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Tato Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 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. 2016 

 

 

 

 

V Přerově 12. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

ředitel školy 
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I. Základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní škola Přerov, Želatovská 8 

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

Charakteristika školy Úplná základní škola 

Název zřizovatele: Statutární město Přerov 

IČO školy: 49558862 

IZO školy: 600146677 

IZO školní družiny 120201011 

Telefon, fax: 581202970, 581209899 

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

Internetový portál: www.zs-zelatovska.cz 

  

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

Zástupce ředitele pro 

první stupeň: 

 

Mgr. Dana Kaprálová 

Zástupce ředitele pro 

druhý stupeň: 

 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Ekonomka školy: Drahomíra Schindlerová 

  

Školská rada: předseda: MUDr. Marie Mathonová 

 zástupce zřizovatele: MUDr. Marie Mathonová 

  Mgr. Ivanka Grigárková 

 zástupce rodičů: Marie Hlávková 

Ing. Karel Kundrátek 

 Zástupce pedagogických 

pracovníků: 

Mgr. Zuzana Fárková 

Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

 

 

 

 

II. Přehled oborů vzdělávání 
 

Vzdělávací program Třídy 
 

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

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

 

 

 

III. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

1. Pedagogičtí pracovníci  
  

a) učitelé I. stupně: Mgr. Grmelová Jana (od 14. 3. MD) 

Mgr. Hánová Eva  
Mgr. Havelková Alena  

Mgr. Justrová Lenka 

Mgr. Pavlasová Jarmila  

Mgr. Procházková Iva  

Mgr. Rolincová Hana (od 14. 3.) 

PaedDr. Skácelová Alena  

mailto:zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
http://www.zs-zelatovska.cz/
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Mgr. Slezáková Helena 

Mgr. Tománková Jarmila  

Mgr. Zapletalová Barbora  

                         

b) učitelé II. stupně:  Mgr. Barboříková Vladimíra  

Mgr. Doležalová Irena  

Mgr. Dvorský Přemysl, Ph.D.  

Mgr. Fárková Zuzana  

Mgr. Haganová Hana 

Mgr. Havlíková Margita 

Mgr. Hlobilová Vlasta  

Mgr. Hobzová Marie 

Mgr. Kalábová Martina 

Mgr. Kaprálová Dana     

Mgr. Kočarová Alice                     

PhDr. Opatrný Pavel  

Mgr. Spielvogelová Ludmila  

Mgr. Školoudík Jaromír, Ph.D.  

Bc. Školoudová Aneta 

Mgr. Venclů Bohumila (do 7. 4.) 

Verlík Aleš 

Mgr. Vyňuchalová Irena (od 1. 2.) 

Bc. Zatloukalová Lenka  

Mgr. Zlámalová Lenka (do 16. 10.) 

Mgr. Zifčáková Zuzana  

                                                
  

c) asistent pedagoga: Jemelková Ludmila  

Ing. Indráková Zuzana 

Mgr. Kočarová Alice (do 6. 4.) 

Kočí Jana 

Bc. Školoudová Aneta 
 

                                    
  

d) vychovatelky školní družiny:  
  
vedoucí vychovatelka: Jemelková Ludmila  

vychovatelky: Bradová Kateřina        

   Mgr. Grmelová Jana (od 14. 3. MD)  

Hrdličková Miluše            

Ing. Indráková Zuzana  

Mgr. Rolincová Hana (od 14. 3.) 

 

  

2. Nepedagogičtí pracovníci  
  

ekonomka školy: Schindlerová Drahomíra  

admin. prac.:  Netopilová Světlana 

školník:  Novák Vladimír  

uklízečky:  Koldová Zlatuše  

Odstrčilová Marie  

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

1. Zápis k povinné školní docházce 
 

Dne 8. a 9. 2. 2016 se konal zápis dětí do prvních tříd. Zápis připravili vyučující 1. stupně 

ve stylu Malého prince. Děti přivítaly postavičky ze známé knihy, které děti po celou dobu 

zápisu provázely školou. 

 

počet zapsaných 53 odklady 6 
 

V den zahájení školního roku 1. září 2016 do školy nastoupilo 47 žáků. 

 

2. Přijímací řízení na střední školy 
 

Ve školním roce 2015/2016 ukončilo 9 let povinné školní docházky v 9. ročníku 46 žáků 

(z toho 29 chlapců, 17 dívek). Z nižších ročníků ukončilo povinnou školní docházku 1 žák 

8. ročníku a 1 žákyně 7. ročníku. Celkem ukončilo povinné vzdělání 48 žáků. Všichni žáci 

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

přijati 3 žáci (1 chlapec, 2 dívky) 5. ročníku. 

