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Výroční zpráva školy je zpracována v souladu s § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
§ 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zá-
měrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, vše v platném znění a podle čl. 7 
odst. 8 Směrnice Rady Olomouckého kraje, č. usnesení UR/19/48/2017 ze dne 
17.7.2017, kterou se vydávají Zásady řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olo-
mouckým krajem. 
 
 
Základní údaje o škole 

Název školy:    Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 

Sídlo školy:    č.p. 8 
     752 01 Křenovice 

Identifikátor zařízení (IZO):  600 026 973 

Identifikační číslo (IČO):  00 842 800 
ID datové schránky:   yjbjjin  

Statutární orgán:   Mgr.  Josef Plesník – ředitel  

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel:    Olomoucký kraj 
Adresa:    Jeremenkova 40 a 
     779 11  Olomouc 

Identifikační číslo (IČO):  60 609 460 

Rada školy:    Magda Pelikánová   předseda 
     Jiřina Kóšová   člen 
     Jaroslav Lejnar   člen 
 
Součásti školy: 

1. Odborné učiliště  kapacita: 168 žáků IZO: 000 842 800 
2. Internát   kapacita:   29 lůžek IZO: 108 049 612 
3. Školní jídelna  kapacita: 400 jídel IZO: 103 144 552 
4. Základní škola  kapacita:   90 žáků IZO: 102 608 679 
5. Školní družina  kapacita:   12 žáků  IZO: 110 006 682 

Obory vzdělání: 

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální     10 žáků 
2. 79-01-C/01 Základní škola      90 žáků 

Střední vzdělání s výučním listem 

1. 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby, ŠVP Kuchař   48 žáků 
2. 66-51-E/01  Prodavačské práce, ŠVP Prodavač    48 žáků 
3. 41-52-E/01  Zahradnické práce, ŠVP Zahradník, aranžér  48 žáků 
4. 29-51-E/02  Potravinářské práce, ŠVP Pekař    16 žáků 
5. 75-41-E/01  Pečovatelské služby, ŠVP Pečovatel   48 žáků 

Telefon:   581 769 045, 581 769 059 
Ředitel:   581 701 199 
Základní škola:  606 624 980 
Školní jídelna:   581 701 057 

Fax:    581 769 059 

E-mail:    krenovice@kejnet.cz; plesnik@iol.cz; reditel@oukrenovice.cz  

Internet:   www.oukrenovice.cz; www.zssladovni.info  

mailto:krenovice@kejnet.cz
mailto:plesnik@iol.cz
mailto:reditel@oukrenovice.cz
http://www.oukrenovice.cz/
http://www.zssladovni.info/
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Výroční zpráva je zpracována komplexně za celou příspěvkovou organizaci a je obsa-
hově rozdělena na: 
 
A. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

B. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
 
A. ODBORNÉ UČILIŠTĚ 
 
1.  Charakteristika školy 

Škola je samostatně zřízená dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 
znění, pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského pora-
denského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum). Pod-
mínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého 
žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem žáka. 
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání.  

Odborné učiliště poskytuje odbornou přípravu v oborech středního vzdělávání s výučním listem. 
Příprava trvá dva až tři roky a ukončuje se úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky.  

 
1.1.  Profil absolventa 

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání. 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list. 
Ve školním roce 2018/2019 byl absolventům vydán rovněž Europass. 

Absolvent oboru středního vzdělání s výučním listem odborného učiliště je ve spojení odborné a 
všeobecně vzdělávací složky připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osob-
nosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách měnícího se trhu práce a z této skutečnosti 
vyplývající potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, doved-
nosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost a řešit problémové situace. Důraz je kladen i na 
výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na 
posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. 
 

2.  Přehled oborů středního vzdělání s výučním listem 

Obory jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 
středním a vyšším odborném vzdělávání: 

P. 
č. 

Název oboru 
Kód 

KKOV 
Název ŠVP 

Délka 
studia 

Forma 
studia 

Ukončení 
studia 

1. 
Stravovací a ubyto-
vací služby 

65-51-E/01 Kuchař 3 roky denní 
vysvědčení o ZZ, 

výuční list 

2. Prodavačské práce 66-51-E/01 Prodavač 3 roky denní 
vysvědčení o ZZ, 

výuční list 

3. Zahradnické práce 41-52-E/01 
Zahradník, aran-
žér 

3 roky denní  
vysvědčení o ZZ, 

výuční list 

4. Potravinářské práce 29-51-E/02 Pekař 2 roky denní 
vysvědčení o ZZ, 

výuční list 

5. Pečovatelské služby 75-41-E/01 Pečovatel 3 roky denní 
vysvědčení o ZZ, 

výuční list 

Další vzdělávání škola nezajišťuje. 
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3.  Přehled schválených ŠVP  
 
3.1.  ŠVP oborů vzdělání 

Ve školním roce 2018/2019 byly na odborném učilišti vyučovány tyto obory středního vzdělání 
s výučním listem: 

a) 65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby – 1. až 3. ročník 

ŠVP Kuchař, č.j. OUK/982/2010 ze  dne 23.6.2010 s platností od 1. září 
2010 počínaje 1. ročníkem 

b) 41-52-E/01   Zahradnické práce – 1. až 3. ročník 

ŠVP Zahradník, aranžér, č.j. OUK/984/2010 ze dne 23.6.2010 s platností 
od 1. září 2010 počínaje 1. ročníkem 

c) 66-51-E/01   Prodavačské práce – 1. až 3. ročník 

ŠVP Prodavač, č.j. OUK/983/2010 ze dne 23.6.2010 s platností od 1. září 
2010 počínaje 1. ročníkem 

d) 29-51-E/02   Potravinářské práce – 1. a 2. ročník 

ŠVP Pekař, č.j. OUKR/1130/2010 ze dne 27.8.2010 s platností od 1. září 
2010 počínaje 1. ročníkem 

e) 75-41-E/01   Pečovatelské služby – 1. až 3. ročník 

ŠVP Pečovatel, č.j. OUKR/852/2012 ze dne 29.6.2012 s platností od 1. září 
2012 počínaje 1. ročníkem 

3.2.  ŠVP Internát 

Mimoškolní a výchovná činnost na internátu školy probíhala ve školním roce 2018/2019 podle 
ŠVP Internát – místo pro život, č.j. OUKR/1153/2010 ze dne 30.8.2010.  

 
4.  Statistické údaje o škole 
   

4.1.  Aktuální údaje za školní rok 2018/2019 k 30.9.2018  

Počet tříd 
Celkový po-

čet žáků 

Počet žáků 
na jednu 

třídu 

Počet učitelů 
Počet žáků na 

učitele 
Počet asis-
tentů peda-

goga TP OV TP OV 

11 106 9,6 6,00 15,58 17,7 6,8 3,00 

  

4.2.  Přehled počtu žáků od školního roku 1998/1999 

V tabulce a sloupcovém grafu je uveden přehled vývoje počtu žáků od školního roku 1998/1999 
v době zahájení školního roku (k 30.9.) a na konci příslušného školního roku.  
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Zahájení 55 73 96 104 105 91 101 106 122 115 102 88 116 116 124 128 129 119 105 118 106 

Konec 49 68 82 87 96 84 93 99 109 97 85 74 92 95 105 103 106 98 83 89 82 

Úbytek 6 5 14 17 9 7 8 7 13 18 17 14 24 21 19 25 23 21 22 29 24 

% 11 7 15 16 9 8 8 7 11 16 17 16 21 18 15 20 18 18 21 25 23 
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Přehled počtu žáků od školního roku 1998/1999 

 
 

4.3.  Údaje o žácích 

4.3.1.  Počet žáků a tříd v jednotlivých ročnících a oborech 

Obor Počet tříd 
Počet žáků 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem 

65-51-E/01 3 11 11 8 30 

66-51-E/01 3 15 9 11 35 

41-52-E/01 3 8 10 6 24 

29-51-E/02 1 4* 7*  11 

75-41-E/01 1 2** 3** 1** 6 

Celkem škola 11 40 40 26 106 

*, ** třídy spojeny 

 
4.3.2.  Počet přihlášených žáků pro školní rok 2019/2020 

 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 
dodatečné 

přijetí 
do vyš. 

roč. 

Přijatých 38 4 6 1 5 1 

Odevzdalo ZL 38 4 6 1 5  
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4.4.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

K 2.9.2019 má škola celkem 47 zaměstnanců (43,50 přepočtených, z toho 36,28 zaměstnance 
OU a 7,22 zaměstnance ZŠ, z toho 43,20 v hlavní činnosti a 0,30 zaměstnance v rámci doplňkové 
činnosti školy). V hlavní činnosti zaměstnává škola celkem 37 (33,90 přepočtených) pedagogic-
kých pracovníků (29 na OU a 8 na ZŠ) a 10 (9,60) provozních pracovníků (9 na OU a 1 na ZŠ).  

4.4.1.  Přehled pedagogických pracovníků k 2.9.2019 

4.4.1.1. Odborné učiliště 

a) ředitel školy - učitelství M-Z pro 5. - 12. ročník 
  - rozšiřující studium speciální pedagogiky 
  - funkční studium FS 2 
  - 37 let pedagogické praxe 
  - vyučoval: I 

b) statutární zástupce ředitele školy  
  - učitelství N-ObV pro 2. stupeň ZŠ 
  - učitelství N pro SŠ 
  - speciální pedagogika 
  - 10 let pedagogické praxe 
  - vyučoval: ObV, T, Zv, Ps, PP 

c) učitel všeobecně vzdělávacích předmětů     (1) 
  - učitelství OP ekonomického směru (Mgr.) 
    (výjimka dle § 22 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb.) 

  - speciální pedagogika 
  - 22 let pedagogické praxe 
  - vyučoval: JČ, TV, M 

d) učitelé odborných předmětů  

  41-52-E/01 Zahradnické práce     (1) 
  - VŠ – zemědělské inženýrství  
  - doplňkové pedagogické studium  
  - speciální pedagogika 
  - 8 let pedagogické praxe 
  - vyučoval: odborné předměty, JČ, M, TV, PP 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  (1) 
- VŠ – Mgr. (učitelství odborných předmětů – obchod a služby) 
- ÚSO  
- vyučení v oboru  
- doplňkové pedagogické studium  
- rozšiřující studium speciální pedagogiky 
- výchovný poradce (studium pro výchovné poradce) 
- 30 let pedagogické praxe  

  - vyučoval: odborné předměty 

  66-51-E/01 Prodavačské práce     (1) 
- VŠ – Mgr. (učitelství odborných předmětů – obchod a služby) 

  - ÚSO  
  - doplňkové pedagogické studium  
  - rozšiřující studium pro výuku odborných předmětů  
  - rozšiřující studium speciální pedagogiky  
  - 38 let pedagogické praxe 
  - vyučoval: odborné předměty 
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e) vedoucí učitel odborného výcviku      (1) 

- vyučen v oboru 
- ÚSO – provoz obchodu – vnitřní obchod  
- doplňkové pedagogické studium 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky 
- 20 let pedagogické praxe 

  - vyučoval: odborný výcvik 

f) učitelé odborného výcviku  

  41-52-E/01 Zahradnické práce    (3) 
  - vyučení v oboru (2) 
  - ÚSO v oboru (1) 
  - VŠ v oboru (1) 
  - doplňkové pedagogické studium (2) 
  - rozšiřující studium speciální pedagogiky (2) 
  - průměrná délka praxe 13 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  (3) 
- vyučení v oboru (3) 

  - ÚSO (3) 
- doplňkové pedagogické studium (3) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (3) 

  - průměrná délka praxe 23 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

29-51-E/02 Potravinářské práce     (2) 
  - vyučení v příbuzném oboru (2) 
  - ÚSO mimo obor (2) 

- doplňkové pedagogické studium (2) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (2) 

  - průměrná délka praxe 27 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

66-51-E/01 Prodavačské práce    (5) 
- vyučení v oboru (3) 

  - ÚSO (5) 
- doplňkové pedagogické studium (5) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (5) 

  - průměrná délka praxe 27 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

75-41-E/01 Pečovatelské služby    (1) 
- vyučení v oboru (1) 

  - ÚSO (1) 
- doplňkové pedagogické studium (1) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) 

  - délka praxe 33 let 

g) asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.)  (5) 
  - VŠ – Bc. (1) 
  - ÚSO (4) 

- DPS (1) 
- studium pro AP (4) 

  - průměrná délka praxe 15 let 

h) vedoucí vychovatelka        (1)  
  - SPgŠ vychovatelství  
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  - speciální pedagogika pro vychovatele (Bc.) 
  - délka praxe 37 let 

i) vychovatelka         (2)  
  - ÚSO jiné (2) 
  - doplňkové pedagogické studium (2) 
  - rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) 
  - pedagogické studium vychovatelů (1) 
  - speciální pedagogika pro vychovatele (1) 
  - průměrná délka praxe 22 let 

j) asistent pedagoga (§ 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.)  (1) 
  - střední vzdělání 
  - kurs všeobecné sanitářky 
  - kurs pro asistenty pedagoga  
  - délka praxe 42 let 

4.4.1.2. Základní škola  

a) zástupce ředitele školy pro ZŠ 
  - učitelství pro ŠPMVZP 
  - 36 let pedagogické praxe 

b) učitel   - učitelství pro ŠPMVZP     (3) 
  - průměrná praxe 28 let 

c) vychovatel ŠD         (1) 
  - ÚSO 
  - doplňkové pedagogické studium  
  - speciální pedagogika 
  - pedagogická praxe 29 let 

d) asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.)  (3) 
  - ÚSO (3) 

- doplňkové pedagogické studium (1) 
- studium pro AP (2) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) 

  - průměrná délka praxe 22 let 

4.4.2.  Přehled nepedagogických pracovníků školy k 2.9.2019 

4.4.2.1. Odborné učiliště 

a) ekonom, účetní 
  - SEŠ         (1) 

  - délka praxe 6 let  

b) administrativní pracovnice       (1)  
  - střední vzdělání ekonomického směru 
  - délka praxe 38 let 

c) školník  - střední vzdělání      (1) 
  - 37 let praxe 

d) uklízečka  - základní vzdělání (1) 
  - střední vzdělání (1) 

- průměrná praxe 33 let 

e) vedoucí ŠJ  - vyučena v oboru      (1) 
  - ÚSO 
  - 28 let praxe 

f) kuchařka  - vyučena v oboru (1)      (1) 
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  - praxe 23 let 

g) pomocná kuchařka         (1)  
- střední vzdělání (1) 

  - praxe 34 let 

h) zahradnice  - střední vzdělání       (1) 
  - praxe 42 let 

4.4.2.2. Základní škola 

školnice - střední vzdělání      (1) 
  - 28 let praxe 
 

4.4.3.  Organizační struktura 

- viz příloha 

 
5.  Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 
 
5.1.  Prospěch žáků na konci školního roku 2018/2019 podle oborů a tříd 

Prospěch žáků k 30.6.2019  

Prospěch 
65-51-E/01 66-51-E/01 29-51-E/02  41-52-E/01 75-41-E/01 ŠKOLA 

1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. celkem 

počet žáků 7 8 7 10 8 8 2 7 5 8 6 2 3 1 82 

klasifikováno 7 8 7 8 4 7 2 3 5 8 6 2 3 1 71 

neklasifikováno 0 0 0 2 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 11 

PV 3 3 6 2 3 2 0 1 0 2 1 2 2 1 28 

P 4 5 1 6 1 5 2 2 5 5 5 0 1 0 42 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 prospěch 1,55 1,71 1,43 2,13 1,60 1,62 1,83 1,88 2,04 2,11 2,03 1,20 1,54 1,44 1,79 

 
Prospěch žáků po uzavření klasifikace v náhradním termínu  

Prospěch 
65-51-E/01 66-51-E/01 29-51-E/02  41-52-E/01 75-41-E/01 ŠKOLA 

1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. celkem 

počet žáků 7 8 7 10 8 8 2 7 5 8 6 2 3 1 82 

klasifikováno 7 8 7 10 8 8 2 7 5 8 6 2 3 1 82 

neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PV 3 3 6 2 3 2 0 1 0 2 1 2 2 1 28 

P 4 5 1 7 5 6 2 3 5 5 5 0 1 0 49 

N 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 5 

 prospěch 1,55 1,71 1,43 2,17 2,00 1,63 1,83 1,87 2,04 2,11 2,03 1,20 1,54 1,44 1,83 

 

Teoretickou výuku všech oborů zajišťovalo Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, ve vlast-
ních učebnách.  

Výuku odborného výcviku všech tří ročníků oboru 41-52-E/01 Zahradnické práce a 1. ročníku 
oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby zajišťovala škola ve vlastních dílnách. 



Školní rok 2018/2019 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 13 

Výuka odborného výcviku 2. a 3. ročníku oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby byla 
zajištěna z části ve školní jídelně OU Křenovice a dále na základě Smlouvy o zajištění výuky 
odborného výcviku ve ŠJ Hanusíkova Kojetín, ŠJ Slovan Kroměříž, Conti Catering Kojetín, re-
staurace Na Hrázi Kojetín, restaurace Chalupa U městské brány Vyškov, restaurace Lázně Pros-
tějov, restaurace Lorenz Kroměříž a Aramark Přerov.  

