vyjma 

průběžných elektronických šetření ČŠI nahrazujících inspekční činnost na místě. 

 

 

 

X. Hospodaření školy za kalendářní rok 2018 
 

1. Příjmy 
 

Celkové příjmy      23 490 515,- Kč 

z toho: 

- příjmy  LVK, ŠvP,ŠD          338 799,- Kč 

- příjmy z doplňkové činnosti           82 305,- Kč 

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

   plnění pojišťovny, výnosy z transf.)     1 447 940,- Kč 

- dotace       21 621 471,- Kč 

  

2. Výdaje 
 

Celkové neinvestiční výdaje    23 486 254,- Kč 

z toho: 

- náklady na platy pracovníků školy   14 175 651,- Kč 

-  z toho asistent pedagoga         712 185,- Kč 

- zákonné odvody zdrav. a soc.poj.      4 658 806,- Kč 

-  z toho AP           242 143,- Kč 

- ostatní sociální náklady          345 885,- Kč 

- výdaje za pracovní neschopnost           34 600,- Kč 

- výdaje za učebnice a učební pomůcky        228 981,- Kč 

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/misto-zaku-delnici-prerovske-skoly-se-pustily-do-oprav-20190702.html
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/misto-zaku-delnici-prerovske-skoly-se-pustily-do-oprav-20190702.html
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=O-pohar-Vojtecha-Buriana.-Zubri-usporadali-prvni-rocnik-turnaje-v-hokejbalu-a-brali-zlato-4583
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=O-pohar-Vojtecha-Buriana.-Zubri-usporadali-prvni-rocnik-turnaje-v-hokejbalu-a-brali-zlato-4583
https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-hokejbalu-20190530.html
https://prerovsky.denik.cz/ostatni_region/akademie-zs-zelatovska-letos-patrila-hokejbalu-20190530.html
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Potrebujeme-hladovejsi-deti,-nabada-regionalni-trener-Oldrich-Kalis-a-chvali-Zubry-4648
https://hokejprerov.cz/clanek.asp?id=Potrebujeme-hladovejsi-deti,-nabada-regionalni-trener-Oldrich-Kalis-a-chvali-Zubry-4648
https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Do-MEO-areny-opet-po-roce-dorazila-akce-Tyden-hokeje-16552?utm_source=otvirak
https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Do-MEO-areny-opet-po-roce-dorazila-akce-Tyden-hokeje-16552?utm_source=otvirak
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- výdaje doplňkové činnosti            78 044,- Kč 

- ostatní náklady (opravy,  revize, opravy odpadů, odvoz    3 964 287,- Kč   

  odpadů-kontejnery, energie, služby, odpisy majetku, 

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

  pojištění žáků apod.) 
 
 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Není realizováno 

 

 

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

        učení 
Není realizováno 

 

 

XIII. Předložené a realizované projekty financované z cizích  

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

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

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

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

31. 1. 2019. 

 

V průběhu školního roku 2018/219 byl realizován projekt „Naši přírodou“ v rámci výzvy 

SFŽP – Environmentální prevence, Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, Národní 

síť EVVO – podpora denních a pobytových výukových programů. Projekt byl podpořen ve 

výši 224.000,-Kč. 

 

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala spolupráce s Nadačním fondem Vojtěcha Buriana, 

který přispěl na sportovní vybavení žákům prvního ročníku věnujícím se pravidelné sportovní 

činnosti v organizované sportovními kluby a spolky (ve výši 18.000,- Kč), dále na Ceny 

Vojtěcha Buriana (27 žáků školy x 1.000,- Kč) a na dětské hřiště pro školní družinu ve výši 

před 110.000,- Kč. 

 

 

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 



 

31 
 

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 

 