 

Umístění Celkem chlapci dívky 

Gymnázia 11 (+3) 7 ( +1) 4 ( +2) 

SŠ 27 16 11 

SOŠ 8 (+2) 6 ( +1) 2(+1) 

Celkem 46 ( +5) 29 (+2) 17 (+3) 
Pozn. V závorce jsou uvedeni žáci z jiného než 9. ročníku 

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

otázek práce s dětmi s poruchou učení či chování. 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 22 6.A 14 

1.B 19 6.B 17 

2.A 24 7.A 18 

2.B 21 7.B 26 

3.A 29 8.A 25 

3.B 21 8.B 26 

4.A 23 9.A 20 

4.B 19 9.B 27 

5.A 21   

5.B 21 Celkem 393 
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b) Prospěch žáků 
 

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1.A 22 0 0 

1.B 19 0 0 

2.A 18 6 0 

2.B 20 1 0 

3.A 22 7 0 

3.B 16 5 0 

4.A 9 14 0 

4.B 14 5 0 

5.A 13 8 0 

5.B 10 11 0 

6.A 5 8 1 

6.B 5 13 0 

7.A 4 12 2 

7.B 6 19 1 

8.A 8 15 1 

8.B 12 13 1 

9.A 1 18 1 

9.B 7 20 0 
 

Celkový přehled: 
 

 Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

1. stupeň 163 57 0 

2. stupeň 48 118 7 

Celkem 211 175 7 

 

c) Výchovná opatření: 
 

Třída 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1.A 6 0 0 2 0 0 0 

1.B 5 0 0 0 0 0 0 

2.A 9 0 0 0 0 0 0 

2.B 9 2 0 0 0 0 0 

3.A 7 0 0 1 0 0 0 

3.B 7 3 0 0 0 0 0 

4.A 7 0 0 0 0 0 0 

4.B 12 4 0 1 0 0 0 

5.A 3 1 0 0 0 0 0 

5.B 10 2 2 6 0 0 0 

6.A 2 0 6 2 0 0 0 

6.B 0 7 7 1 1 0 0 

7.A 0 1 0 5 3 2 0 

7.B 1 5 3 2 0 0 0 

8.A 9 1 1 3 0 0 0 

8.B 0 8 6 1 0 0 0 

9.A 4 4 2 0 0 0 0 

9.B 0 24 2 3 0 0 0 
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Celkový přehled: 
 

 
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 
Napomenutí 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 
3. stupeň 

1. stupeň 75 12 2 10 0 0 0 

2. stupeň 16 50 27 17 4 2 0 

Celkem 91 62 29 27 4 2 0 

 

d) Zameškané hodiny 
 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 10 427 47,40 0 0 

2. stupeň 12 923 74,70 23 0,13 

Celkem 23 350 59,41 23 0,06 

 

 

 

2. Integrace a výchovné poradenství 

Ve školním roce 2015/2016 bylo celkem 21 žáků s přidělenou Doložkou o integraci, 19 dětí 

z PPP a 2 děti ze SPC. Plány zpracovali TU ve spolupráci s ostatními vyučujícími a VP, poté 

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

pracovali v 5 skupinách na reedukačních hodinách po 1 hodině týdně. V průběhu školního 

roku jedno integrované dítě odešlo na jinou školu. 5 žáků mělo osobního asistenta, péče 

probíhala v rozsahu hodin dle doporučení PPP a SPC. 

Žáci, kterým byla diagnostikována, VPU, VPCH nikoli však v tak výrazné formě, aby 

byli integrováni, byli podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny zohledněni podle 

§ 16 školského zákona. Těchto žáků bylo ve školním roce 2015/2016 celkem 61. Z toho žáků 

v 1. až 5. ročníku bylo 35 (28 chlapců, 7 dívek), v 6. až 9. ročníku 26 žáků (19 chlapců, 

7 dívek).  

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 2015/2016 byly celkem podepsány 4 Individuální 

výchovné plány (1 na prvním stupni a 3 na druhém stupni) z důvodu problematického 

chování. 

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

zajišťuje styk se zástupci středních škol a učilišť. V říjnu se žáci zúčastnili prvního ročníku 

Burze práce a vzdělání, kde byli zástupci nejvýznamnějších zaměstnavatelů v kraji a škol, 

které se zaměstnavateli spolupracují. Vybraní žáci, se zájmem o učební obory, se zúčastnili 

exkurze V Hranicích na Moravě v SSI Schäfer a Bircher BBC group company. 

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

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

řízení, o přihláškách, zápisových lístcích atd.). Na začátku února žáci obdrželi přihlášky, 

výchovná poradkyně byla nápomocna při vyplňování přihlášek, kontrolovala jejich správnost 

a úplnost. V případě nepřijetí pomáhala výchovná poradkyně s odvoláním. Na konci školního 

roku zpracovává výchovná poradkyně výsledky přijímacího řízení. 
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3. EVVO 

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

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

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

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

programech. 

Naše škola v rámci environmentálních akcí spolupracovala s již tradičními erudovanými 

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

Komenského v Přerově. Dále jsme také tento školní rok využili možnosti přednáškového 

dopoledne v rámci projektu Recyklohraní – Tonda obal na cestách, kdy k nám po třech letech 

opět na naši školu zavítali přednášející, kteří našim žákům představili důležitost a význam 

třídění a recyklace odpadu. 