Výuka odborného výcviku všech tří ročníků oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby byla zajištěna 
v zařízení Sociálních služeb města Kroměříž – Strom života.  

Výuka odborného výcviku všech tří ročníků oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce byla zajištěna 
v Albert hypermarketu Přerov, Kauflandu Kroměříž a HM Tesco Kroměříž. 

Výuka odborného výcviku 1. a 2. ročníku oboru 29-51-E/02 Potravinářské práce byla zajištěna v 
Albert hypermarketu Přerov a Prostějov. 

Zájemci o ubytování na internátu školy z řad žáků školy byli ubytováni na základě smlouvy o 
ubytování na internátu na školní rok 2018/2019 uzavřené mezi OU a ZŠ Křenovice a zletilým 
žákem, popř. zákonným zástupcem nezletilého žáka. Stravování žáků ubytovaných na internátu 
školy zajišťuje školní jídelna, která je součástí školy.  

V souladu se ŠVP pro všechny obory organizovala škola ve školním roce 2018/2019 přednostně 
pro žáky 1. ročníků dále pak pro žáky 2. a 3 ročníků lyžařský kurz. LVVK proběhl v termínu od 
24.2. do 2.3.2019 na chatě Lucka v Malé Morávce s počtem 16 žáků, STK proběhl na chatě Lucka 
v Malé Morávce v termínu od 17.9. do 21.9.2018 s počtem 18 žáků. Organizační zajištění a per-
sonální zabezpečení kursů bylo v souladu s právními předpisy a vnitroškolními směrnicemi. 

 
5.2.  Průměrná absence žáků podle oborů a tříd  

Po-
lo-
letí 

Absence 
65-51-E/01 66-51-E/01 29-51-E/02 41-52-E/01 75-41-E/01 ŠKOLA 

1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. celkem 

1. 

zameškaná 95 132 97 203 295 254 149 265 148 153 60 93 152 97 173 

omluvená 95 122 97 200 294 253 147 265 148 153 60 93 151 97 171 

neomluvená 0 10 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 

2. 

zameškaná 101 83 99 263 295 112 42 222 167 155 27 124 148 116 154 

omluvená 101 83 99 263 294 112 42 222 167 155 27 124 148 116 154 

neomluvená 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5.3.  Výsledky chování žáků podle oborů a tříd za 1. a 2. pololetí  

Výchovné 
opatření 

Po-
lo-
letí  

65-51-E/01 66-51-E/01 29-51-E/02  41-52-E/01 75-41-E/01 ŠKOLA 

1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 1. r. 2. r. 3. r. celkem 

Pochvala 
TU 

1. 7 4 3 1 2 2 1   1 2 3 4 2 32 

2. 3 4 1 2 2 2   3 2 1 2 2 1 25 

Pochvala 
ŘŠ 

1. 3  4 2 1 1   1 2 1 1   16 

2. 1  5 1 1 1 2 2   1 2 2 1 19 

Napome-
nutí TU 

1.    1           2 

2.    4           4 

Důtka TU 
1.     1        1  2 

2.    1 1          2 

Důtka ŘŠ 
1.    1 1          2 

2.               0 

1.                
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Snížený – 
2. stupeň 2.    1           1 

Snížený – 
3. stupeň 

1.    1           1 

2.               0 

Podmí-
něné vy-
loučení 

1.  2     1        3 

2.               0 

Vyloučení 
1.               0 

2.               0 

 
5.4.  Odborné kurzy 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pro žáky oboru Pečovatelské služby připravili a realizovali krát-
kodobé kurzy pro zkvalitnění a zpestření výuky Odborného výcviku.  

V podzimním období to byly čtyři kurzy. První se uskutečnil 26. 9. 2018 s tématem „Manipulace 
s imobilním klientem“, kurz vedla Mgr. Pavlína Hrdinová. Následoval 31. 10. 2018 kurz „Hygiena 
ústní dutiny, zvláštní péče o dutinu ústní“ s MUDr. Marií Piskovou. V listopadu nás navštívila paní 
Hana Kalinová s kurzem „Canisterapie“, termín 16. 11. 2018. Poslední kurz se uskutečnil v pro-
sinci, dne 18. 12. 2018 na téma „Masér“ s paní Jaroslavou Bártíkovou. 

V období leden až červen 2019 jsme pro žáky zajistili také čtyři zajímavé kurzy. První se usku-
tečnil 22. 3. 2019 s tématem „Úvod do práce s rodinou klienta“, který vedla Mgr. Renata Bělohláv-
ková. Následně 29. 3. 2019 proběhl kurz „Psychické aktivizace – trénování paměti seniorů, klientů 
s ACH“ pod vedením Mgr. Pavlíny Hrdinové. Následoval kurz „Pohybové aktivity seniorů – zá-
sady, postupy“ dne 26. 4. 2019 s Mgr. Pavlínou Hrdinovou. Poslední kurz „Aktivizační činnosti 
s klienty ACH – metody práce“ proběhl 28. 5. 2019 s Mgr. Renatou Bělohlávkovou. 

Všechny kurzy byly pro žáky přínosem a spoustu informací a zkušeností využívali při práci na 
odborném výcviku. 
 

5.5. Odměny za produktivní práci žáků 

5.5.1.  Odměny za produktivní práci 

Žákům školy, kteří pracují na produktivních činnostech, náleží v souladu s ustanovením § 122 
odst. 1 odměna za produktivní činnost. Žákům, kteří vykonávají odborný výcvik na škole (obor 
zahradník, aranžér, 1. ročník oboru kuchař), poskytuje odměnu za produktivní činnost škola z 
prostředků získaných touto produktivní činností, výši této odměny stanoví ředitel školy podle roz-
sahu a kvality produktivní činnosti. Žákům, kteří konají odborný výcvik u jiné osoby na základě 
smlouvy o zajištění výuky OV, poskytuje odměnu za produktivní činnost tato osoba. Za produk-
tivní činnost se považuje činnost, která přináší příjem. Minimální výše měsíční odměny za pro-
duktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Při jiné 
délce stanovené týdenní pracovní doby nebo v případě, že žák nevykonával produktivní činnost 
po dobu celého měsíce, se výše odměny za produktivní činnost úměrně upraví. 

Vyplacené odměny za produktivní činnost žáků ve školním roce 2018/2019  

Obor ročník ž Kč Průměr 

KP 

1. 70 40 504 579 

2. 88 54 141 615 

3. 63 74 927 1 189 

Obor KP 221 169 572 767 

PD 

1. 106 119 677 1 129 

2. 72 103 692 1 440 

3. 87 202 845 2 332 
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Obor PD 265 426 214 1 608 

ZA 

1. 53 13 100 247 

2. 82 49 999 610 

3. 53 72 049 1 359 

Obor ZA 188 135 148 719 

PK 
1. 24 34 569 1 440 

2. 48 57 845 1 205 

Obor PK 72 92 414 1 284 

Škola 746 823 348 1 104 

 
Přehled vyplacených odměn za produktivní činnost žáků od školního roku 2011-2012 

Školní rok žáků Kč průměr Kč 

2011-12 901 641 500 712 

2012-13 927 710 141 766 

2013-14 908 702 080 773 

2014-15 893 657 194 736 

2015-16 863 717 580 831 

2016-17 759 631 052 831 

2017-18 865 801 024 926 

2018-19 746 823 348 1 104 

 

 
 
5.5.2.  Program na podporu polytechnického vzdělávání 

Žákům vybraných oborů středních škol ukončených výučním listem je poskytován v průběhu jejich 
profesní přípravy finanční příspěvek ve formě stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje prostřed-
nictvím „Programu na podporu polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“. 

Hlavním cílem je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v obo-
rech perspektivních na trhu práce.  
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Ve školním roce 2018/2019 byli do programu zařazeni žáci 1. a 2. ročníku oboru vzdělání 29-51-
E/02 Potravinářské práce (ŠVP Pekař) a nově žáci 1. a 2. ročníku oboru vzdělání 75-41-E/01 
Pečovatelské služby (ŠVP Pečovatel), kteří splní podmínky pro poskytnutí stipendia stanovená 
ve stipendijním řádu školy. 

Výše stipendia z rozpočtu Olomouckého kraje je stanovena takto: 

a) 1. ročník:  
300,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1.500,- 
Kč  

b) 2. ročník:  
400,- Kč za každý měsíc/žáka, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2.500,- 
Kč (pekař pouze za 1. pololetí)  

c) 3. ročník:  
500,- Kč za každý měsíc/žáka (pouze za 1. pololetí)  

d) Za druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipen-
dium poskytováno.  

Přehled vyplacených stipendií ve školním roce 2018/2019:  

Ročník 
1. pololetí 2. pololetí Vyznamenání 

Kč počet žáků Kč počet žáků Kč počet žáků 

1. 7.200 24 6.000 20 3.000 2 

2. 12.800 32 6.000 15 5.000 2 

 
 
5.6.  Výsledky závěrečných zkoušek 

5.6.1.  Závěrečné zkoušky v řádném termínu 

Závěrečné zkoušky ve všech oborech vzdělání vyučovaných na škole se konaly dle vyhlášky 
MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 
a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve dnech 1.6. – 14.6.2019.   

Předsedou komise oboru 29-51-E/02 Potravinářské práce byl OŠMT KÚ Olomouckého kraje jme-
nován Mgr. Jiří Dolníček, učitel odborných předmětů OU a PrŠ Mohelnice, předsedkyní komise 
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oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce byla jmenována paní Hana Stromšíková, učitelka odbor-
ného výcviku OU Kelč, předsedou komise oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Marta 
Novotná, učitelka OV SŠ a ZŠ Holešov, předsedkyní komise oboru 75-41-E/01 Pečovatelské 
služby byla jmenována p. Zdenka Černochová, učitelka odborného výcviku OU Kelč a předsedou 
komise oboru 41-52-E/01 Zahradnické práce Ing. Hana Tomková, učitelka OU Kelč.  

Členové a další členové zkušební komise byli v souladu s § 3 odst. 1 a 2b) vyhlášky MŠMT ČR 
č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončo-
vání vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, jmenováni ředitelem školy dne 6.3.2019. Úspěšným 
absolventům byl kromě vysvědčení o ZZ a výučního listu předán i Europass.  

V tomto školním roce proběhly závěrečné zkoušky v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 zákona 
č. 561/2004 Sb., školský zákon, podle jednotného zadání závěrečné zkoušky pro všechny části 
ZZ ve všech oborech vzdělání. 

Při hodnocení JZZZ je třeba konstatovat, že se úroveň zadání v porovnání s loňským rokem zlep-
šila, i přesto se ale vyskytly nedostatky nejen gramatické, ale i odborné, na které jsme tvůrce 
JZZZ při hodnocení závěrečných zkoušek upozornili.  

Písemná část ZZ formou elektronické zkoušky 

V tomto školním roce byla připravena písemná část ZZ formou elektronické zkoušky pro všechny 
obory vzdělání vyučované na škole. 

Ředitel školy svým rozhodnutím č. 17/2019, č.j. OUKR/572/2019 ze dne 9.5.2019, stanovil v sou-
ladu s ustanovením části 2. Písemná zkouška publikace NÚV Praha Závěrečná zkouška podle 
jednotného zadání ve škole pro školní rok 2018/2019 způsob konání písemné části jednotné zá-
věrečné zkoušky na škole ve školním roce 2018/2019 tak, že písemnou zkoušku elektronickou 
formou konali žáci všech oborů vzdělání. 

 

5.6.2.  Závěrečné zkoušky v náhradním termínu 

Z důvodu vysoké absence přesahující 40% v daném předmětu ve 2. pololetí školního roku 
2018/2019 nebyli v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 1 Pravidel pro hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáků, která jsou součástí Školního řádu Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, 
klasifikováni v oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce 1 žák z předmětu český jazyk a odborný 
výcvik a 1 žák oboru 29-51-E/02 Potravinářské práce z předmětu občanská výchova a suroviny. 
Termíny pro klasifikační zkoušky byly stanoveny na den 28.8.2019.  

V souladu s ustanovením § 75 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 5 odst. 1 vyhlášky MŠMT 
ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vše v platném znění, stanovila zkušební ko-
mise termíny náhradních zkoušek ve školním roce 2018/2019 takto: 

Obor 29-51-E/02 Potravinářské práce 

písemná část:   středa 4. září 2019, zahájení 8:00 hodin 

Obor 65-51-E/01 66-51-E/01 29-51-E/02 75-41-E/01 41-52-E/01 CELKEM 

Počet žáků 7 7 3 1 6 24 

Celkové 
hodnocení 

prospěl s vyznamenáním 6 2 2 1 1 12 

prospěl 1 5 1 0 5 12 

neprospěl 0 0 0 0 0 0 

Průměrný 
prospěch v 
části 

písemné 1,29 1,57 2,00 1,00 1,83 1,58 

praktické 1,43 2,14 1,67 1,00 2,50 1,92 

ústní 1,29 1,71 1,00 1,00 2,00 1,54 

Celkový průměrný prospěch 1,33 1,81 1,56 1,00 2,11 1,68 
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praktická část    čtvrtek 5. září 2019, zahájení 7:00 hodin 
ústní část:   pátek 13. září 2019, zahájení 8:00 hodin 

Mgr. Jiří Dolníček, v.r. 
předseda zkušební komise 

Obor 66-51-E/01 Prodavačské práce 

písemná část:   středa 4. září 2019, zahájení 8:00 hodin 
praktická část    čtvrtek 5. září 2019, zahájení 7:00 hodin 
ústní část:   pátek 13. září 2019, zahájení 8:00 hodin 

Hana Stromšíková, v.r. 
předseda zkušební komise 

Celkové výsledky závěrečných zkoušek:  

 

5.7.  Hodnocení výchovného poradenství 

5.7.1.  Plnění úkolů 

Úkoly výchovného poradce byly plněny podle „Plánu činnosti výchovného poradce“ zpracova-
ného na školní rok 2018/2019 dne 13.9.2018. 
 
Září:   

- Sestavení plánu práce VP 
- Předání pedagogické dokumentace žáků třídním učitelům 1. ročníků  
- Shromáždění vyplněných dotazníků od žáků 1. ročníků – „Údaje pro zápis žáka do školní 

matriky“  
- Shromáždění „Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka s poskytnutím kopie 

osobní dokumentace žáka z předchozí školy“ 
- Odeslání žádostí o osobní dokumentaci žáků na předchozí školy 
- Zápis žáků prvních ročníků do matriky 
- Spolupráce se školním metodikem prevence při sestavování „Preventivního programu 

školy“ 
- Evidence vrácených „Dotazníků pro absolventy“ 

 
Říjen:   

- Převzít od ředitele školy přehled žáků s postižením podle druhu postižení podle tříd 
- Vypracování harmonogramu akcí zaměřených na prezentaci školy ve spolupráci s SZŘŠ 

a VOV 
- Příprava na prezentační výstavy – ve spolupráci s SZŘŠ a VOV  
- Vyhodnocení „Dotazníků pro absolventy“ 

 
Listopad:    

- Prezentace školy podle harmonogramu akcí zaměřených na prezentaci školy 

Obor 65-51-E/01 66-51-E/01 29-51-E/02 75-41-E/01 41-52-E/01 CELKEM 

Počet žáků 7 8 4 1 6 26 

Celkové 
hodnocení 

prospěl s vyznamenáním 6 2 2 1 1 12 

prospěl 1 6 2 0 2 14 

neprospěl 0 0 0 0 0 0 

Průměrný 
prospěch v 
části 

písemné 1,29 1,75 2,25 1,00 1,83 1,69 

praktické 1,43 2,25 1,50 1,00 2,50 1,92 

ústní 1,29 1,88 1,25 1,00 2,00 1,62 

Celkový průměrný prospěch 1,33 1,96 1,67 1,00 2,11 1,74 
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- Spolupráce s SZŘŠ a VOV na organizačním zabezpečení dne otevřených dveří 
- Vyhodnocení zvýšené omluvené absence a neomluvené absence na PR  
- Vyhodnocení dotazníku o pracovním uplatnění absolventů na PR      

 
Prosinec:  

- Pokračování prezentace školy podle harmonogramu akcí zaměřených na prezentaci 
školy 

    
Leden : 

- Vyhodnocení neomluvené absence a zvýšené omluvené absence na PR 
- Hodnocení výchovného poradenství za 1. pololetí na PR 

 
Únor : 

- Zajištění besedy pro žáky končících ročníků na ÚP v Přerově 
 
Březen:  

- Evidence přihlášek ke studiu 
    
Duben : 

- Besedy žáků končících ročníků s pracovníky ÚP v Přerově   
- Přijímací zkoušky žáků do prvních ročníků 
- Vyhodnocení zvýšené omluvené absence a neomluvené absence na PR 

 
Květen:  

- Příprava dotazníků o příslibu zaměstnání pro žáky končících ročníků 
- Příprava dotazníků pracovního uplatnění absolventů 

 
Červen : 

- Předání dotazníků o příslibu zaměstnání žákům končících ročníků 
- Předání dotazníků pracovního uplatnění absolventů  
- Vypsání žáků končících ročníků z matriky 
- Vyhodnocení dotazníku o příslibu zaměstnání pro žáky končících ročníků 
- Vyhodnocení neomluvené absence a zvýšené omluvené absence za 2. pololetí na PR  
- Hodnocení výchovného poradenství ve školním roce 2018/2019 

 
Trvalé úkoly: 

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, metodické a informační, které vyplývají z vy-
hlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016 a z vnitřní směrnice 
č. 12 Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice – Výchovné poradenství. 