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. 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. 

I žáci prvního stupně využívali nabídky programů SVČ ATLAS a BIOS, Přerov, které 

byly zaměřeny na tradiční události v průběhu kalendářního roku – Vánoční, Velikonoční 

salón, aj. Žáci první a druhé třídy se na podzim a jaře seznamovali se životem a potravou 

ptáčků na ornitologické stanici ORNIS. 

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

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

V říjnu proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. 10. listopadu 

se zúčastnilo 8 žáku naší základní školy kvalifikační environmentální soutěže Naši přírodou, 

kterou pořádalo Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov. V kategorii mladších žáků 

chyběla jen pomyslná kapka štěstí, aby se naši žáci umístili na prvních místech. I tak ale 

obsadili pěkné druhá místa v kategoriích Společenstvo lesa a Společenstvo vodního prostředí. 

V kategorii starších žáků jsme získali první místo v kategorii Společenstvo lesa a druhé místo 

v kategorii Společenstvo lidských sídlišť. V kategorii Společenstvo vodního prostředí jsme 

pak získali třetí a čtvrté místo. Dne 16.března  se v BIOS Přerov konalo finálové kolo 

přírodovědné soutěže Naši přírodou. Do tohoto kola postoupil z naší školy v kategorii starších 

žáků žák z 8.B v rámci oboru Společenstvo lesa. Ve velmi silné konkurenci sice nenavázal na 

zlaté umístění z minulého roku z oboru Vodní společenství, ale po srdnatém výkonu 

vybojoval bronzovou medaili. 

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

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

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

svíček a pečením vánočních muffin a perníčků. Rodiče a veřejnost mohla nahlédnout do 

prostor naší školy, případně navštívit vánoční dílničku, kde se návštěvníci mohli pustit do 

vlastní tvorby vánočních ozdob a dekoračních věnců. 

S žáky prvního stupně byly v jarních měsících realizovány vycházky do okolní přírody 

spojené s poznáváním přírody v regionu – zejména park Michalov. Žáci 6. třídy v letošním 

školním roce navštívili naučnou stezku Předmostím až do pravěku, která popularizuje 

archeologicky významnou lokalitu Přerov – Předmostí. 

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

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

své záchranné stanici stará o živočichy, kteří vinou člověka už nemohou žít ve volné přírodě. 
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Žáci si mohli prohlédnout i poslechnout ukázky u nás žijících sov, dozvěděli se spoustu 

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

Tradiční školy v přírodě pro žáky 2. až 5. tříd byly letos realizované již v měsících 

březnu a dubnu a to v letošním roce s podporou SFŽP. Byly opět plné environmentální 

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

zkušeností – letos s programem Příroda je pestrý dům, který naše škola modifikovala 

z předlohy environmentálního centra Sluňákov, Olomouc. 

V průběhu školního roku probíhaly celodenní exkurze s environmentálním podtextem – 

Jaderná elektrárna Dukovany a PVE Dalešice, Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

a Muzeum Papíru Velké Losiny, VIDA! science centrum Brno, Pevnost poznání - Muzeum 

interaktivní vědy Univerzity Palackého v Olomouci. 

V průběhu celého školního roku (září, prosinec, únor, květen) probíhal na naší škole 

sběr starého papíru, kdy se vybralo 27 733 kg starého papíru, průměr na žáka pak byl 17,42 

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

Lukáška Kameníčka z Olomouce. Díky ní se podařilo předat úžasných 220 kg tohoto 

"odpadu". 

 

 

VI. Prevence sociálně patologických jevů 
V uplynulém školním roce došlo v lednu ke jmenování nového školního metodika prevence. 

Mgr. Bohumilu Venclů tak nahradil ve funkci PhDr. Pavel Opatrný. Stejně jako 

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

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

2. do 5. třídy kde byla „stmelování“ třídního kolektivu věnována nemalá pozornost. 

Pravidelné sociometrické šetření se uskutečnilo v měsíci říjnu a květnu. Říjnové šetření 

probíhalo ještě písemnou formou, stejně jako jeho vyhodnocení. Od měsíce dubna naše škola 

zakoupila licenci a aktivně začala využívat metodický portál proskoly.cz. V rámci něj již 

probíhalo sociometrické šetření pro 3. – 9. třídy v tomto systému, stejně jako každoroční 

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

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

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

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

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

negativním jevům předcházet. 

Ukázalo se, že nový elektronický systém je ještě efektivnějším nástrojem pro mapování 

třídního klimatu a úrovně začlenění nově příchozích žáků do třídního kolektivu. Následné 

konzultace školního metodika prevence s vedením školy, výchovnou poradkyní a hlavně 

s třídními učiteli umožňují odhalit závažnost problémů jednotlivých žáků, se kterými je 

možné pracovat individuálně nejlépe v návaznosti na pravidelné konzultace se zákonnými 

zástupci těchto žáků.  