Při řešení problémů spolupracuje VP se školním metodikem prevence, třídními učiteli, ostatními 
vyučujícími, zákonnými zástupci žáků, školskými poradenskými zařízeními a s orgány sociálně-
právní ochrany dětí. 

Spolupráce školy se SPC Hranice: 

Ve školním roce 2018/2019 škola i nadále spolupracuje se SPC Hranice prostřednictvím projektu 
PŘESMOSTY.  

Projekt si klade za cíl zlepšování vzdělávání v ČR a podporu žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Cílovou skupinou jsou žáci posledních ročníků středních škol, odborných učilišť a 
praktických škol, u kterých se předpokládá, že budou vstupovat na trh práce. 

Spolupráce školy se SPC a PPP: 

Odborné učiliště Křenovice velmi úzce spolupracuje se SPC Hranice, SPC F. Vančury Kroměříž, 
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SPC Jánská Kroměříž, SPC Olomouc, SPC Mohelnice, PPP Holešov, SPC a PPP Přerov v rámci 
přijímacího řízení i v průběhu školního roku (Zpráva školy o žákovi, Vyhodnocení podpůrných 
opatření a IVP, Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a 
s návrhem doporučení pro vzdělávání) 

Besedy pořádané ve spolupráci se ŠMP: 

1. Beseda „Kriminalita mládeže a protiprávní jednání“ 
Cíl: Smysluplné trávení volného času a získávání základů právního vědomí a pravidel ob-
čanského soužití. 

2. Školní vzdělávací program „Tonda Obal“ 
Cíl: Zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. 

3. Projektový den „Den Země“ 
Obsahem projektového dne byl: 
- Zdravotní kurz 
- „Adopce na dálku“ – povídání o Haiti 
- Povídání se starostou obce Křenovice  
- Tvorba výrobků z odpadu  

4. Projekt „Replay“ (práce hrou) 
Cíl: Žáci si formou workshopu vyzkoušeli, jaké to je najít si práci. 

Jednání ŠVK za školní rok 2018/2019: 
Počet zápisů v 1. pololetí:     9  
Počet zápisů v 2. pololetí:     0 
Celkem zápisů:                9 

Jednání ŠVK za 2. pololetí:     0 

Jednání se zákonnými zástupci žáků:   0 

Vyhodnocení neomluvené absence 
Počet zápisů: 42           
Neomluvená absence za 1.čtvrtletí:       1 641 hodin 
Neomluvená absence za 2.čtvrtletí:                  445  hodin 

Neomluvená absence za 1.pololetí:   2 086 hodin 
Neomluvená absence za 3.čtvrtletí:       351 hodin   
Neomluvená absence za 4.čtvrtletí:         72 hodin 

Neomluvená absence za 2.pololetí:      423   hodin 

Neomluvená absence za školní rok 2018/2019:  2 509 hodin 

5.7.2.  Předčasné ukončení vzdělávání 

V průběhu školního roku 2018/2019 předčasně ukončilo vzdělávání celkem 27 žáků, z toho v: 

1. ročníku      16 žáků 
2. ročníku        7 žáků 
3. ročníku        4 žáci 

Předčasné ukončení vzdělávání dle oborů: 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby    8 žáků 
66-51-E/01 Prodavačské práce   12 žáků 
41-52-E/01 Zahradnické práce     5 žáků 
29-51-E/02 Potravinářské práce     2 žáci 
75-41-E/01 Pečovatelské služby      0 žáků 

Důvody předčasného ukončení vzdělávání:  

na žádost žáka, zákonného zástupce  11 žáků 
zanechání studia     12 žáků 
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vyloučení ze školy       0 žáků 
přestup na jinou školu      2 žáci 
přerušení studia       2 žáci 
neprospěch        0 žáků 
 
Počty žáků školy, kteří předčasně ukončili studium v posledních 15 letech 

Školní rok 

Ž
á

d
o
s
t 

v
la

s
tn

í 

(z
.z

.)
 

Z
a

n
e
c
h

á
n
í 

s
tu

-

d
ia

 (
§
 6

8
 o

d
s
t.
 

2
 Š

Z
) 

V
y
lo

u
č
e

n
í 

P
ře

s
tu

p
 

P
ře

ru
š
e
n

í 
s
tu

-

d
ia

 

N
e

p
ro

s
p
ě

c
h
 

C
e

lk
e
m

 

P
o

č
e

t 
ž
á
k
ů

 

š
k
o
ly

 

%
 z

 c
e

lk
o
v
é

h
o
 

p
o

č
tu

 ž
á
k
ů

 

š
k
o
ly

 

2004/2005 7 4 1 1 - - 13 101 12,9  

2005/2006 10 2 1 6 - - 19 106 17,9  

2006/2007 10 5 3 4 3 - 25 122 20,5  

2007/2008 11 11 1 4 2 1 30 115 26,1  

2008/2009 5 8 2 2 3 - 20 102 19,6  

2009/2010 7 14 - 3 5 - 29 88 33,0  

2010/2011 16 12 - 2 2 - 32 116 27,6  

2011/2012 11 16 1 2 2 - 32 116 27,6  

2012/2013 18 10 2 1 1 - 32 124 25,8  

2013/2014 20 12 - 1 2 - 35 128 27,3  

2014/2015 6 18 - 2 3 - 29 129 22,5  

2015/2016 7 13 1 1 6 - 28 119 23,5  

2016/2017 4 12 - 1 9 - 26 105 24,8  

2017/2018 16 8 1 2 2 - 26 118 22,0  

2018/2019 11 12 - 2 2 - 27 106 25,5  

Celkem 159 157 13 34 42 1 403 1695 23,8  

Z tabulky je zřejmé, že nejčastějším důvodem předčasného ukončení vzdělávání za posledních 
čtrnáct let je žádost zletilého žáka či jeho zákonného zástupce (159 žáků, tj. 39,5%) těsně násle-
dována ukončením studia formou zanechání vzdělávání dle § 68 odst. 2 školského zákona (157 
žáků, 39,0%). V těchto případech žáci bez řádné omluvy nedocházejí do vyučování a ani nerea-
gují (u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci) na písemné výzvy školy.  

Bezprostředně po ukončení vzdělávání se žáci registrují jako uchazeči o zaměstnání na úřadech 
práce, což lze spolehlivě doložit požadovanými potvrzeními o předchozím studiu na škole, které 
při registraci na úřadu práce potřebují.  
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Důvody předčasného ukončení studia (sumář od školního roku 2004/2005) 

 
 

5.7.3.  Vyhodnocení dotazníků pro absolventy 

Dotazníky pro možnost zpětné informovanosti školy o profesním uplatnění absolventů po ukon-
čení vzdělávání jsou žákům předkládány k vyplnění na konci 2. ročníku (pekař) a 3. ročníku studia 
a druhý dotazník by měli škole zaslat v průběhu měsíce září. V prvním dotazníku žáci předběžně 
informují školu o jejich možném budoucím uplatnění v praxi, ve druhém dotazníku sdělují jejich 
skutečné uplatnění. 

Vyhodnocení předběžného dotazníku:  (červen 2019) 
- dotazníků bylo vydáno celkem:  30 
- vráceno celkem:    30 
- příslib zaměstnání v oboru celkem:     7 
- příslib zaměstnání v jiném oboru celkem:   5 
- zaeviduje se na ÚP:      1 
- další studium:     17 
- jiná možnost:        0 
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Vyhodnocení dotazníku pracovního uplatnění:  (září 2019) 
- Dotazníků bylo vydáno celkem:  22 
- Vráceno celkem:    22 
- Zaměstnáno v oboru celkem:    6 
- Zaměstnáno v jiném oboru celkem:       8 
- Zaměstnáno celkem:     13  
- Jiná možnost:       1 (MD) 
- V evidenci ÚP:      3 
- Další studium:          4 (1x kuchař, 1x pekař, 2x zahradník, 
                aranžér)  
- Informace nepodali celkem:        0  

 

6.  Údaje o prevenci rizikového chování 

Preventivní plán rizikových projevů chování ve škole (dále jen PPŠ) byl zpracovaný pro naši školu 
v září 2018.  
Zpracovala: Bc. Dagmar Luxová ŠMP 
Spolupracovala: Mgr. Jitka Krčková VP 
Schválil: Mgr. Josef Plesník ŘŠ 

Prevence rizikových projevů chování prolíná vzděláváním i výchovou prostřednictvím ŠVP. Té-
mata jakožto trestné činy, policie, přestupky, náhradní formy uspokojování-toxikomanie, zneuží-
vání tabáku, reklamní kampaň stop drogám, ochrana reprodukčního zdraví-prevence, zásady 
slušného chování, se objevují zejména v občanské výchově, ale jsou často diskutována i v jiných 
předmětech.  

PPŠ je doplňován a podporován školním řádem, celoročním plánem činnosti školy, celoročním 
plánem internátu, směrnicemi ředitele školy, příkazy ředitele školy a rozhodnutími ředitele školy 
v rámci správního řízení. 

V rámci efektivního působení i vytváření PPŠ úzce spolupracují metodik prevence, vedení školy, 
výchovný poradce, třídní učitelé, učitelé jednotlivých předmětů i asistenti pedagoga. Důležitá je 
spolupráce s rodiči a se státními institucemi. 

 
6.1.  Realizace Preventivního programu školy 

Preventivní program byl naplňován jednak nepřímou formou nabídky různých činností a aktivit, 
které jsou součástí celoročního plánu školy a IN, ale důležité je zejména přímé výchovné preven-
tivní působení. To probíhalo distribucí informačních letáků a brožur zasílaných spolupracujícími 
organizacemi, besed a zážitkových programů se žáky na aktuální témata týkajících se rizikových 
projevů chování, testy, dotazníky, filmy, knížky aj. 

 

6.2.  Způsoby realizace Preventivního programu školy 

6.2.1.  Specifická prevence 

REPLAY, projekt společnosti Podané ruce o.p.s. 

Během prvního pololetí probíhaly lekce společnosti Podané ruce o.p.s. v rámci projektu 
REPLAY, který je zaměřen na uplatnitelnost mládeže ve společnosti zejména na trhu práce¨. 

Dne 11.12.2018 se v naší škole uskutečnila první část nově vzniklého projektu, který je určen 
pro mladé lidi z Olomouckého kraje ohrožené sociálně-patologickými jevy a sociálním vylouče-
ním. 

Metodikem projektu REPLAY je pan Jakub Lívanský, který se svým kolegou představil projekt 
našim žákům. Jedná se o strategii pro mladé lidi ve věku od 15 do 26 let, která nabízí příležitost 
vyzkoušet si, jaké to je najít si vhodnou práci, pomůže s jejím výběrem, naučí, jak napsat moti-
vační dopis a chovat se při pohovoru.   
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REPLAY přispívá ke zdravému a plnohodnotnému rozvoji osobnosti a životních šancí, vede k 
získání znalostí i dovedností nezbytných pro vstup na trh práce. Prostřednictvím zajímavých ak-
tivit pomáhá najít a udržet si zaměstnání a obnovuje zájem o vzdělání.  

Druhá část projektu se uskutečnila v úterý 18.12.2018. Společnost Podané ruce nabídla po-
moc nejen skupinám žáků, ale i jednotlivým zájemcům o dlouhodobou spolupráci.  

Z dotazníků na zpětnou vazbu vyplynulo zjištění, že aktivita byla pro žáky třetích ročníků 
přínosem.   

Prevence rizikového chování v silniční dopravě  

Cílem je prevence rizikového chování uvedené cílové skupiny v silniční dopravě, prevence uží-
vání alkoholu a jiných omamných látek před řízením motorových vozidel a během něj, zejména 
ve vazbě na předchozí návštěvu diskoték a nočních klubů. Boj proti rychlé nebo nezodpovědné 
jízdě a důraz na používání bezpečnostních pásů jsou dalšími sděleními, která působí na cílovou 
skupinu.  Seznámení žáků s možnými dopady v podobě trvalého zdravotního postižení, které 
mohou provázet účastníky dopravní nehody po zbytek jejich života. Bezstarostný svět, který mladí 
lidé znají z televize, reklam, filmů a počítačových her, je konfrontován s realitou opravdového 
života zasaženého dopravní nehodou. Naši žáci jsou účastníky silničního provozu jako chodci, 
cyklisté a někteří jsou už držiteli řidičského oprávnění. Proto je tato osvěta velmi důležitá a je 
zapracována do předmětů ŠVP. 

Spolupracujeme s organizací KAPPA-HELP z. s.   

Využíváme jejich nové nabídky programů, zajišťujeme účast žáků na jejich aktivitách a společně 
realizujeme dlouhodobý monitoring řešení rizikového chování a užívání legálních i nelegálních 
návykových látek ve škole. Dohoda o spolupráci mezi KAPPA-HELP z. s. a OU Křenovice vyme-
zuje spolupráci stran při realizaci kontinuálního programu specifické primární prevence rizikového 
chování, obzvláště užívání návykových látek.  

Charitativní akce 

V naší škole se už několik let věnujeme charitě. Jednak spolupracujeme s neziskovými organiza-
cemi, které poskytuje materiální pomoc sociálně potřebným a komplexní sociální služby lidem 
bez přístřeší. Letos jsme navázali spolupráci s Městským útulkem Čápka Kroměříž, který pomáhá 
nechtěným a opuštěným zvířatům. Opět jsme se zapojili do akce Vánoční hvězda. Zakoupením 
Vánoční hvězdy pomůžeme těžce nemocným dětem, které musí trávit Vánoce v nemocnicích. 
Výtěžek z prodeje je zdrojem finančních prostředků, které jsou použity na zpříjemnění nemocnič-
ního prostředí tak, aby alespoň trochu připomínalo dětem i jejich rodičům domovy. Prostřednic-
tvím Sdružení rodičů a přátel onkologicky nemocných dětí bude finanční zisk věnován Dětskému 
hemato-onkologickému oddělení v Olomouci. Spolupracujeme se zapsaným spolkem Šikovné 
ruce pomoci, z. s. háčkováním dek pro děti z jižní Afriky (humanitární pomoc). Akce „Kabelkový 
veletrh pro radost sobě i druhým“, které jsme se také zúčastnili, přinesla pomoc handicapovaným 
dětem a seniorům. Sbíráme víčka od pet lahví a hliníkové obaly, které odkupuje firma na jejich 
zpracování a výtěžek putuje k nemocným dětem na léčbu, ozdravný pobyt a zdravotnické po-
můcky. 

Schránka důvěry „UCHO“                                                                      

Je umístěna na viditelném místě poblíž sborovny ve škole a u služebny na internátu. Schránku 
žáci využívají ke sdělení problému nebo tam vhodí dotazy na záležitosti, které je tíží nebo zají-
mají. Někteří se sami neodhodlají k jejímu použití. Proto příležitostně navrhujeme aktuální témata 
nebo otázky a motivujeme je, aby se vyjádřili nebo svěřili se, ať už anonymně nebo ne podle jejich 
uvážení.  

Bezpečí v moderním světě techniky  

Zaměřujeme se na oblast rizikového chování spojeného s užíváním techniky. Obklopují nás vy-
spělé moderní technologie: počítače, mobily, tablety… komunikujeme prostřednictvím sociálních 
sítí, navštěvujeme internetové obchody. Proto průběžně seznamujeme žáky s riziky techniky a 

https://www.facebook.com/sikovnerucepomoci/
https://www.facebook.com/sikovnerucepomoci/
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fenomény jako jsou kyberšikana, kyberstalking, zneužívání sociálních sítí, ochrana osobních 
dat, kybergrooming apod.  

Prezentace projektu e-bezpečí na internátu školy 

Prezentaci projektu předvedla studentka UPOL z Centrem prevence rizikové virtuální komunikace 

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, vý-
zkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. 
V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném ži-
votě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedago-
gické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.  

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: 

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí infor-
mačních a komunikačních technologií) 

b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce 

c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT)  

d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook) 

e) hoax, spam a fake news, 

f) online závislosti (netolismus, nomofobie) 

g) fenomén youtubering, 

h) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií. 

V současnosti je projekt E-Bezpečí dynamicky fungujícím národním preventivním projektem, který 
poskytuje pomoc velkému množství uživatelů internetu – dětem i dospělým. Zároveň nabízí po-
mocnou ruku všem, kteří se dostali díky některému z online nebezpečí do obtížné situace. E-
Bezpečí je uznávaným projektem podporovaným klíčovými ministerstvy (MVČR, MŠMT) a Policií 
ČR, představuje velmi důležitý článek v oblasti prevence online kriminality – a to na národní 
úrovni. 