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

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

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

velmi dobrou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouckého kraje 

a kurátorkami OSPODu. 

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

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

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

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

bezpečná jízda na kole, situace na ulici, … 
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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. Jejich 

probrání zaznamenávali v třídní knize. 

Žáci a jejich zákonní zástupci měli k dispozici konzultační hodiny výchovné poradkyně 

a školního metodika prevence, které byly sjednoceny tak, aby oba výše zmínění členové 

intervenčního týmu školy 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 

 

Bc. Lenka Zatloukalová 

Učitelství anglického a českého jazyka pro 2. stupeň 
V průběhu školního roku 2015/2016 studovala Bc. Lenka Zatloukalová Učitelství anglického 

a českého jazyka pro 2. stupeň – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci; 

plánované ukončení červenec/srpen 2016. 

 

Ing. Zuzana Indráková 

Pedagogické studium pro vychovatele 
V průběhu školního roku 2015/2016 úspěšně ukončila Ing. Zuzana Indráková Pedagogické 

studium pro vychovatele – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

b) Studium k rozšíření kvalifikace 

Ve školním roce 2015/2016 žádný vyučující nestudoval. 

 

 

 

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

PhD. Pavel Opatrný 

Studium pro školní metodiky prevence 

V průběhu školního roku 2015/2016 úspěšně ukončil PhDr. Pavel Opatrný Studium pro školní 

metodiky prevence – KAPPA-HELP – centrum sociální prevence, Přerov. 

 

 

3. Prohlubování kvalifikace. Průběžné vzdělávání: 

V průběhu školního roku 2015/2016 probíhala níže uvedená vzdělávání v rámci prohlubování 

kvalifikace: 

PaedDr. Skácelová Alena 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 
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Mgr. Hánová Eva 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Slezáková Helena 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Justrová Lenka 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Tománková Jarmila 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Havelková Alena 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Procházková Iva 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Zapletalová Barbora 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 
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Mgr. Grmelová Jana 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Pavlasová Jarmila 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

Mgr. Rolincová Hana 

 Sborovna – vzdělávání v oblasti EVVO 

 únor 2016 

 Centrum ekologických aktivit města Olomouce 

 č.j. MŠMT – 1201/2013-201-122 

 po ukončení 

 

PhDr. Pavel Opatrný 

 Zdravotník zotavovacích akcí 

 8.4., 17.4. 2016: 

 ČČK Zlín, Potoky 3314, 760 01 Zlín 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Plán pedagogické podpory 

 27. 4. 2016 

 NIDV Olomouc 

 

Mgr. Zuzana Fárková 

 Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ 

 31. 5. 2016 

 NIDV Olomouc 

 

 

 

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 
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Hudebně pohybový kroužek Míčové hry 

Informatika (pro nejmenší) Keramika 

Informatika 3. – 5. třída Zábavná matematika 

Volejbal Florbal 1. – 2. tř 

Pohybové hry 5.B Florbal 3. – 5. tř 

Sportovní hry 6.B In line 

Sportovní všestrannost Stolní hry 

Hrátky se slovy Dramatický kroužek 

Kroužek angličtiny Praktická informatika pro všechny 

Konverzace v anglickém jazyce Florbal pro 2. stupeň 

Sportovní hry - odbíjená Přírodní vědy netradičně 

Netradiční sporty Hra na kytaru 

Ruční práce Aerobní cvičení 

 

b) kurzy a školy v přírodě 
 

Plavecký kurz 

Každoročně probíhá plavecký kurz na přerovském bazéně; ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 byl uspořádán lyžařský kurz pro první stupeň – „Želatovské 

sněhohrátky“. 
 

Každoročně škola pořádá lyžařské kurzy; ve školním roce 2015/2016 proběhl lyžařský kurz 

ve třídách 6. A,B a 7. A,B na hotelu Jitřenka na Dolní Moravě ve dnech 10. 1. – 15. 1. 2016. 
 

Škola v přírodě 

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

proběhly tyto akce: 
 

 14. – 21. 3.  Horní Lipová   3.A; 4.A 

 3. – 9. 4. Horní Lipová   2.A,B 

 9. – 17. 4. Horní Lipová   3.B; 5.A 

 17. – 24. 4. Horní Lipová   4.B; 5.B 

 

c) První stupeň 
 

Kurzy a školy v přírodě 

Želatovské sněhohraní – areál Tošovice, lyžařský kurz pro žáky 1. stupně (1. – 5. 2.) 

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

 

Výlety 

O2 Arena Praha – síň slávy ledního hokeje     3.B 

Stadion Slavie Praha: zápas WSM Ligy Zubr Přerov - Slavie Praha 3.B 

Mistrovství republiky ve florbale starších žáků, Mladá Boleslav  3.B, 4.B 

VIDA vědecké centrum Brno      5.A, 5.B 

 

Knihovny 

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

Aby děti rády četly        3.A, 4.A, 4.B 

Přerov v pověstech        3.A 

Já a knížka, čeští autoři dětem      3.A, 5.A 
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Žáci po celý rok navštěvovali převážně dětské oddělení Městské knihovny na Palackého ulici. 