Hra na hraně - program primární prevence problémového hraní 

Ve spolupráci s organizací Podané ruce o.p.s. se uskutečnil program proti patologickému hráč-
ství. Tento vzdělávací program je převzatý od americké společnosti „Hazelden“, transformovaný 
do českého prostředí. Program je zaměřený na prevenci problémového hráčství mezi teenagery 
a mladými dospělými. 

Cíle programu: 

- Informovat mladé lidi o skutečnosti souvisejících s problémovým hráčstvím a riziky 
- Povzbuzovat odpovědné rozhodování 
- Předejít tomu, aby se z mladých lidí stali problémoví hráči 

Co je program Hra hraně? 

Vzdělávací program o třech výukových blocích zaměřený na prevenci problémového hráčství. 

- Zábavné a poutavé multimediální metody 
- Návaznost lekcí 
- Důraz na výuku rozhodovacích procesů a řešení problémů 
- Poselství propagující zodpovědné hráčství chápané jako rozumné podstupování rizik, spíše 

než totální abstinenci 

Projekce krátkých filmů s tématikou rizikových projevů chování  

Vzhledem k tomu, že mnoho učeben školy je vybaveno interaktivní tabulí, můžeme je využít k 
projekci filmů a časosběrných dokumentů schválených pro prevenci ve školách. Následným roz-
hovorem o filmu a dotazníkem lze získat zpětnou vazbu od žáků. Žáci mají možnost sdělit osobní 
zkušenosti přímo nebo prostřednictvím schránky důvěry. 

„TONDA OBAL“ ve škole 

http://www.prvok.upol.cz/
http://www.prvok.upol.cz/
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Naši školu navštívil Dalibor Nigrin, který je koordinátorem školního vzdělávacího programu spo-
lečnosti EKO-KOM a.s. Ten se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci 
odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. 

Jde o pojízdnou výstavu o zpracování a recyklaci odpadů, která je určena především pro žáky 
škol. Vhodně doplňuje učivo s tématy ekologie a ochrany životního prostředí. Tonda Obal srozu-
mitelnou formou vysvětlil žákům vše o recyklaci. 

Odpověděl jim na otázky: 
Proč se třídí odpady? 
Co se třídí? 
Jak se odpady recyklují? 

Výstava obsahovala hru, ve které si žáci vyzkoušeli třídění, výklad lektora, přehledné interaktivní 
znázornění jednotlivých koloběhů odpadů a zároveň vzorky materiálů vyrobených recyklací. 

Projektový Den Země a týden zdraví začal ve škole a pokračoval na internátu. 

Zabývali jsme se  

1. zdravým životním stylem - zdravá výživa (pestrá, vyvážená a pravidelná strava s dostatkem 
tekutin), sbírání bylin a příprava nápojů a salátů, sportovní aktivita (jóga, běh, kolektivní sporty), 
pozitivní vlivy (dobrá nálada, dostatek spánku a pobyt na slunci) omezení negativních vlivů (alko-
hol, kouření, drogy, stres, cukry, ztužené tuky, sůl) 

2. ochranou životního prostředí - třídění odpadu (rozlišení kontejnerů na odpad dle barev), 
recyklace aneb ze starého nové – bavlněná trika (košíky, tašky), košile, rifle (obaly na lahve, 
polštář), plata od vajec + noviny (košíky), plechovky (ozdobné dózy, svícny), plastové láhve (se-
dák, truhlík na skalničky a bylinky atd. 

Proběhl zdravotní kurz pro žáky, „Adopce na dálku“ povídání o Haiti,  

rozhovor se starostou obce Křenovice o spolužití občanů s učilištěm a nutností dodržovat pravidla 
tohoto soužití v obci, netradiční využití obalů aneb výrobky z odpadu. 

Ze všech výše uvedených výrobků byla připravena výstava v prostorách IN a jídelny. V průběhu 
jednotlivých dnů probíhala projekce dokumentárních filmů zaměřených na ekologii a ochranu ži-
votního prostředí. 

Sociometrická šetření formou dotazníků  

Vztahová problematika v třídních kolektivech je velmi sledovaná, aby se včas předešlo agresivitě 
a šikanování. Sociometrické dotazníky pomohou odkrýt ostrakismus a rizikové projevy chování 
ve třídě. Doporučené je k tomuto využívat třídnických hodin. Plánujeme provést sociometrické 
šetření v průběhu druhého pololetí školního roku napříč všemi obory a ročníky školy. 

Běh proti drogám 

26. června na podnět valného shromáždění OSN vznikl Mezinárodní den boje proti drogám a 
nezákonnému obchodování s nimi. Tento den je příležitostí k posílení spolupráce při řešení dro-
gové problematiky. 

V našem městě se opět uskuteční v tento den běžecký závod „Běžíme proti drogám“. Tento závod 
je určen pro žáky kojetínských škol i pro širokou veřejnost. Hlavní myšlenkou této akce je přede-
vším upozornit na problematiku návykových látek a pomoci zvýšit aktivitu na poli protidrogové 
prevence. 

6.2.2.  Nespecifická prevence 

- Rada žáků dle potřeby 
- Internátní rada ubytovaných žáků dle potřeby 
- Třídnické hodiny průběžně 
- STK, LVVK 
- Den otevřených dveří 
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- Soutěže oborů dle plánu 
- Vánoční dopoledne žáků v tělocvičně OU 
- Výlety dle plánu TU 
- Exkurze dle plánu exkurzí 
- Kulturní a sportovní aktivity dle plánu  
- Konzultační schůzky s rodiči dle potřeby 
- Skupinová práce, individuální pohovory a konzultace se žáky, besedy a diskuse, nástěnky 
- Akce a kroužky na internátu (viz. příloha). 

Výskyt rizikového chování na škole 
- Zneužívání tabáku, jev postihující vysoké procento žáků ve škole 
- Kyberstalking (obtěžování přes virtuální komunikační sítě) 1x 
- Vulgarismus velmi častý jev nejen u chlapců ale i u dívek  
- Projevy rasismu 0x 
- Poruchy příjmu potravy 0x 
- Alkohol 1x 
- Droga 1x podezření na THC  
- Šikana, agrese – 1x, jinak včas odhalené signály bylo možné předejít problému 
- Sebepoškozování 0x 
- Domácí násilí 1x 
- Sex. zneužívání 0x 
- Krádeže 3x 
- Netolismus 1x 
- Záškoláctví a neomluvená absence jsou řešeny ve zprávě výchovného poradce školy.  
- RCH je vždy řešeno, a to strategiemi odpovídajícími stupni závažnosti daného problému in-

dividuálními pohovory, konzultacemi v rámci poradenství poskytovaného žákům školy, vý-
chovnou komisí, pohovory s rodiči žáků, výchovným opatřením, Policií ČR, PPP, sociálními 
kurátory.  

Informační vitrína 
- Budova „N“ – chodba první patro: PPŠ, nabídkové programy, letáky, informace, důležitá tele-

fonní čísla, konzultační hodiny. 

Konzultace poskytované žákům  
- Konzultační hodiny ŠMP a VP jsou zveřejněny na webu školy a v informační vitríně v budově 

školy. Jsou poskytovány všem žáků školy pokud mají o konzultaci zájem a zaznamenány 
v deníku ŠMP(VP).  

Systém vzájemné informovanosti školy a zákonných zástupců 
- Konzultace vedení školy s rodiči – podle potřeby 
- Individuální konzultace pedagogů s rodiči – podle potřeby (osobně, telefonicky, emailem) 
- Den otevřených dveří  
- Výchovná komise 

Vzdělávání pedagogů v problematice prevence 

- Základními nástroji, které máme k dispozici pro realizaci preventivní strategie na naší škole je 
Školní vzdělávací program, Preventivní program školy, platné vyhlášky a metodické pokyny a 
systematické vzdělávání pedagogů v problematice prevence a pravidelná setkání metodiků 
prevence a výchovných poradců. Učitelé se účastní seminářů v rámci DVPP. Školní metodička 
prevence absolvovala čtyřsemestrové Specializační studium pro ŠMP.  

- Každý pedagog byl obeznámen s dokumentem Metodické doporučení k prevenci rizikového 
chování dětí, žáků a studentů ve školách a ve školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 obsa-
hující přílohy pro jednotlivé typy rizikového chování: 1. návykové látky,2. rizikové chování v 
dopravě, 3. poruchy příjmu potravy, 4.alkohol, 5.syndrom CAN, 6. školní šikanování, 7. kyber-
šikana, 8. homofonie, 9. extremismus , rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 
11. záškoláctví, 12. krádeže, 13. tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus, 
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16. sebepoškozování, 17. nová náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. přísluš-
nost k subkulturám, 20. domácí násilí. 21. hazardní hraní, 22. dodržování pravidel prevence 
vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS a jejich aktualizované přílohy.  

- Letos byly nově zpracované přílohy metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci, a to 
konkrétně k prevenci návykových látek, alkoholu a tabáku. 

- Výklad těchto příloh bude předmětem dalšího cyklu porad školních metodiků prevence v jed-
notlivých okresech na pracovištích PPP a SPC Olomouckého kraje. Přílohy jsou i na webových 
stránkách Olomouckého kraje www.olkraj.cz (v sekci školství – primární prevence). 

 

6.3. Závěrem 

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt 
Závislostí na internetu je ohrožena čtvrtina dětí. 

Netolismus je považován za poměrně nový adiktologický fenomén. Odborníkům se stále nepo-
dařilo shodnout ani na jednotné definici. Jisté ovšem je, že, spíše, než o závislost na internetu se 
jedná o nadměrnou spotřebu určitého druhu obsahu. Internet zde pak plní pouze roli zprostřed-
kovatele. Nejvíce ohroženi jsou konzumenti online RPG her, komunikačních aplikací a volně do-
stupné internetové pornografie. Jedna z teorií vidí vznik problému v narušených sociálních vaz-
bách jedince a za nejvíce náchylné považuje introverty se sklonem k úzkostným stavům. Těm 
může vyhovovat situace, ve které mohou snadno kontrolovat tok informací. Stávají se taky pány 
dané interakce. Odvrácenou stranou mince je ale oslabení těchto schopností ve fyzickém světě. 
Jedinec postupně ztrácí schopnost přiměřeně reagovat na běžné životní situace a sociální schop-
nosti se začínají vytrácet. V důsledku závislosti na internetu se dostavují nežádoucí vedlejší 
účinky.  

Konzumace online obsahu dostává maximální důležitost, jedinec jí dává přednost před svými 
povinnostmi ve škole nebo v práci. Zvyšování počtu virtuálních přátelství paradoxně vede k sil-
nějšímu pocitu osamělosti – závislý zanevře na skutečné přátele, což je dáno i tím, že nadále 
netuší, jakým způsobem s nimi trávit čas. Neustálé vystavení záření modrého světla z displejů 
vede k poruchám spánku. Většina návykového online obsahu je navíc poměrně jednoduše zpo-
platnitelná a závislý je za něj schopen utratit nemalé finanční částky ze svého kapesného, někdy 
i z kreditních karet rodičů. Netolismus se u každého může projevit jinak. Jednoznačně stanovit, 
který z příznaků závislosti je ten nejzávažnější, ale vzhledem k jedinečnosti každého člověka 
nelze. 

Někteří závislí mohou přestat pečovat o svůj vzhled, sedavý způsob života a namáhání krční pá-
teře může vést ke zhoršení fyzického stavu. V lehčích případech se o něj může pokusit i rodič 
sám za předpokladu, že má s dítětem navázaný dobrý vztah a průběžně se s ním baví o jeho 
životě. Pokud zachytí, že dítě tráví ve virtuálním světě nadměrné množství času, měl by mu tento 
svůj názor jasně pojmenovat. Když navíc porozumí tomu, co dítě na online zábavě láká, může 
zkusit navrhnout podobnou alternativu i ve fyzickém světě. Nejvhodnějším řešením je vydat se 
cestou kompromisu – domluvit si určitý „kontrakt“ a postupnými kroky se dopracovat k tomu, že 
dvě hodiny času na počítači budou vyváženy dvěma hodinami času stráveného sportem, čtením 
knížek, kroužky apod. Horším scénářem je zjištění, že netolismus se u dítěte projevuje jako re-
akce na jiný hlubší problém. Dítě se cítí osaměle, nemá ve škole kamarády, nepociťuje dostatek 
lásky ze strany rodiny nebo musí čelit šikaně, a proto utíká do virtuálního světa. V takovém pří-
padě je již vhodné obrátit se na odbornou pomoc psychologa, adiktologa, a v neposlední řadě, 
požádat o pomoc učitele ve škole. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

V souladu s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2018/2019 bylo 
DVPP zaměřeno především na studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§ 2-5 vyhlášky 
MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 
kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění, dále jen vyhláška), studium 

http://www.olkraj.cz/
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k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6 vyhlášky), studium ke splnění dalších kvalifikačních předpo-
kladů (§ 7-9 vyhlášky) a na studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

 
7.1.  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§ 2-5) 

V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace 
podle ZPP u pracovního zařazení 

- učitel – výjimka dle §22 odst. 6 zákona o PP     1 zaměstnanec 
- učitel odborného výcviku – výjimka dle §22 odst. 6 zákona o PP   2 zaměstnanci 
- asistent pedagoga – výjimka dle §22 odst. 6 zákona o PP    3 zaměstnanci 

Zaměstnanci školy, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dané platnými předpisy potřebné 
k výkonu práce dle pracovní smlouvy, hradí veškeré náklady spojené se zvyšováním kvalifi-
kace sami. S účinností od 1.9.2012 je pro učitele OV dostačující buď výuční list nebo ÚSO 
vzdělání. 

 

7.2.  Studium pro ředitele škol a školských zařízení (§ 5 V 317) 
- Mgr. Pospíšilová V.  funkční studium řídících pracovníků škol a ŠZ 
- Dufková R.   funkční studium řídících pracovníků škol a ŠZ 

V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích 
programů vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí. 

 
7.3.  Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s pro-
cesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z 
obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních 
a technických oborů a jejich oborových didaktik, prevence rizikového chování a bezpečnosti a 
ochrany zdraví, práce s VT, ŠVP, BOZP. 

Průběžné vzdělávání vedoucích pracovníků bylo dále zaměřeno na získávání nových poznatků 
v oblasti školské legislativy, pracovního práva a školského managementu. Akce byly zařazovány 
průběžně dle aktuální nabídky.  

Formy průběžného vzdělávání  

- Individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího programu 
průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. 

- V případě volby společného téma pro více pedagogických pracovníků bylo zajištěno vzdělá-
vání přímo ve škole (oblast prevence, IT dovednosti pedagogů). 

7.3.1.  Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

Název akce: Porada ředitelů  
Pořadatel: KÚ Olomouckého kraje 
Lektor:  
Účastní se: Plesník 
Termín: 24.10 a 25.10.2018 
Č. akreditace:  
Rozsah: 8 hodin 
Cena:   

Název akce: Pracovní setkání ředitelů SSŠ OK 
Pořadatel: KÚ Olomouckého kraje 
Lektor:  Mgr. L. Schneider 
Účastní se: Plesník 
Termín: 2.10.2018 
Č. akreditace:  
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Rozsah: 3 hodiny 
Cena:   

Název akce: Krajská konference primární prevence – (Ne)úspěšný žák 
Pořadatel: PPP a SPC Olomouckého kraje 
Lektor:  Mgr. L. Schneider 
Účastní se: Luxová 
Termín: 26.10.2018 
Č. akreditace:  
Rozsah: 6 hodin 
Cena:   

Název akce: Porada ředitelů  
Pořadatel: KÚ Olomouckého kraje 
Lektor:  
Účastní se: Pospíšilová 
Termín: 25.3.2019 
Č. akreditace:  
Rozsah: 8 hodin 
Cena:   

Název akce: Konference „Děti, mládež a rizika sociálních sítí“  
Pořadatel: Krajské ředitelství Policie Olomouc 
Lektor:   
Účastní se: Luxová 
Termín: 23.4.2019 
Č. akreditace:  
Rozsah: 5 hodin 
Cena:   

Název akce: Reforma financování regionálního školství 
Pořadatel: MŠMT ČR 
Lektor:   
Účastní se: Plesník, Pospíšilová 
Termín: 16.5.2019 
Č. akreditace:  
Rozsah: 3 hodiny 
Cena:   

Název akce: Porada ředitelů a ekonomů 
Pořadatel: KÚ Olomouckého kraje 
Lektor:  
Účastní se: Pospíšilová 
Termín: 25.6. a 26.6.2019 
Č. akreditace:  
Rozsah: 8 hodin 
Cena:   

7.4.2.  Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP 

Název akce: Základní kurs bazální stimulace 
Pořadatel: INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o., Frýdek-Místek  
Lektor:   
Účastní se: Panáčková D. 
Termín: 14.11. – 15.11.2018 
Č. akreditace:  
Rozsah: 2 dny 
Cena:  4.000,- Kč 
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Název akce: Školení 1. pomoci 
Pořadatel: VI Prostějov 
Lektor:   
Účastní se: Šóšová, Zezulová, Plesníková, Pospíšilová, Luxová, Haničáková, Maňasová,  

Krčková 
Termín: 24.10.2018 
Č. akreditace:  
Rozsah: 2 hodiny 
Cena:   

Název akce: Školení 1. pomoci 
Pořadatel: VI Prostějov 
Lektor:   
Účastní se: Svačina 
Termín: 30.10.2018 
Č. akreditace:  
Rozsah: 2 hodiny 
Cena:   

Název akce: Estetika a techniky ve floristice 
Pořadatel: Mgr. Renáta Steinová, Floristické kurzy 
Lektor:  Mgr. Renáta Steinová 
Účastní se: L. Svačina, I. Karafiátová 
Termín: 22.3.2019 
Č. akreditace: 
Rozsah: 7 hodin 
Cena:  2.100,- Kč/osoba 

Název akce: Validace podle Naomi Feil I. a II. 
Pořadatel: DPS Kroměříž – Vážany  
Lektor:  Mgr. Mária Wirth, Ph.D. 
Účastní se: L. Zavadilová 
Termín: 13.3. a 14.3.2019 
Č. akreditace: MPSV 
Rozsah: 16 hodin 
Cena:  - 

7.4.3.  Vzdělávání provozních pracovníků 

Název akce: Kuchařská akademie zdravého vaření 
Pořadatel: LA Food s.r.o., Kostelany nad Moravou 
Lektor:  V. Šťastný 
Účastní se: Pěchová, Vránová M. 
Termín: 15.2.2019 
Č. akreditace:  
Rozsah: 5 hodin 
Cena:  --- 

Název akce: Účetnictví PO – školství  
Pořadatel: Paris Karviná 
Lektor:  Ing. Nejezchleb 
Účastní se: Lutonská 
Termín: 23.5.2019 
Č. akreditace:  
Rozsah: 7 hodin 
Cena:  1.390,- Kč 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
8.1.  Spolupráce školy na regionální úrovni 

V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2018 navštívili pedagogičtí pracovníci okolní ZŠ (celkem 79 
škol) s cílem prezentace vzdělávací nabídky naší školy. V rámci zviditelnění naší studijní nabídky 
na veřejnosti se škola zúčastnila prezentace středních škol dne 18.10.2018 ve Vyškově, 25. 10. 
2018 v Holešově, 8.11.2018 v Prostějově, 8.11. a 22.11.2018 v Bystřici pod Hostýnem, 
14.11.2018 v Přerově, 19.11.2018 v Hranicích, 21.11. a 22.11.2018 v Olomouci. 

Součástí prezentace školy byla i inzerce v místním městském kulturním kalendáři a v regionálním 
tisku, která informovala o struktuře vyučovaných oborů na škole s pozvánkou na den otevřených 
dveří.       

Dne 29.11.2018 se na škole uskutečnil tradiční Den otevřených dveří, jehož součástí byla i pro-
dejní výstava výrobků žáků jednotlivých oborů vzdělání.  

 
8.2.  Prezentace školy 

Vzdělávací nabídku, informace pro veřejnost stanovené platnými právními předpisy způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a ostatní informace pro žáky, jejich rodiče a ostatní zájemce škola 
zveřejňuje na internetové adrese http://www.oukrenovice.cz. Doména je od 17.03.2008 registro-
vána u společnosti ONE.Cz, s.r.o na jméno Odborné učiliště, Křenovice 8, oprávněná osoba Josef 
Plesník, Mgr.  

Provoz webového serveru je zajištěn u společnosti DotNetHosting Brno od 7.12.2010, prezentace 
školy je zpracována v redakčním systému phpRS. Přístup do správy systému má ředitel školy, 
který je jako jediný oprávněn vkládat do systému informace pro veřejnost způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a další informace a příspěvky. 

Od 1.12.2010 do začátku září 2019 zaznamenaly webové stránky školy více než 200 tisíc zhléd-
nutí.   

 
8.3.  Výsledky soutěží, přehlídek 

8.3.1.  Přerovské babí léto 

Obor vzdělání Zahradník aranžér se prezentoval na 12. ročníku soutěže v aranžování, která byla 
součástí „Okresní zahrádkářské výstavy“. Výstava se konala 15. - 16. září 2018 v Oseku nad 
Bečvou, tématem soutěže bylo „Podzimní hodování“. 

8.3.2. „Zámecké vázání“ Kelč 

V letošním školním roce se konal XII. ročník vazačské soutěže "Zámecké vázání" v Kelči, termín 
soutěže byl stanoven na 4. 4. 2019. Soutěžním úkolem byla „Přízdoba pařezové chaloupky‘ a 
„Zhotovení věnečku pro lesní vílu“. Své aranžérské dovednosti předvedly Lucie Kozlerová a Lucie 
Soldátová. Oběma děvčatům se dařilo velmi dobře. 

8.3.3.  Pekařské ruce 

Dne 10. 4. 2019 se dva žáci oboru Pekař, Anastázie Macháčková (1. ročník) a Dominik Ondrouch 
(2. ročník) zúčastnili 3. ročníku celostátní soutěže v pekařské dovednosti Odborných učilišť v Mo-
helnici s názvem „Pekařské ruce“. Jejich úkolem bylo upéct štrůdl dle vlastní receptury, zhotovit 
pletýnky dle zadání, žitný chleba, žitnou večku a placku. Hodnotila se váha, vzhled, práce s těs-
tem, rychlost zpracování, šikovnost a prezentace u stolu. Naši soutěžící reprezentovali školu na 
výbornou. 

8.3.4.  Soutěž pečovatelů Prostějov 

Ve dnech 12. 4. – 13. 4. 2019 se konal 9. ročník Přehlídky středních škol oboru vzdělání Pečo-
vatelské služby. Naši školu reprezentovali Natálie Kučerová (1. ročník) a Jan Bouda (3. ročník). 

http://www.oukrenovice.unas.cz/
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Přehlídka byla sestavena z šesti částí: ranní hygienická péče o klienta na lůžku, ošetření tepen-
ného, žilního a vlásečnicového krvácení, žehlení a skládání ložního prádla, přišívání knoflíků, 
spínátek, háčků a oček, příprava zeleninového nebo ovocného salátu dle vlastního výběru, test 
znalostí z technologie, pečovatelství a zdravovědy. Naši žáci předvedli výborné znalosti jak v péči 
o klienta, tak i z ostatních částí oboru.  

Všechny fotografie ze soutěží a dalších školních akcí můžete shlédnout na stránkách naší školy 
www.oukrenovice.cz ve fotogalerii. 

8.3.5. Školní soutěže 

V průběhu školního roku 2018/2019 se na škole konalo několik školních soutěží:  

- soutěž žáků 1. ročníku oboru Stravovací a ubytovací služby „O nejkrásnější perníkovou 
chaloupku“ 

- soutěž žáků 1. ročníku oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby „O nejkrásnějšího 
velikonočního beránka“ 

 

9. Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti 

Ve školním roce 2018/2019 byly na škole provedeny následující kontroly:  

 
9.1.  SOA Přerov  

Dne 11.9.2018 byla p. PhDr. Jiřím Lapáčkem, pracovníkem Státního okresního archivu Přerov, 
provedena kontrola zaměřená na výkon spisové služby prováděný podle ustanovení zákona č. 
499/2004 Sb.  

Při kontrole nebyl zjištěn žádný nedostatek. 

Protokol o kontrole čj. ZA/3579/2018 ze dne 11.9.2018 je uložen v ředitelně školy.  

 
9.2.  MŠMT ČR 

Dne 30.10.2018 byla Mgr. Annou Brychtovou, pracovnicí odboru předškolního, základního, zá-
kladního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT a Ing. Hanou Krýzovou, pracovnicí odboru 
kontroly dozoru a auditu ve veřejné správě MŠMT provedena kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky poskytnutými na dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 na podporu sociálně 
znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na rok 2017, kon-
trolované období leden až červen 2017. 

Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné použití peněžních prostředků. Poskytnuté finanční pro-
středky na rok 2017 byly kontrolovanou osobou vypořádány v souladu s vydaným rozhodnutím a 
právními předpisy. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

Protokol o kontrole čj. MŠMT-29650/2018-3 ze dne 27.11.2018 je uložen v ředitelně školy.  

 
9.3. ČŠI Olomouc  

Ve dnech 18.10., 22. – 26.10., 1. a 2.11.2018 byla inspekčním týmem Olomouckého inspektorátu 
ČŠI vedeným Mgr. Ondřejem Havlíčkem, čj. pověření k inspekční činnosti ČŠIM-1188/18-M ze 
dne 16.10.2018, provedena inspekční činnost podle § 174 odst. 6 školského zákona, ve smyslu 
odst. 2 písm. b) a c) zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělá-
vání, a to podle školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, střední vzdělávání a 
zájmové vzdělávání, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 
souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

Při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.  

V souladu se závěry uvedenými v Inspekční zprávě z kontroly ČŠI, čj. ČŠIM-1294/18-M ze dne 
27.11.2018, přijal ředitel školy s účinností od 7.12.2018 opatření svým příkazem č. 46/2018, č.j. 
OUKR/1523/2018 ze dne 7.12.2018. 

http://www.oukrenovice.cz/
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Protokol o kontrole čj. ČŠIM-1295/18-M ze dne 27.11.2018 je uložen v ředitelně školy.  

 

9.4.  SÚRO Praha 

Ve dnech 1.11. až 8.11.2018 bylo v objektech OU i ZŠ provedeno měření výskytu zvýšené obje-
mové aktivity radonu Státním ústavem radiační ochrany Praha. p. Alenou Doleželovou, pracovnicí 
VZP Přerov, provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. 

Výsledky kontroly prokazují, že referenční úroveň pro OAR není překročena v místnostech urče-
ných pro dlouhodobý pobyt dětí a mládeže v době jejich pobytu. 

Protokol o kontrole č. 242-017-2019/Š ze dne 4.5.2019 je uložen v ředitelně školy.  

 
9.5.  Kontrola zřizovatele 

Ve dnech 10.6., 13.6., 17.-18.6., 20.6., 24.-25.6.2019 provedly pracovnice KÚ Olomouckého p. 
Ilona Maštalířová a Ing. Eva Süsserová kontrolu použití přidělených finančních prostředků za ob-
dobí od 1.1.2016 do 31.12.2018, kontrolu hospodaření a kontrolu dodržování obecně závazných 
právních předpisů. 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, stanovil ředitel školy svým příkazem č. 30/2019, čj. OUKR/884/2019 
ze dne 15.7.2019 opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole zřizo-
vatele uvedených v Protokolu o kontrole č. 15/19, č.j. KUOK 53903/2019 ze dne 10.7.2019.  

Protokol o kontrole č. č. 15/19, č.j. KUOK 53903/2019 ze dne 10.7.2019 je uložen v ředitelně 
školy.  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
10.1.  Hlavní činnost – rok 2018 

10.1.1.  Náklady 

účet  Kč 

501 Spotřeba materiálu 1.433.335,26 

502 Spotřeba energie 733.657,00 

511 Opravy a udržování 180.334,72 

512 Cestovné 44.854,00 

513 Náklady na reprezentaci 0,00 

518 Ostatní služby 809.444,00 

521 Mzdové náklady 20.599.205,00 

524, 525, 527 Odvody 7.303.056,19 

528 Ostatní sociální náklady 0,00 

531, 532, 538 Daně a poplatky 8.005,00 

548 Tvorba fondů 0,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 360.832,00 

551 Odpisy  396.066,00 

557 Odpis pohledávky 0,00 



Školní rok 2018/2019 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 35 

558 Náklady z DDM 122.693,20 

562 Úroky 4.843,30 

Náklady celkem 31.996.325,67 

 

10.1.2.  Výnosy 

účet  Kč 

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 421.438,00 

602 Výnosy z prodeje služeb 902.364,00 

641, 642, 643 Ostatní výnosy 0,00 

646 Výnosy z prodeje DHM kromě po-
zemků 

0,00 

648 Čerpání fondů 123.514,00 

649 Ostatní výnosy z činnosti 139.536,96 

662 Úroky 1.219,31 

663, 664, 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 

672 Výnosy vybraných MVI z transferů 30.601.442 

Výnosy celkem 32.189.514,27 

 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:  193.188,60 Kč  

 
10.2.  Doplňková činnost 

10.2.1.  Náklady 

účet  Kč 

501 Spotřeba materiálu 207.099,57 

502 Spotřeba energie 54.076,00 

511 Opravy a udržování 13.351,00 

518 Ostatní služby 23.921,80 

521 Mzdové náklady 74.016,00 

524, 525, 527 Odvody 26.607,23 

528 Jiné sociální náklady 0,00 

551 Odpisy 12.727,00 

Náklady celkem 411.798,60 

 

10.2.2.  Výnosy 

účet  Kč 

602 Výnosy z prodeje služeb 423.464,00 



Školní rok 2018/2019 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 36 

603 Výnosy z pronájmu 58.376,00 

Výnosy celkem 481.840,00 

 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti: 70.041,40 Kč 

 
10.3.  Výsledek hospodaření  

Zlepšený výsledek hospodaření roku 2018 ve výši 263.230,00 byl schválen Radou Olomouckého 
kraje na zasedání dne 3.6.2019 svým usnesením UR/66/76/2019.  

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo kladným výsledkem ve výši 193.188,60 Kč, hospodaření 
v doplňkové činnosti skončilo rovněž kladným výsledkem hospodaření ve výši 70.041,40 Kč. 

Příděly do fondů:  

- fond rezervní  263.230,00 Kč 

- fond odměn             0,00 Kč 

Celkový hospodářský výsledek je v porovnání s rokem 2017 nižší o 51,40 %.  

 

10.4.  Přehled výsledků hospodaření  

Přehled výsledků hospodaření v letech 2008 až 2018 

Rok HČ DČ Celkem 

2008 23 850,16 19 789,09 43 639,25 

2009 0,00 40 242,55 40 242,55 

2010 -103,19 13 247,55 13 144,36 

2011 60 246,47 18 259,00 78 505,47 

2012 92 895,70 19 827,53 112 723,23 

2013 2 587,86 22 113,74 24 701,60 

2014 130 941,37 1 269,59 132 210,96 

2015 203 992,74 20 411,30 224 404,04 

2016 153 383,11 32 207,80 185 590,91 

2017 510 653,32 35 710,55 546 363,87 

2018 193 188,60 70 041,40 263 230,00 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 
11.1.  Zapojení do republikových programů a grantů 

11.1.1.  Podpora studia romských žáků středních škol 

Ve školním roce 2018/2019 se škola opakovaně zapojila do programu Podpora sociálně znevý-
hodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, vyhlašovaného 
MŠMT ČR.  

V období září – prosinec 2018 se do programu zapojilo 73 žáků školy, jimž byla přiznána dotace:  

- v rámci aktivity A – Zajištění finanční a materiální podpory romských žáků v celkové výši 
253.800 Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 110.418 Kč, zbývající částka (143.432 Kč) 
nebyla vyčerpána z důvodu předčasného ukončení studia, nemoci, neomluvené absence, ne-
předložení požadovaných dokladů. 

- v rámci aktivity B – Zajištění přímé podpory vzdělávání v celkové výši 50.000 Kč, poskytnutá 
dotace byla vyčerpána beze zbytku. 

V období leden – červen 2019 se do programu zapojilo 69 žáků školy, jimž byla přiznána dotace: 

- v rámci aktivity A – Zajištění finanční a materiální podpory romských žáků v celkové výši 
191.600 Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 115.943 Kč, zbývající částka (75.657 Kč) 
nebyla vyčerpána z důvodu předčasného ukončení studia, nemoci, neomluvené absence, ne-
předložení požadovaných dokladů. 

- v rámci aktivity B – Zajištění přímé podpory vzdělávání v celkové výši 70.000 Kč, poskytnutá 
dotace byla vyčerpána beze zbytku. 

11.1.2.  Projekt „PŘESMOSTY“ 

Projekt „PŘESMOSTY“ si klade za cíl zlepšování vzdělávání v České republice a podporu žáků 
se speciálně vzdělávacími potřebami. Projekt je financován z operačního programu: výzkum, vý-
voj a vzdělávání a potrvá v období od října 2017 do září 2020. Realizace projektu je na území 
celé České republiky. 

Aktivity projektu „PŘESMOSTY“ jsou zaměřeny pro samotné žáky se speciálně vzdělávacími po-
třebami, rodiče těchto dětí, pedagogy škol a školských zařízení a pro širokou veřejnost. 
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Cílovou skupinou aktivity jsou žáci posledních ročníků středních škol, odborných učilišť a praktic-
kých škol, u kterých se předpokládá, že budou vstupovat na trh práce. Oblasti realizace jsou 
Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj. 