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

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

Tyto besedy bývají velmi často doplněny projekcí. 

 

Kulturní akce 

Moravské divadlo Olomouc: O líných strašidlech    1. - 5. třídy 

Kino Hvězda Přerov: Mune - strážce Měsíce    1. - 5. třídy 

Výchovný koncert Marbo: Muzikantem ze dne na den   1. - 5. třídy 

Výchovný koncert Hudba z Marsu v MD     2.A, 2.B 

Kreslení s Lubomírem Dostálem      1. - 5. třídy 

Sférické kino ve třídě 1.B: Lidské tělo, Vesmír    1.A, 1.B, 3.B 

Loutková pohádka Kykyryký ve třídě 1.A     1.A, 1.B 

Ten trapas nepřežiju v MD (slušné chování)     4.B, 5.A, 5.B 

O Červené Karkulce v AJ - klub Teplo     5.A 

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

Předplatné 4 představení – Divadlo Zlín     2. - 5. třídy 

Marťánci v MD        2.A 

Sedlák a zvířata        2.A 

Žáci se během celého školního roku účastnili několika kulturních vystoupení. Využili nejen 

nabídky Městského domu či kina, ale také představeních směřujících přímo do školy. I tento 

rok zajistila p. uč. Slezáková a p. uč. Pavlasová předplatné do Moravského divadla 

v Olomouci, kde žáci v odpoledních hodinách zhlédli během školního roku 4 odpolední 

vystoupení. 

 

Exkurze a přednášky 

Návštěva požární stanice       2.A 

Den dentální hygieny 1. 10. v tělocvičně     2. - 4. třídy  

Městská policie – beseda: Rizikové a bezpečné chování   2.A, 2.B 

PPP Přerov: besedy - Tolerance (Oršulíková)    3.A, 3.B 

 - Bezpečně ONLINE (počítače, mobily)  4.A, 4.B 

Beseda Tonda obal: třídění odpadu       4.A, 4.B 

Setkání s reprezentanty v ledním hokeji (Kundrátek, Zaťovič) 24. 5. 1. - 5. třídy 

Muzeum Komenského 

Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem    1.A, 1.B 

O tajemstvích přerovského zámku     3.A, 3.B 

Vánoční zdobení baněk       4.A 

Historie školství        5.A   

Muzeum Škoda Mladá Boleslav      3.B 

ORNIS, BIOS 

Bylinková zahrádka         2.A 

Putování k jesličkám         3.A 

Zimní – ptáci a krmítka        1.A, 1.B 

Migrace ptáků          3.B  

Den Země          3.A 
 

Akce ze společenskovědné oblasti 

Den evropských jazyků – v tento den bylo žákům naši školy nabídnuto několik možností, jak 

poznat vybrané evropské země. Na prvním stupni se jednalo převážně o nabídku pracovních 

listů ke konkrétní pohádce, práci s mapou, tvoření obrázku a vypisování doplňovačky. 

Recitační soutěž, třídní a školní kolo, P. Malá ze 3.A - okresní kolo  1. - 5. třídy 
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Matematický cvrček        2.A, 2.B, 3.A, 3.B 

Matematický klokan        4.A, 4.B, 5.A, 5.B 
 

Sportovní soutěže a akce 

Klokanův sedmiboj – sportovní disciplíny     1.A, 1.B, 2.A, 2.B 

Turnaj 3. - 5. tříd ve vybíjené, kopané a florbalu     3. - 5. třídy 

Florbal okrskové kolo (1. místo), okresní kolo Prostějov (2. místo)  4.B 

Vybíjená – okrskové kolo 4. a 5. tříd (3. místo)     4.B 

Kopaná – okrskové kolo 4. a 5. tříd (5. místo)     4.B 
 

Projekty 

Den otevřených dveří         1. - 5. třídy 

Vzdělávací pobyt v Anglii,         5.B 

Vánoční jarmark         1. - 5. třídy 

Kulturní vystoupení  v Domě seniorů      1.A, 2.A 

            v MD pro pětasedmdesátileté spoluobčany   1.B 

Den dětí na Zimním stadionu        1.A, 1.B 

Sportovní dny – Sporťáky: turistika, in-line, bowling, cyklistika, míčové hry 4.B 

Barevné dny: hry, soutěže, kreativita       3.A 

Akademie v MD k 60. výročí školy       1. - 5. třídy 
 

Keramika 

Atlas Přerov, výroba dárku pro maminku k svátku     1. – 3. třídy 
 

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

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

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

časovou dotací k výrobě daného produktu. 
 