Cíle programu: 

- Rozvíjet sociální (měkké) dovednosti potřebné pro přechod žáků se SVP do pracovního pro-
středí  

- Posílit pozici manuální práce v hodnotovém žebříčku žáků se SVP 

- Posílit hodnotu středního a dalšího rozšiřujícího vzdělávání  

- Individuálně působit na ty žáky se SVP, kteří zvažují předčasně ukončení středního vzdělávání 

- Uvědomit si a posílit pocit vlastní kompetence převzít zodpovědnost za vlastní pracovní výkon, 
výsledky a vlastní život vůbec 

- Podpořit flexibilitu, kreativitu a sebejistotu žáků se SVP 

- Rozšířit právní povědomí žáků se SVP v oblasti zaměstnaneckého poměru a nezaměstnanosti 

- Zvýšit míru finanční gramotnosti 

- Seznámit žáky s místními a systémovými možnostmi pomoci a podpory souvisejícími s nároč-
nými životními situacemi včetně situací souvisejících s hledáním zaměstnání, zapracováním a 
nezaměstnaností 

Informace k harmonogramu aktivit programu Přeskrok 

Aktivity ve školním roce 2018/2019: 

1. Celek (říjen až leden) - příprava 

V tomto celku se jednalo o samotnou přípravu realizace programu. Rozšiřovalo se povědomí o 
aktivitě, probíhal výběr podpořených žáků, vytvářel se program aktivity dle potřeb žáků, proběhly 
motivační pohovory se žáky včetně informací, co je bude v programu čekat, jaké výhody z toho 
pro ně plynou. Samozřejmě probíhala komunikace mezi školním koordinátorem a metodikem pro-
gramu. 

2. Celek (únor až květen) – realizace a podpora 

V tomto celku už probíhala samotná realizace programu Přeskrok. Na straně jedné proběhly sku-
pinové aktivity s týmem odborných pracovníků zaměřené na posílení soft skills a rozvoj sebepo-
znání. Na straně druhé se od školních koordinátorů očekávalo provázení žáků v posledních mě-
sících ukončování studia a jejich podpora při vstupu na trh práce (nebo přípravu na budoucí vstup 
na trh práce). V tomto celku se prováděly evaluace aktivit a zpětné vazby od žáků. Dále probíhaly 
motivační pohovory se žáky, kteří si nebyli jistí pokračováním v programu nebo se žáky novými, 
kteří nahradí případná volná místa. Samozřejmě, i v tomto bloku probíhala komunikace mezi škol-
ním koordinátorem a metodikem programu. 

3. Celek (červen) – podpora a vyhodnocení 

V tomto celku probíhala i nadále podpora při vstupu na trh práce (nebo příprava na budoucí vstup 
na trh práce), vyhodnocování aktivit v proběhlém školním roce. 

Vyhodnocení aktivit a shrnutí 

Ve školním roce 2018/2019 tým 3 psychologů a speciálních pedagogů SPC Hranice připravil po 
dohodě s koordinátorem projektu V. Pospíšilovou takový program, který odpovídal aktuálním po-
třebám studentů končících ročníků OU a ZŠ Křenovice. Do projektu, který se odehrával ve dnech 
14. prosince 2018 a 18. ledna 2019, se bez přítomnosti pedagogických pracovníků a koordinátora 
projektu zapojilo 24 žáků končících ročníků rozdělených do dvou pracovních skupin. V některých 
případech šlo o sebepoznávací techniky, jinde zacílili na teoretickou osvětu, jinde coby koučově 
posilovali silné stránky u studentů atd. Po vyhodnocení zpětné vazby, která byla zacílena na 5 
vybraných žáků projektu, kteří formou rozhovoru odpovídali koordinátorovi projektu na 10 předem 
připravených otázek, je hodnocení projektu ve větší míře kladné. Žáci si chválí úroveň a přístup 
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lektorů, možnost dovědět se nové informace, kladně hodnotí možnost vyjádřit svůj názor, mož-
nost poznat sebe sama, použití prvků sebehodnocení aj. Dotazník, pohovory se žáky, komuni-
kace v průběhu projektů, informace a doporučení ze strany studentů, lektorů a koordinátora pro-
jektu poslouží jako zpětná vazba pro vytvoření vhodných aktivit popřípadě obměnu pro školní rok 
2019/2020.  

 

11.2.  Zapojení do mezinárodních programů a projektů 

Škola není zapojena do žádného mezinárodního programu či projektu. 

 
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
12.1.  Metoda validace podle Naomi, Feil I., II.  

Výukový program pro pedagogické pracovníky organizovaný agenturou PROFIMA Education, 
s.r.o., Zlín zaměřený na účinné a osvědčené přístupy k lidem s demencí, porozumět stavům dez-
orientace při demencích a práci s empatií. Programu se v měsíci březen a duben roku 2019 účast-
nil jeden pedagogický pracovník školy.  

 
13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů  

Ve školním roce 2018/2019 škola nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 
 

14. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
14.1.  Spolupráce s odborovými organizacemi 

Odborová organizace není při škole založena.  

 
14.2.  Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

Při plnění úkolů ve vzdělávání škola spolupracuje především se smluvními pracovišti odborného 
výcviku oborů kuchař (školní jídelny, zařízení veřejného stravování, podnikatelské subjekty), pe-
čovatel (Domov se zvláštním režimem „Strom života“ Kroměříž), prodavač a pekař (hypermarkety 
a supermarkety). Obsahem spolupráce je především zajištění optimálních podmínek pro výuku 
odborného výcviku žáků s postižením na těchto pracovištích a vzájemná informovanost o pod-
statných záležitostech vztahujících se k výuce. 

V oboru zahradnické práce, u kterého probíhá výuka odborného výcviku na školní zahradě, škola 
spolupracuje se subjekty zabývajícími se prodejem a nákupem zahradnického zboží a zahradnic-
kou činností (Zahradnictví Baloun Kroměříž, Prodej zahrádkářských potřeb Němčice n. H., KERA 
Skaštice, SEMO Smržice, ZETASPOL Bedihošť, firma Černý Jaroměř, Mountfield Přerov, Za-
hradnictví Mirvald Bezměrov, Zahradnictví Baleja Dlouhá Ves). 

Velmi úzkou spolupráci v oblasti plnění úkolů ve vzdělání má škola s Odbornými učilišti v Kelči, 
Mohelnici, Prostějově, Holešově, Brně, Havířově a ve Cvrčovicích. 

 
15. Další sledované oblasti  
 
15.1.  Realizace koncepčních záměrů školy  

15.1.1.  Vzdělávací nabídka školy 

Vzdělávací nabídka školy nedoznala v průběhu školního roku 2018/2019 žádné změny, ve škol-
ním roce byly otevřeny všechny třídy oborů kuchař, prodavač, pekař a zahradník, aranžér a pe-
čovatel.  

Od 1.9.2012 tvoří vzdělávací nabídku školy obory:  

1. 41-52-E/01 Zahradnické práce  
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denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs. 

2. 65-52-E/01 Stravovací a ubytovací služby  
denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs. 

3. 66-51-E/01 Prodavačské práce 
denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.  

4. 29-51-E/02 Potravinářské práce  
denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 2 r. 0 měs. 

5. 75-41-E/01 Pečovatelské služby  
denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs. 

15.1.2.  Změny ve školském rejstříku 

Ve sledovaném období nedošlo k žádné změně ve školském rejstříku. 
        

16. Sebehodnocení školy 

Sebehodnocení školy za školní rok 2018/2019 (pouze odborné učiliště) bylo zpracováno formou 
dotazníkového šetření zvlášť mezi pedagogickými pracovníky školy a zvlášť mezi žáky (včetně 
žáků ubytovaných na internátu školy) v průběhu měsíce května a června 2019.  

Vyhodnocení dotazníků – pedagogičtí pracovníci 

Hodnocení ukazatelů: 
 A     -   ano 
 SA     -   spíše ano 
 SN  -   spíše ne 
 N  -   ne 
 NO    -   nemohu odpovědět 

 

Č. Tvrzení 
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Hodnocení 

A SA SN N NO 

1 Budova školy se mi líbí 26 1,08 0,14 24 2 0 0 0 

2 Líbí se mi výzdoba školy 26 1,58 0,49 11 15 0 0 0 

3 Vyhovuje mi moje pracovní zázemí ve škole 26 1,92 0,85 12 7 4 3 0 

4 Podmínky pro jednání s rodiči jsou důstojné 26 1,81 0,56 9 14 2 1 0 

5 Prostory v budovách jsou efektivně využívány 26 1,31 0,43 18 8 0 0 0 

6 Ve škole je dostatek specializovaných učeben 26 1,42 0,52 16 9 1 0 0 

7 Ve škole je vždy uklizeno 26 1,54 0,54 13 12 1 0 0 

8 Stav hygienických zařízení je dobré úrovni 26 1,65 0,65 13 9 4 0 0 

9 Mám k dispozici dostatek pomůcek pro vyučování 26 1,42 0,52 16 9 1 0 0 

10 Škola je dostatečně vybavena didaktickou technikou 26 1,23 0,41 23 2 0 0 1 

11 Mám přístup k technice, knihám, tisku 26 1,23 0,37 21 4 1 0 0 

12 Informační a komunikační systém školy je vyhovující 26 1,31 0,50 21 4 0 0 1 

13 Možnosti pro odpočinek učitelů jsou vyhovující 26 2,19 0,71 6 11 8 0 1 

14 Se stravou ve školní jídelně jsem spokojen 26 2,73 1,40 5 13 0 0 8 

15 Vybavení sborovny je funkční 26 1,46 0,53 15 10 1 0 0 

16 Plním ŠVP 26 1,04 0,07 25 1 0 0 0 

17 ŠVP vyhovuje potřebám a podmínkám školy 26 1,15 0,26 22 4 0 0 0 

18 Daří se mi dosahovat cílových kompetencí podle ŠVP 26 1,42 0,49 15 11 0 0 0 

19 Převážná většina žáků zvládá očekávané výstupy 26 2,12 0,29 1 23 1 0 1 

20 Žáci dokáží zaujímat postoje a obhájit je 26 2,23 0,41 1 18 7 0 0 

21 Žáci dovedou vést dialog, diskutovat 26 2,12 0,41 3 17 6 0 0 

22 Žáci dovedou spolupracovat 26 2,23 0,36 0 20 6 0 0 

23 Žáci mají převážně vysokou morálku a disciplínu 26 2,54 0,62 1 12 11 2 0 

24 Žáci se dokáží úspěšně uplatnit 26 2,69 0,53 0 10 15 0 1 
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25 Žáci dokáží kultivovaně vystupovat 26 2,62 0,74 1 13 9 1 2 

26 Mám propracovaný systém hodnocení výsledků vzděl. 26 1,58 0,80 18 5 1 0 2 

27 Klima mého vyučování je otevřené, cítím svou autoritu 26 1,50 0,65 17 7 0 2 0 

28 Často musím řešit konfliktní situace 26 3,38 0,62 0 3 10 13 0 

29 Kázeň musím vynucovat 26 3,35 0,65 0 4 9 13 0 

30 Na většinu svých žáků se mohu spolehnout 26 2,69 0,72 1 11 10 3 1 

31 Mám strach z některých žáků školy 26 3,62 0,62 2 1 2 21 0 

32 Žáci se bojí některých spolužáků 26 3,38 0,71 1 3 7 15 0 

33 Jsem spokojen s tím, co se žáci v mých hod. naučí 26 2,15 0,97 10 7 4 5 0 

34 Někteří kolegové mě svými požadavky omezují 26 3,27 0,96 3 4 2 17 0 

35 Znám plány školy do budoucna 26 1,88 0,54 8 15 1 2 0 

36 Všichni žáci dodržují pravidla ve škole 26 2,23 0,63 4 14 6 2 0 

37 Za nedodrž. pravidel jsou žáci přiměřeně potrestáni 26 1,46 0,53 15 10 1 0 0 

38 Můj rozvrh mi vyhovuje 26 1,12 0,20 23 3 0 0 0 

39 Vedení porad a pedagogických rad je efektivní 26 1,08 0,14 24 2 0 0 0 

40 Podpora mého vzdělávání je vyhovující (např. DVVP) 26 1,69 0,96 18 4 1 0 3 

41 Spolupráce s výchovným poradcem je vyhovující 26 1,42 0,59 18 7 0 0 1 

42 Mám vytvořen systém kontaktů s rodiči 26 1,62 0,85 18 5 0 1 2 

43 Daří se mi komunikovat s rodiči všech žáků 26 1,88 0,61 9 14 1 1 1 

44 Považuji svůj kontakt s rodiči za dostatečný 26 2,08 0,89 10 11 0 3 2 

45 Mám s rodiči konflikty 26 3,38 0,80 2 3 4 17 0 

46 Dochází ke zlepšování kvality výsledků vzdělávání 26 2,31 1,17 10 7 4 1 4 

47 Prezentace školy na veřejnosti je pozitivní 26 1,46 0,50 14 12 0 0 0 

48 Pociťuji zdravý vývoj školy 26 1,50 0,62 16 9 0 0 1 

49 Myslím, že naše škola má v okolí dobré jméno 26 1,46 0,64 18 6 1 0 1 

50 Jsem rád/a, že pracuji na této škole 26 1,04 0,07 25 1 0 0 0 

 

Vyhodnocení dotazníků – žáci 

Č. Tvrzení 

P
o

č
e
t 

P
rů

m
ě

r 

P
rů

m
ě
rn

á
 

o
d

c
h

y
lk

a
 

Hodnocení 

A SA SN N NO 

1 
Vyučující využívají školní pomůcky pro doplnění vý-
uky 

67 1,27 0,40 50 16 1 0 0 

2 
Vyučující využívají didaktickou techniku ve výuce (in-
ter. tabule, video, DVD, PC) 

67 1,21 0,34 54 12 1 0 0 

3 Důvěřuji učitelům 66 1,55 0,68 41 18 5 0 2 

4 Učitelé respektují individuální tempo žáka 66 2,29 1,18 27 14 6 17 2 

5 Mám dobré podmínky pro domácí přípravu 67 2,19 1,11 29 14 8 14 2 

6 Ve třídě mezi sebou jednáme slušně 67 1,97 0,78 27 24 9 5 2 

7 Se spolužáky mám dobré vztahy 67 2,03 0,85 27 20 14 3 3 

8 Prostory školy jsou příjemné 67 1,90 0,83 31 21 10 1 4 

9 Školní úkoly jsou přiměřeně náročné 67 1,96 0,88 31 19 9 5 3 

10 
Mám dost času na to, abych všechno ve výuce dodě-
lal 

66 1,56 0,73 43 16 2 3 2 

11 Hodnocení učitelů je objektivní a spravedlivé 66 1,47 0,64 45 15 4 0 2 
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12 Ve třídě je klid k práci 65 1,38 0,51 43 19 3 0 0 

13 Učení je zajímavé 65 1,35 0,52 48 13 2 2 0 

14 Učení mě baví 66 1,62 0,73 39 19 4 2 2 

15 
Jsem spokojen(a) s výukou na pracovištích odbor-
ného výcviku 

65 1,42 0,60 47 13 2 2 1 

16 Jsem se školou spokojený 64 1,36 0,52 46 14 3 1 0 

17 Mám důvěru k vychovatelům (pro ubytované žáky) 60 1,32 0,50 47 10 1 1 1 

18 
Vychovatelé pomáhají při přípravě na výuku (pro uby-
tované žáky) 

57 2,39 1,40 26 10 5 5 11 
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B. ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
 
1.  Charakteristika školy 

Základní škola Kojetín, Sladovní 492 je úplnou základní školou pro žáky 1. až 9. postupného 

ročníku. Vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální a školní družiny.  

Škola disponuje velkou školní zahradou pro realizování aktivit žáků. Budova školy je přízemní, se 

sociálním zařízením pro vozíčkáře a je bezbariérová. Svým umístěním zabezpečuje vzdělání dě-

tem se speciálními vzdělávacími potřebami nejen z Kojetína, ale také z přilehlých obcí a měst. 

Škola má vypracované vzdělávací programy pro žáky s lehkým, středním a těžkým mentálním 

postižením, také se souběžným postižením více vadami. Jsme školou rodinného typu, kde při 

malém počtu žáků uplatňujeme individuální přístup a přizpůsobujeme vše jejich možnostem. Při 

výuce využíváme pomoci pedagogického asistenta. Žákům, kteří mají problémy s komunikací, 

nabízíme logopedickou péči. 

Školní družina byla zcela naplněna počtem dvanácti žáků. Mezi nejoblíbenější činnosti patřila 

výroba drobných předmětů, tanec, závodivé a zábavné hry ve třídě i na školní zahradě, stolní 

tenis, relaxace a poslech hudby. 

Ve škole funguje kroužek stolního tenisu. Žáci tohoto kroužku velmi úspěšně reprezentují školu v 

regionálních, krajských i celostátních soutěžích. 

Výsledky práce žáků prezentujeme ve vývěsce v městě Kojetíně a na vlastních internetových 

stránkách školy, kde se snažíme o pravidelné informování veřejnosti o naší činnosti. 

 
2.   Přehled schválených ŠVP 
 

Obor Vzdělávací program Ročník Žáků 
k 30.9.2018 

 

 

Základní škola 

Školní vzdělávací program Zá-
kladní školy Kojetín, Sladovní 

492 zpracovaný podle RVP ZV a 
přílohy RVP ZV – LMP 
„ŠKOLA PRO ŽIVOT“ 
Čj. ZSKOSL/150/2007 

 
Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání „SPOLU“ 

Čj. OUKR/1108/2017 

8., 9.  

 
 
 
 
1., 2., 3., 4., 5., 6., 

7. 

23 

Základní škola spe-
ciální 

 
(Žáci individuálně 
integrováni do tříd 

základní školy) 

Školní vzdělávací program Zá-
kladní školy Kojetín, Sladovní 

492 zpracovaný podle RVP pro 
obor vzdělávání základní škola 

speciální 
„KROK ZA KROKEM“ 
Čj. KOSL/408/2010 

4., 8., 9. 5 

Celkem   28 
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3.   Struktura žáků 
 
3.1. Struktura žáků v ročníku 

 
Ročník 

 
Základní škola 

 
Základní škola 

speciální 

1. ročník 1  

2. ročník 1  

3. ročník 4  

4. ročník 2 3 

5. ročník 4  

6. ročník 4  

7. ročník 2  

8. ročník 4 1 

9. ročník 1 1 

10. ročník   

Celkem 23 5 

 
3.2. Struktura žáků ve třídách 

Třída Ročník 

III. 1.,2.,3. 
4., 9. ZŠ speciální 

V.  4., 5., 7. 
8. ZŠ speciální 

VI. 6., 8., 9. 
4. ZŠ speciální 

 

4.  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
4.1. Pedagogičtí pracovníci 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 5 +1 ŠD + 3 asist. ped. 4,09 + 0,33 + 1,75 

Externí pracovníci 0 0 

 
4.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

Školní rok 2018/2019 
(důchodce D vedle funkce, absolvent A vedle funkce) 

pedagogičtí pra-
covníci 

pořadové číslo 

 
funkce 

 
úvazek 

roků ped. 
praxe 

stupeň 
vzdělání 

 
aprobace 

1. 
zástupce ředitele 

pro ZŠ 
1,0 35 VŠ spec. ped. 

2. učit. 1,0 28 VŠ spec. ped. 

3. učit. 1,0 27 VŠ spec. ped. 

4. učit. 1,0 27 VŠ spec. ped. 

6. učit. D 0,09 46 VŠ spec. ped. 

7. vych. ŠD 0,33 28 SŠ doplňkové pedago-
gické studium 
speciální pedagogika 
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10. asistent ped. 0,64 6 SŠ asistent pedagoga 

11. asistent ped. 0,50 28 SŠ doplňkové pedago-
gické studium 
speciální pedagogika 

12. asistent ped. 0,89 31 SŠ asistent pedagoga 

 

4.1.2. Komentář k tabulkám 

Učitelé a zástupce ředitele pro ZŠ mají vysokoškolské pedagogické vzdělání v oboru speciální 
pedagogiky.  

 
4.1.3. Plnění podmínek odborné kvalifikace 

 Školní rok 2018/2019 

Požadované vzdělání v % 
 (přepočtené úvazky) 

               100 

 

4.2. Nepedagogičtí pracovníci 

 Školní rok 2018/2019 

počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 1 0,60 

Ext. pracovníci - - 

 

5.  Údaje o zápisu a přijímacím řízení 

Zápis do 
1. ročníku 

0 

Zařazení do 1. - 9. roč-
níku – přestup + pře-

vedení 
5 

 
6.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
6.1. Výsledky prospěchu k 30.6.2019 

Prospělo 16 

z toho s vyznamená-
ním 

4 

Neprospěli 6 

 
6.2. Výsledky chování za obě pololetí k 30.6.2019 

snížený stupeň z chování v 1. pololetí 4 

snížený stupeň z chování v 2. pololetí 5 

celkový počet neomluvených hodin 1138 

průměrný počet omluvených hodin v 1. pololetí na žáka 146 

průměrný počet neomluvených hodin v 1. pololetí na žáka 17 

průměrný počet omluvených hodin v 2. pololetí na žáka 186 

průměrný počet neomluvených hodin v 2. pololetí na žáka 20 

Důvodem vysoké neomluvené absence je umístění žákyně naší školy do dětského diagnostic-
kého ústavu, odkud utekla a po celý školní rok 2018-2019 byla na útěku. 
 

6.3. Přijetí ke studiu na středních školách 
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OU a SOU jiné SŠ 

Přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

1 1 0 0 

 
7.  Prevence rizikového chování  

Ve školním roce 2018/2019 zastával funkci metodika prevence Mgr. Jaroslav Šiška. 

Naše škola ve školním roce 2018/2019 realizovala program prevence rizikového chování, který 

je neoddělitelnou součástí výuky i života celé naší školy. Byly v něm zahrnuty všechny možné 

situace, se kterými se můžeme setkat v této oblasti. Poskytoval také postupy a návodné kroky 

pro zaměstnance školy v případě, že by se takovéto jevy vyskytly. 

V rámci prevence jsme se snažili zajišťovat řadu přednášek, besed a akcí. Samozřejmostí byla 

po celý rok komunikace jak se žáky, tak s pedagogy a pomoc při řešení různých situací, které se 

během roku udály.  

Zaměřili jsme se na odmítání hrubého chování, vulgarismů, agresivity, šikany, řešili jsme otázky 

vysoké absence žáků a záškoláctví, věnovali jsme se prevenci vandalismu, krádeží. Vysvětlovali 

jsme nebezpečí drog a řešili jsme porušování pravidel chování ve škole.  

Zvyšovali jsme povědomí žáků o zdravém životním stylu, dodržování správné životosprávy, vě-

novali jsme se poskytování první pomoc a předcházení úrazům. Na 1. stupni působila na žáky 

především třídní učitelka, která žáky ke zdravému životnímu stylu, seznamovala je s péčí o zdraví 

a vysvětlovala jim škodlivost nejběžnějších návykových látek. Témata byla řečena především 

v předmětech prvouky, vlastivědy, etické výchovy a přírodovědy. Na 2. stupni procházeli žáci 

systematickou výukou vedoucí k prevenci rizikového chování. Důležitými byla témata rodinné vý-

chovy, řadu preventivních témat žáci rozebrali v rámci občanské výchovy, přírodopisu, výchovy 

ke zdraví, ale i ostatních předmětů. 

Důležitou úlohu v oblasti prevence sehrávali všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří diskutovali 

s dětmi o aktuálních problémech, vztazích v kolektivu, respektu, vzájemné toleranci, chování a 

všechny vzniklé situace se žáky ihned řešili. Žáci byli směrováni ke správnému řešení konfliktů, 

k překonávání překážek a ke smysluplnému využívání volného času. V době mimo vyučování se 

mohli přímo ve škole realizovat v úspěšném zájmovém kroužku stolního tenisu. Žáky jsme se 

snažili zapojovat do sportovních akcí – přádaných školou, účastnili se také akcí pořádaných měs-

tem a ostatními organizacemi v Kojetíně.  

V průběhu roku byly realizovány  aktivity pro posílení vztahů ve třídních kolektivech se snahou 

zlepšit vzájemnou komunikaci žáků a vztahy mezi nimi. Žáci navzájem spolupracovali při přípravě 

projektových dnů, účastnili se projektového vyučování, vzájemně spolupracovali. Na posílení 

vztahů mezi žáky měla velký vliv i práce výchovného poradce a metodika prevence,  kteří jim 

poskytovali rady a konzultovali s nimi jejich problémy. 

Rodičům žáků bylo umožněno zúčastnit se vyučování, mohli využít nabídky poradenského pra-

coviště školy a diskutovat o záležitostech žáků. Rodiče se zapojit do dění školy podařilo mini-

málně, nízká byla i účast na třídních schůzkách. 

Škola spolupracovala s pracovníky Městské policie Kojetín a OSPOD Přerov, kteří na naší škole 

uspořádali besedy.  

Během školního roku byly v oblasti patologických jevů řešeny tyto případy: 

- pohovor preventivní s novým žákem o vztazích ke spolužákům – 1  pohovor 

- pohovor preventivní – řešení konfliktní situace – 1  pohovor 
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- agresivní chování ke spolužákovi  – 2  pohovory 

- nevhodné chování ke spolužákům – 2  pohovor 

- nevhodné chování ke spolužákům a současně nevhodné chování k pedagogickým pracovní-

kům – 4  pohovory 

- nevhodné chování k pedagogickým pracovníkům – 2  pohovory 

- špatné hygienické návyky –  1  pohovor 

Proběhlo celkem třináct výchovných pohovorů metodika prevence s žáky. 
 
Prevence směrem k žákům: 

a) oblast výuky – témata sociálně patologických jevů byla začleňována do výuky  

b) možnost konzultací s metodikem prevence,  výchovným poradcem či pedagogickým 

pracovníkem 

c) žáci se zúčastňují rozličných preventivních programů a akcí školy. 

V  tomto školním roce se žáci zúčastnili těchto akcí: 

Září: 
Vycházka s podzimní tematikou 1. - 9. ročník/ 
Den zdravé výživy a zdravého životního stylu /1. – 9. ročník/ 
Sportovní hry I. a II. Stupeň /1. – 9. ročník/ 

Říjen: 
Turnaj ve vybíjené – /1. - 9. ročník/ 

Listopad: 
Diskusní klub s Městskou policií v Kojetín /1. - 9. ročník/ 
Výtvarná soutěž Čím budu /5. - 9. ročník/ 
Projektový den a projektové vyučování „Svět a já“ /1. - 9. ročník/ 
Turnaj v mele /5. - 9. ročník/ 

Prosinec: 
Vánoční dílny a pečení cukroví /1. - 9. ročník/ 
„Drogy jinak“ – Práce s interaktivním dotazníkem /9. ročník/ 
Turnaj ve stolním tenisu /4. - 9. ročník/ 

Leden: 
Přednáška a beseda „Hygienické návyky“  /1. stupeň/ 
Přednáška a beseda „Hygienické návyky“  /2. stupeň/ 
Turnaj ve florbalu /5. - 9. ročník/ 
Svět třídění a recyklace – Eko-Kom – Tonda Obal /4. - 9. ročník/ 

Únor: 
Přednáška a beseda „Dospívání“ /6., 7.ročník/  
Štafetový hry 
Den s hudbou a tancem 

Březen: 
Beseda s kurátorkou mládeže: /1. - 9. ročník / 
Přednáška a beseda „Rizikové chování na internetu v rámci předmětu I“ /5. – 9. ročník/ 
Příprava velikonoční výstavky /1. - 9. ročník / 

Duben: 
Barevný den – projektový den a projektové vyučování /1. - 9. ročník / 
Výtvarná soutěž s dopravní tématikou /1. – 9. ročník/ 
Velikonoční dílna /1. – 9. ročník/ 
Dopravní soutěž /5. – 9. ročník/ + dopravní hry /1. - 4. ročník / 
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Přednáška a beseda na téma „Sex a láska“: /8., 9. ročník/ 
Den Země – projektový den a projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 

Květen: 
Přednáška v rámci VO na téma „Rizikové situace a nebezpečná místa“ /8. – 9. ročník/ 
Přednáška v rámci VO na téma „Rizikové situace a nebezpečná místa“ /6. – 7. ročník/ 
Žijeme v Evropě – projektový den a projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 
Mobilní dopravní hřiště Kojetín /1. – 6. ročník/ 
Vycházka s jarní tématikou /1. – 9. ročník/ 

Červen: 
Přednáška a beseda „Prevence HIV a AIDS“: /8., 9. ročník/  
Zábavné odpoledne pro děti /1. – 9. ročník/ 
Den dětí /1. – 9. ročník/ 
Den zdravé výživy a zdravého životního stylu /1. – 9. ročník/ 
Poznávání regionu – Chropyně (zámek, naučná stezka) /1. – 9. ročník/ 
Co dělat  /projektový den a projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 
Běh proti drogám /1. – 9. ročník/ 

Zvýrazněné akce byly realizovány metodikem prevence. 
 
Prevence směrem k rodičům: 

a) třídní schůzky, konzultace a individuální pohovory, výchovné pohovory a komise. Rodiče jsou 

vždy informováni o situaci, která se bezprostředně týká jejich dítěte 

b) případné výchovné či vzdělávací problémy dítěte mohou rodiče individuálně řešit s pedago-

gickým pracovníkem, popřípadě s metodikem prevence, výchovným poradcem 

 

Prevence směrem k pedagogickým pracovníkům: 

a) informování pedagogického sboru o průběhu realizace minimálního programu na naší škole 

b) sebevzdělávání celého pedagogického sboru v této problematice, konzultace se členy pora-

denského pracoviště 

 

Účast metodika prevence na Krajské konferenci primární prevence a na setkáních meto-

diků prevence: 

V měsíci říjnu jsem se zúčastnil Krajské konference primární prevence v Olomouci. V  listopadu  

jsem se zúčastnil setkání školních metodiků prevence v Přerově, další setkání pak proběhlo v 

měsíci dubnu. 

V rámci těchto akcí jsem se seznámil s novinkami v legislativě a došlo k výměně zkušeností 

s ostatními metodiky prevence. O průběhu setkání jsem informoval své kolegy na metodickém 

sdružení. 

 

Ve školním roce 2019/2020 se zaměříme především na: 

- Pokračování v dosavadní strategii preventivního programu; 

-  Na budování přátelských a bezpečných vztahů mezi žáky pracovníky školy; 

- Aktivity podporující zdravý životní styl; 

- Stálé monitorování výskytu patologických jevů, zejména šikanování; 

- Na informovanost rodičů o problematice řešené školou v oblasti preventivního programu; 

- Na zlepšení spolupráci mezi rodiči a školou; 

- Na problematiku záškoláctví a vysoké absence žáků ve výuce. 
 



Školní rok 2018/2019 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 49 

 
8.  Výchovné poradenství  

Ve školním roce 2018/2019 zastávala funkci výchovného poradce Mgr. Monika Šišková (dále jen 
VP). 

Úkoly výchovného poradce byly plněny podle „Plánu činnosti výchovného poradce“ zpracova-
ného na školní rok 2018/2019. 
 
Klíčové úkoly VP pro školní rok 2018/2019  

A: Kariérové poradenství pro vycházející žáky základní školy a jejich rodiče:  

     - konzultace s rodiči - opakující se  

     - konzultace s žákem  

     - konzultace s třídním učitelem, ostatními pedagogy a pracovníky školy  

B: Zajistit informace o přijímacím řízení na OU:  

     - sledování legislativy  

     - organizační pokyny pro školní rok 2018/2019  

C: Návštěvy a exkurze :  
      - OU Křenovice – nekonala se 

D:  Sebevzdělávání: studium související legislativy a aktuálních změn 
 
Úkoly plněné průběžně 

- Vyhledávání žáků, jejichž psychický a sociální vývoj a rodinné prostředí vyžaduje zvláštní po-
zornost 

- Předkládat návrhy na další péči o tyto žáky a průběžně sledovat jejich další vývoj 

- Poskytovat poradenské služby v otázkách rozvoje osobnosti žáků, prevence a řešení výchov-
ných, vývojových a výukových problémů žáků 

- Koordinace řešení problémů ve vztazích mezi žáky, jejich rodinami a školou 

- Pomoc učitelům při řešení konfliktů a situací / rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák / 

- Připravovat žáky na uvědomělé rozhodování o profesní kariéře 

- Informovat o poradenských zařízeních – PPP, SPC 

- Věnovat se žákům s poruchami chování 

- Spolupracovat se školním metodikem prevence  

- Spolupráce s orgány péče o dítě 

- Vedení písemných záznamů o jednáních se zákonnými zástupci 
 

Roční plán 
 
Září 

- Seznámení s organizačními pokyny MŠMT pro školní rok 2018/2019 

- Aktualizace nástěnky k volbě povolání 

- Příprava materiálů k volbě povolání 

- Zjištění počtu vycházejících žáků 

- Podání informací o možnosti dalšího studia – žáci vycházející v daném školním roce 

- Konzultační hodiny pro vycházející žáky – po dohodě 

- Zjišťování zájmu vycházejících žáků o učební obory 

- Kontrola IVP 

- Spolupráce se školním metodikem prevence 
 
Říjen 
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- Doplnění kartotéky, kontrola katalogových listů 

- Poskytování informací o volbě povolání - on-line testy 

- Exkurze do OU Křenovice 

- Informační schůzka s rodiči vycházejících žáků 

- Informace o Dnech otevřených dveří na učilištích, o která mají žáci zájem 

- Evidence omluvené a vysoké neomluvené absence, opatření ve spolupráci s třídními učiteli 

- Zjišťování zájmu vycházejících žáků o učební obory 

- Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů  
 
Listopad 

- Zveřejnění aktuální dokumentace k volbě povolání 

- Vyhodnocení opatření učiněných v souvislosti s neomluvenou a vysokou omluvenou absencí 

- Zjišťování zájmu vycházejících žáků o učební obory 
 
Prosinec 

- Konzultační hodiny pro vycházející žáky a jejich rodiče 

- Výstavka vítězných prací ze soutěže „Čím budu“ 

- Zjišťování zájmu vycházejících žáků o učební obory 

- Zajištění přihlášek a zápisových lístků ke studiu na SŠ 

- Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů 
 
Leden 

- Zjišťování zájmu vycházejících žáků o učební obory 

- Poskytování informací pro vyplnění přihlášek ke studiu - žákům 

- Informační schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče - poskytování informací pro vyplnění 
přihlášek ke studiu 

- Vyhodnocení absence a účinnosti opatření za uplynulé období 

- Hodnocení VP 
 
Únor 

- Vybírání a kontrola přihlášek ke studiu, předání ke kontrole a podpisu řediteli školy 

- Zajištění zaslání přihlášek  

- Doplnění a kontrola dokumentace 

- Vyhodnocení neomluvené absence za I. pololetí, učinit opatření 

- Vydání zápisových lístků 

- Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů 
 
Březen 

- Informace o doručení přihlášek na OU 

- Spolupráce se školním metodikem prevence 
 
Duben 

- Kontrola pozvánek k přijímacím pohovorům 

- Informace o počtu přihlášených žáků na OU 

- Kontrola katalogových listů 

- Sledování výsledků přijímacích řízení, vedení evidence 
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- Příprava zápisu do 1. třídy ve spolupráci s vedením školy a TU 

- Spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů  
 
Květen 

- Kontrola absence neomluvené i dlouhodobě omluvené, řešení 

- Projednání způsobu klasifikace dlouhodobě omluvených žáků 

- Podání informací o možnosti dalšího studia – žáci vycházející ve školním roce 2019/2020 
 
Červen 

- Zpracování výsledků přijímacích řízení 

- Kontrola kartotéky, vyřazení vycházejících žáků 

- Vyhodnocení VP – Závěrečná zpráva 

- Kontrola katalogových listů 
 
Jednání ŠVK za školní rok 2018/2019:  

Počet zápisů v 1. pololetí: výchovné pohovory – 1 
                                            výchovné komise – 17  

Počet zápisů v 2. pololetí: výchovné pohovory –  1 
                                            výchovné komise – 13  

Celkem zápisů:     výchovné pohovory – 2 
                               výchovné komise – 30 
 
V letošním školním roce ukončila povinnou školní docházku 1 žákyně. Podala přihlášku a 
byla přijata na  OU Křenovice - obor prodavač. 
 