Dopravní výchova 

DDM Atlas a Bios Přerov          1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B   

Výuka je rozdělena do dvou částí – zimní a letní. V zimní části probíhá vzdělávání pomocí 

počítačů, video přehrávek či praktických ukázek. V letní části se žáci učí praktickou jízdu na 

kole (koloběžce), poznávání dopravních značek a jejich využití v praxi nebo besedy 

s praktikantkami Střední zdravotní školy.  

Dopravní výchova netradičně v tělocvičně: BESIP    1.A, 1.B, 2.A, 2.B 
 

 

 

 

d) akce z přírodovědně zaměřených oblastí.  

I 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, která se konala v říjnu 2015. Dne 10. 11. 2015 se zúčastnilo 8 žáku naší 

základní školy kvalifikační environmentální soutěže Naši přírodou, kterou pořádalo Středisko 

volného času ATLAS a BIOS, Přerov. 

Dne 16.3.2016 se v BIOS Přerov konalo finálové kolo přírodovědné soutěže Naši 

přírodou. Do tohoto kola postoupil z naší školy žák v kategorii starších žáků v rámci oboru 

Společenstvo lesa. Ve velmi silné konkurenci sice nenavázal na zlaté umístění z minulého 

roku z oboru Vodní společenství, ale po srdnatém výkonu vybojoval bronzovou medaili. Dne 

10. února 2016 se zúčastnily dvě žákyně našich devátých tříd oblastního kola soutěže 

Hledáme nejlepšího chemika České republiky. Děvčata se sice neumístila mezi nejlepšími 
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a nejúspěšnějšími řešiteli, avšak mohli si vyzkoušet celou řadu zajímavých a efektních 

experimentů, stejně jako poznat prostředí SPŠ Hranice.  

V tomto školním roce se dále žáci 1. i 2. stupně zapojili do soutěží se zaměřením na 

matematiku (Pythagoriáda, Matematická olympiáda a Matematický klokan). Ti nejlepší ze 

školního kola postoupili do kola okresního, v Pythagoriádě i do kola krajského. Do 

Pythagoriády a Matematické olympiády se zapojují žáci 5. až 9. ročníků, Matematického 

klokana řeší žáci od 2. ročníku.  

 

e) akce ze společenskovědné oblasti 

Ve školním roce 2015/2016 byly do soutěží zapojeni především žáci 9. ročníku. 
 

Olympiáda v českém jazyce 

Umístění v okresním kole, jehož se zúčastnilo 44 soutěžících ze ZŠ a víceletých gymnázií, je 

možno ve srovnání s minulými školními roky považovat za neúspěch. Potvrzuje se to, že 

v umístění nelze výrazněji konkurovat většině reprezentantů víceletých gymnázií. Školního 

kola se zúčastnil jen malý výběr žáků, kteří byli připravováni svou vyučující, což se ukázalo 

jako správný postup. Členkami komise bylo kritizováno zaměření tohoto ročníku školního 

kola OČJ  – prakticky vše bylo směrováno ke slovům cizího původu.  

 

Recitační soutěž 

Do recitační soutěže se zapojili žáci II. stupně v minimálním počtu, který potvrzuje stále se 

prohlubující nezájem dětí o tento druh umění (i přes snahu některých vyučujících tento trend 

alespoň zastavit). V okresním kole jsme sice měli v každé kategorii svého zástupce, ale 

postoupit do malého finále se nepodařilo nikomu. 

 

Tvorba učebních materiálů – čtenářské dílny 

Do projektu byla zapojena Mgr. V. Barboříková (tvorba materiálů pro 6. a 9. ročník) 

a Mgr. Hana Haganová (tvorba materiálů pro 7. a 8. ročník). Při jejich realizaci bylo 

postupováno podle upraveného ŠVP a také časově tematických plánů. Dílny čtení jsou tak 

závazné pro všechny vyučující. Všechny členky komise ve svých třídách tak ověřovaly 

vytvořené čtenářské dílny a sbíraly zkušenosti z jejich realizace.  

 

Cizí jazyky 

Ve školním roce 2015/2016 proběhly aktivity Ke dni cizích jazyků. Této aktivity se zúčastnili 

žáci 2. stupně. Akce byla zaměřena na jazyky, které jsou na naší škole vyučovány – 

angličtinu, němčinu a ruštinu. Vedla děti k další motivaci v budoucím vzdělávání. 

V listopadu se vybraní žáci účastnili jazykově vzdělávacího pobytu v Hastings. Byli 

ubytování v rodinách a mohli tak své dosavadní znalosti uplatnit v konverzaci s rodilými 

mluvčími. Také během svého pobytu navštívili řadu významných míst včetně celodenního 

pobytu v Londýně. 

Dále se dva žáci zúčastnili jazykové soutěže pořádané organizací volné času Atlas BIOS 

Přerov. Žák ze 7. B třídy obsadil 12. místo a žák 9. A třídy obsadil 3. místo. 

 

  

f) sportovní soutěže a akce 
 

Umístění na soutěžích 2015/2016 

 O pohár primátora města Přerova – 2. místo běh 800m  

 Atletický čtyřboj - starší žáci/žákyně  

 Stolní tenis - družstva mladší/ starší žáci, mladší starší žákyně 

 Coca-cola cup (Minifotbal) – postup do okrskového kola, 3.místo 
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 Florbal 
- Mladší a starší žákyně – postup do okrskového kola 

- Mladší žáci  - postup do okresního kola 

- Starší žáci 2. místo Mistrovství ČR, vynikající úspěch starších žáků, kteří 

bez porážky postupovali až do finále ČR, kde podlehli týmu ZŠ Plzně 

specializující se na florbal 

 BASKETBAL  3X3 – mladší/ starší  žáci a starší žákyně – postup do okrskového kola 

 

 

 

2. Prezentace školy na veřejnosti 
Ve školním roce 2015/2016, který byl spojen s oslavami 60. výročí založení naší ZŠ, se škola 

opět snažila zviditelnit tím, čím žáci a pedagogové v této době žili. I nadále pokračovala 

snaha o těsnější spolupráci s rodiči našich žáků a také o navázání kontaktu s rodiči a dětmi 

z MŠ – potenciálními budoucími žáky prvních tříd. 

Informace o tom přinášely v omezené míře příspěvky v regionálním tisku, nesrovnatelně 

větší možnosti však poskytovaly veřejnosti webové stránky naší školy, které se již staly pro 

nejširší veřejnost prvotním a v dnešní době zcela nezastupitelným zdrojem: http://zs-

zelatovska.cz/akce/novinky-archiv.html. (Do tisku se stejně jako v minulém školním roce 

mnohé zaslané články nepodařilo prosadit, ačkoliv po obsahové stránce byly zajímavé, 

aktuální a navíc byly vždy doplněny několika kvalitními fotografiemi, které ilustrovaly obsah 

článku. S odezvou se u regionálního tisku nesetkala ani nabídka ke článku k 60. výročí školy 

doplněná poskytnutím některým materiálů k novinářskému zpracování). 

 

K lepší propagaci školy slouží rovněž webové stránky galerií velkého množství fotografií 

z některých akcí školy - http://zelatovska.rajce.idnes.cz/,¨; tato možnost propagace byla 

v tomto školním roce také více využívána.  

 

Prezentace školy na veřejnosti probíhala především díky těmto vybraným akcím: 

1. Špekáčkové zahájení školního roku (11. 9. 2015) 

2. Den otevřených dveří ZŠ Želatovská (23. 10. 2015). 

3. Kolečkové dopoledne (14. 11. 2015) 

4. Jazykově vzdělávací pobyt vybraných žáků v Anglii (22. 11. – 27. 11. 2015) 

5. Předvánoční trojdílna na ZŠ Želatovská (26. 11. 2015) 

6. Mikulášská nadílka pro děti MŠ (3. 12. 2015) 

7. Ledový Mikuláš pro děti MŠ (3. 12. 2015) 

8. Tradiční Vánoční jarmark (9. 12. 2015) 

9. Vystoupení v Domově seniorů na Optické ulici  

10. Vánoční turnaj v ledním hokeji ředitele ZŠ Želatovská Přerov  

11. Setkání s budoucími prvňáčky  

12. Velikonoční dílnička (17. 3. 2016) 

13. Setkání ke Dni učitelů  

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

(duben – červen 2016)  

15. Čarodějnické rejdění na ZŠ Želatovská a na ZS 

16. Vystoupení v Domově seniorů na Optické ulici 

17. Školní akademie k 60. výročí ZŠ v Městském domě (26. 5. 2016) 

18. Beseda s účastníky MS v hokeji 2016 v Moskvě (T. Kundrátkem a M. Zaťovičem) 

19. Květinkový den a slavnostní šerpování našich budoucích prvňáčků 2016  

20. Slavnostní vyřazování 9. ročníků 2016 

http://zs-zelatovska.cz/akce/novinky-archiv.html
http://zs-zelatovska.cz/akce/novinky-archiv.html
http://zelatovska.rajce.idnes.cz/
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Pouze výjimečně z některých akcí natočila KTV krátké šoty, které byly odvysílány 

v regionálním televizním vysílání. Více pozornosti bylo škole věnováno v šotu KTV 

k 60. výročí založení školy. 

Při obou školních akademiích v Městském domě byli návštěvníci seznámeni 

prostřednictvím panelů např. s historií i současným životem školy, s významnými osobnostmi 

– bývalými žáky školy, s projekty atd. Rodiče a další hosté si mohli zakoupit i Ročenku 

věnovanou tomuto výročí školy, kterou vytvořili pedagogové školy. Školní akademie byla 

také natočena a jako DVD byla stejně jako Ročenka dána k dispozici především rodičovské 

veřejnosti, ale i jiným zájemcům. 

 

 

V průběhu školního roku 2015/2016 byly v regionálním tisku publikovány tyto příspěvky, 

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

 Předvánoční trojdílna na ZŠ Želatovská se vydařila_2015  (12.2015) 

 Povánoční ohlédnutí Základní školy Želatovská_2016   (15. 1. 2016) 

 Povánoční ohlédnutí Základní školy Želatovská_2016 

 Stříbrná tečka za dlouhou cestou_2016            (26. 3. 2016) 

 Stříbrná tečka za dlouhou cestou_2016            (1. 4. 2016) 

 Z mistrovství světa domů. Kundrátek a Zaťovič besedovali ve škole_2016  

(24. 5. 2016) 

 Kunrátek a Zaťovič vedli besedu v rodném Přerově_2016 

 

 

Další internetové zdroje: 

https://www.youtube.com/watch?v=WpPEYn-LMZA 

http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=ZS-Zelatovska-privitala-oba-reprezentanty,-

Kundratek-a-Zatovic-besedovali-se-zaky-3177 

http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=1023 

 

 

 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
V průběhu školního roku 2015/2016 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI, vyjma 

průběžných elektronických šetření ČŠI nahrazujících inspekční činnost na místě. 

 

 

 

X. Hospodaření školy za kalendářní rok 2015 
 

1. Příjmy 
 

Celkové příjmy      19 011 583,- Kč 

z toho: 

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

- příjmy z doplňkové činnosti    114 773,- Kč 

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

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

- dotace       17 822 436,- Kč 

  

http://zs-zelatovska.cz/upload/files/Trojd%C3%ADlna_2015.jpg
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/NP_6-1-2016.jpg
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/Pov%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20ohl%C3%A9dnut%C3%AD%20Z%C5%A0%20%C5%BDelatovsk%C3%A1%20-%20NP%2015.1.2016.jpg
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/St%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1%20te%C4%8Dka%20za%20dlouhou%20cestou.jpg
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/FLORBAL%20-%20NP1.%204.%202016.jpg
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/Kundr%C3%A1tek%20a%20Za%C5%A5ovi%C4%8D%20-%20beseda%2024.5.2%20NP%2027.5.2016.jpg
http://zs-zelatovska.cz/upload/files/Kundr%C3%A1tek%20a%20Za%C5%A5ovi%C4%8D%20-%20beseda%2024.5.2016%20NP%2025.5..jpg
https://www.youtube.com/watch?v=WpPEYn-LMZA
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=ZS-Zelatovska-privitala-oba-reprezentanty,-Kundratek-a-Zatovic-besedovali-se-zaky-3177
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=ZS-Zelatovska-privitala-oba-reprezentanty,-Kundratek-a-Zatovic-besedovali-se-zaky-3177
http://www.hokejprerov.cz/clanek.asp?id=1023
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2. Výdaje 
 

Celkové neinvestiční výdaje    18 986 259,- Kč 

z toho: 

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

-  z toho asistent pedagoga         340 262,- Kč 

- zákonné odvody zdrav. a soc.poj.      3 735 378,- Kč 

-  z toho AP           115 693,- Kč 

- ostatní sociální náklady          173 579,- Kč 

- výdaje za pracovní neschopnost           27 963,- Kč 

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

- výdaje doplňkové činnosti            89 449,- Kč 

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

  odpadů-kontejnery, energie, služby, odpisy majetku, 

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

  pojištění žáků apod.) 
 
 

XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Není realizováno 

 

 

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

        učení 
Není realizováno 

 

 

XIII. Předložené a realizované projekty financované z cizích  

          zdrojů 
Od 1. července do 31. prosince 2015 byl realizován projekt „Krok za krokem do Evropy“, 

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1304 s celkovou alokací 390.372,- Kč, díky 

kterému byly ve školním roce 2015/2016 realizovány čtenářské dílny ke zlepšení čtenářské 

gramotnosti žáků druhého stupně a taktéž zajištěn bezplatný jazykově vzdělávací pobyt pro 

20 žáků školy v Anglii. 

Od 1. září do 31. prosince 2015 byl realizován projekt „Krok za krokem k řemeslům“, 

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/57.0721, s celkovou alokací 204.112,- Kč, díky 

kterému bylo ve školním roce 2015/2016 posíleno vybavení školních dílen a žáci rozvíjeli své 

technické a řemeslné dovednosti. 

V měsících květen až prosinec 2015 byl realizován projekt EVVO „Živý plot je lepší než 

betonová zeď“ a to v rámci dotace na podporu aktivit EVVO města Přerova. 

 

 

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.  
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Vedení školy pravidelně informuje odborovou organizaci o chystaných a zamýšlených 

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

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

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

mzdové otázky a problematiku odměňování ve vazbě na vývoji financování regionálního 

školství. Vedení školy vychází vstříc návrhům ze strany odborové organizace a poskytuje 

prostor pro diskusi a vstřícnou spolupráci. V následujících letech budeme v součinnosti 

pokračovat. 

 

2. Další partneři školy 

 

- MŠ Kouřilkova – 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 

 