9.  Údaje o DVPP  
 

Počet účast-
níků 

Akce Místo akce Termín 

1 Krajská konference primární prevence Olomouc 26. 10. 2018 

1 Kurz bazální stimulace Kroměříž 14. – 15. 11 2018 

1 Setkání školních metodiků prevence Přerov 20. 11. 2018 

1 
Jarní setkání školních metodiků pre-
vence 

Přerov 2. 4. 2019 

1 
Reforma financování regionálního škol-
ství 

Olomouc 16.5.2019 

 
10.  Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti  
 
10.1. Prezentace školy na internetu 

Vzdělávací nabídku, informace pro veřejnost stanovené platnými právními předpisy způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a ostatní informace pro žáky, jejich rodiče a ostatní zájemce škola 
zveřejňuje na internetové adrese http://www.zssladovni.info/.   

 
10.2. Reprezentace školy na soutěžích 

Datum Název akce Místo konání Umístění 

23. 10. 2018 

Mistrovství  Jižní Mo-
ravy ve stolním te-
nisu 

Zlín 

Čuriová A. 2. místo 
Csocsová M. 3. místo 
Csocsová D. 4. místo 
Džugová P. 3. místo 

http://www.zssladovni.info/
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14. 11. 2018 – 15. 
11. 2018 

 

Mistrovství  
ČR ve stolním tenisu 

Hradec Králové 

Čuri J. 1. místo 
Čuriová A. 2. místo 
Csocsová D. 3. místo 
Csocsová M. 4. místo 
Džugová P. 5. místo 
 

20. 3. 2019 
Okresní turnaj ve vy-
bíjené dívek 

Lipník nad Beč-
vou 

4. místo  

6. 4. 2019 

Okresní turnaj ve 
stolním tenisu 
chlapců 

Kojetín Čuri Justin 1. místo 

12. 6. 2019 

 
 
 
Moudrá sova ČJ 
 
 
 
 
 
Bystrá liška M 
 
 

Přerov 

Zvídavý Neználek 3. místo 
Čuri Kevin 3. místo 
Csocsová Dominika 3. místo 
 
Čuri Kevin 3. místo 
Csocsová Dominika 2. místo 

 
10.3. Aktivity školy 

datum akce, realizátor 

7. září Vycházka s podzimní tematikou a opékáním 

14. září Kresba na chodníku 

19. září Den zdravé výživy a zdravého životního stylu 

21. září Sportovní hry I. a II. stupeň 

5. října Turnaj ve vybíjené 

19. října  Hod na cíl  

23. října Mistrovství jižní Moravy ve stolním tenisu 

22. října Pouštění draků 

25. října Výtvarná soutěž - podzim 

24. října  Projektové vyučování Počítač a já   

7. listopadu Soutěž ve skládání pexesa 

8. listopadu Diskusní klub s městskou policií Kojetín 

14. - 15. listopadu Mistrovství České republiky ve stolním tenisu 

21. listopadu Svět a já – projektový den 

23. listopadu Turnaj v mele 

30. listopadu Výtvarná soutěž „Čím budu“ 

17.prosince Turnaj ve stolním tenisu dívek 

19. prosince Vánoční výstavka, výzdoba tříd 

19. prosinec Návštěva výstavy Betlémů 

19. prosince Knihovna Kojetín – beseda – Advent, vánoční zvyky 

21. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenisu  

21. prosince Vánoční besídka 

18. ledna Turnaj v pozemním hokeji 

28. ledna Svět třídění a recyklace Eko-Kom – Tonda Obal 

29. ledna  MPP:  „Hygienické návyky“ I., II. stupeň 

31. ledna Puzzle  

31. ledna Soutěž ve spol. hrách „Piškvorky“  

leden Hrátky na sněhu 

13. února „Den s hudbou“ – „Zlatý slavík“, taneční soutěž   

15. února Štafetové hry 
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24. února Okresní kolo ve stolním tenisu hochů  

25. února MPP: Přednáška, beseda – „Dospívání“- 6. a 7. roč. 

6. března Vystoupení žáků pro Alfa Handicap Kojetín 

12. března Beseda s kurátorkou – trestní odpovědnost dětí a mládeže 

21. března Požární poplach 

5.dubna Okresní kolo soutěže ve stolním tenisu chlapců 

11. dubna Barevný den – projektový den (ŠVP) 

12. dubna Oživly tradice – velikonoce na Hané 

17.dubna Velikonoční dílny 

25. dubna Školní kolo dopravní soutěže 

26. dubna Dopravní hry 

26. dubna MPP: Přednáška, beseda – „Sex a láska“ 8. a 9. roč. 

do 27. dubna Výtvarná soutěž s dopravní tématikou  

duben Bylinková zahrádka 

30. dubna Den Země 

7. května Malá kopaná 

7.května Kresba na chodníku 

10. května Školní kolo lehkoatletického čtyřboje 

29. května Žijeme v Evropě – projektový den 

 květen Vycházka s jarní tématikou 

3. června Den dětí 

3. června Den zdravé výživy a zdravého životního stylu 

5.června Tvořivé dílničky zaměřené na romskou kulturu 

10. června Setkání nejlepších žáků školy se starostou města Kojetína 

12. června Vědomostní soutěže - Moudrá sova, Bystrá liška, Neználek Přerov 

24.června MPP: „Prevence HIV, AIDS“ 

25. června Poznávání regionu – Chropyně (zámek, naučná stezka) 

26. června Zábavné odpoledne pro žáky 

26. června Běh proti drogám 

27. června Co dělat… projektový den (ŠVP) 

Po celý rok pro naše žáky pořádáme nejrůznější sportovní nebo kulturní akce, soutěže a před-

nášky. Do této činnosti jsou zapojeni všichni žáci naší školy. 

Ve škole podporujeme také zájmovou činnost žáků. Ve školním roce 2018/2019 úspěšně pracoval 

kroužek stolního tenisu. Členové tohoto kroužku dosahují v soutěžích vynikajících výsledků. 

V tomto roce se naše škola zapojila do projektu Sportuj ve škole, který podporuje sportovní akti-

vitu dětí ve školních družinách. Pro ukázku několik školních akcí podrobněji. 
 
Mimořádné úspěchy na Mistrovství republiky. 

Žáci Základní školy ve Sladovní ulici již dlouhodobě dosahují velmi dobrých výsledků v soutěžích 

ve stolním tenise. Nebylo tomu jinak ani v letošním školním roce. Dívky zvítězily v okresním kole, 

poté odehrály výborně i Mistrovství Moravy ve Zlíně, v čele s Agnesou Čuriovou, která vybojovala 

titul Mistryně Moravy. Za ní se umístily i další tři dívky a zajistily si tím postup na Mistrovství České 

republiky. Podobně si vedli i hoši, kteří v silné konkurenci obsadili 3. a 5. místo v krajském přeboru 

a taktéž postoupili na Mistrovsví České republiky, které se konalo ve dnech 14. - 15. 11. 2018 

v Hradci Králové. Tohoto mistrovství se z naší školy zúčastnili 4 dívky a 2 chlapci. 

Agnesa Čuriová, Paulína Džugová, Monika Csocsová a Dominika Csocsová, Justin Čuri a David 

Svoboda jako náhradník. 

Všichni hráli výborně, někteří až mimořádně. Největším překvapením se stal Justin Čuri, který 

zvítězil v silně obsazené chlapecké kategorii a získal titul Mistr České republiky ve stolním tenise 

žáků speciálních škol! 
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Také děvčata nezklamala. Agnesa Čuriová prohrála až ve finále a skončila celkově na druhém 

místě se stříbrnou medailí. Dominika Csocsová vyhrála souboj o bronzovou medaili, Monika Cso-

csová se umístila na čtvrtém a Paulína Džugová na pátém místě. 

Další bronzovou medaili vybojovala Agnesa Čuriová ve čtyřhře žen. 

Naše výprava se čtyřmi medailemi  byla nejúspěšnější výpravou z celé České republiky, trenérka 

Alena Dufková byla vyhlášena nejlepší trenérkou. Za naše úspěchy jsme byli pochváleni ředitel-

stvím školy i ostatními vyučujícími, velkou odměnou nám bylo i přijetí u pana starosty, který se 

zájmem vyslechl sdělení o našich úspěších, prohlédl si medaile, diplomy i pohár pro vítěze. Zá-

věrečná společná fotografie je toho důkazem.  

Děkujeme všem zúčastněným za dobrou reprezentaci školy, města i celého kraje.                                                                   

 
 
Vycházka  podzimní přírodou 

V pátek 4. září jsme se společně, celá naše škola, vydali na plánovanou podzimní vycházku. 

Cílem našeho putování po okolí města Kojetína bylo poznávání přírodních krás, pozorování 

změn v podzimní přírodě, na zahrádkách a v polích. Také jsme společně poznávali a 

pojmenovávali stromy, rostliny, ptáky a zvířata. Cestou jsme si vyprávěli a srovnávali práci na 

poli v dnešní a v dřívější době. Den jsme zakončili na školní zahradě společným opékáním 

špekáčků.     
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Den zdravé výživy a zdravého životního stylu 

Zdravá výživa je způsob stravování, které nezatěžuje lidský organismus. K tomu napomáhá pro-
jekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“, do kterého se naše škola zapojila od září 2017. Cílem 
projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce, zeleniny a neochucených mléčných výrobků, přispět rovněž 
k formování zdravějšího životního stylu naší mladé populace.  

Náš školní „Den zdravé výživy a zdravého životního stylu“ se konal ve středu 27. září 2018. Žáci 
nejprve zhlédli prezentaci týkající se tohoto aktuálního tématu, potom se rozdělili do tří skupin 
podle ročníků. Žáci 1. - 3. ročníku si nejprve připomněli, co je to ovoce a zelenina. Své znalosti si 
ihned ověřili na pracovním listě, na kterém označili ovoce červeným kolečkem a zeleninu koleč-
kem zeleným. Po vyhodnocení práce nakreslili lidský obličej - vlasy, oči, nos i ústa ztvárnili pomocí 
výstřižků ovoce a zeleniny z různých letáků a novin. Starší žáci vytvořili zajímavý projekt o zdravé 
výživě. Na flipchart nakreslili dvě postavy s velkým břichem. Žáci 4., 5. a 7. ročníku vystřihli a 
nalepili do břicha první postavy vše zdravé, žáci 6., 8. a 9. ročníku vystřihli a vlepili druhé postavě 
do břicha vše nezdravé. Potom se starší chlapci odebrali do počítačové učebny, kde vytvořili 
krátkou prezentaci týkající se zdravé výživy na PC. Děvčata připravila pro všechny děti výborné 
ovocné špízy. 

Závěr dne byl společný pro všechny ročníky a konal se na školní zahradě. Žáci byli rozdělení do 
tří družstev a soutěžili při štafetových hrách. S poměrně velkým náskokem vyhrálo družstvo Tyg-
říků. 

Celá akce se moc povedla a je prezentována na chodbě školy pomocí fotografií, pracovních listů 
a výtvorů žáků. 
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Hod na cíl 

V průběhu měsíce října proběhla na naší škole soutěž v hodu na cíl. Žáci bojovali o vítězství ve 
dvou částech soutěže – hod na koš a hod do kruhu. Celkovými vítězi se stali: 
kategorie chlapců – Kevin Čuri 
kategorie dívek – Stefanie Mižikárová 
Vítězům gratulujeme. 
 

 
 

Diskusní klub s městskou policií 

Dne 8. listopadu se na naší škole uskutečnila beseda s policisty Městské policie Kojetín. 

Besedy se zúčastnili žáci od čtvrtého vyučovacího ročníku. Žáci se dozvěděli, co ve své práci 
policisté dělají, jaká jsou telefonní čísla pro nahlášení nebezpečné situace, co je to tísňová 
linka. 

Beseda byla zaměřena na město Kojetín. Žáci byli mimo jiné upozorněni na nebezpečná 
místa pro přecházení vozovky a důležitost používání ochranné přilby při jízdě na kole. Zopa-
kovali si  základní pravidla správného chování chodce a cyklisty v silniční dopravě. Byla pro-
brána bezpečnost dětí na hřištích a nebezpečí nálezu injekčních stříkaček. Policisté žáky 
nabádali k slušnému chování v ulicích města. Postěžovali si na časté problémy s majiteli psů, 
kteří po svých  čtyřnohých mazlíčcích neuklízejí výkaly. Preventivní akce byla spojena s čet-
nými dotazy žáků, bylo vidět, že o danou problematiku mají zájem. Již dnes se těšíme na 
návštěvu policistů v naší škole v příštím školním roce. 
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Vánoční tvoření 

Vánoční dílničky jsme uskutečnili ve čtvrtek 20. prosince 2018. Činnost žáků byla rozdělena na 

tři stanoviště. Na prvním stanovišti ve III. třídě vyrobili žáci pod vedením Mgr. Hany Jarmerové 

zajímavý svícen z  barevného vlnitého kartonu, „cédéčka“, čajové svíčky a drobné vločky, vytvo-

řené pomocí ozdobné raznice na papír. Druhé stanoviště bylo v V. třídě. Žákům se podařilo pod 

vedením Mgr. Moniky Šiškové pomocí temperových barev a vidličky vytvořit překrásné vánoční 

blahopřání. Nejvoňavější stanoviště se nacházelo ve školní kuchyňce, kde žáci pekli a zdobili 

výborné vánoční cukroví pod vedením Dagmar Panáčkové. Žáci se během dne postupně vystří-

dali na všech stanovištích, všechno vánoční tvoření doprovázela příjemná sváteční atmosféra, 

vánoční písně a koledy.  
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Eko - Kom – Tonda obal na cestách 

V rámci podpory environmentální výchovy u dětí v naší škole, nás v dopoledních hodinách jed-
noho zimního dne navštívil pracovník firmy Eko - Kom. Děti seznámil s tím, proč naší školu na-
vštívil a proč je třídění odpadu v dnešní době důležité. Svou přednášku o odpadech a jejich dalším 
zpracování prokládal filmy a ukázkami z podniků, které tento odpad dále zužitkovávají. Děti  nej-
více zaujaly  hry, kdy se snažily správně uložit odpad do sběrných nádob. Za svou snahu byly 
odměněny pravítky, vystřihovánkami a knížkami s ekologickou tématikou. 
 

 
 
 
Hygienické návyky 

Upevňování hygienických návyků u žáků je nedílnou součástí preventivního programu naší školy. 
Každoročně se tomuto tématu věnujeme pořádáním besed zvlášť pro žáky prvního a druhého 
stupně. Na prvním stupni je beseda zaměřena na základní hygienická pravidla, žáci hravou for-
mou na interaktivní tabuli vybírají hygienické pomůcky, seznamují se správným postupem mytí 
rukou, těla, učí se vyčistit si zoubky. Na druhém stupni je beseda zaměřena spíše na otázky 
dospívání, péči o pokožku a její vzhled. Zabýváme se také intimní hygienou, ale nezapomínáme 
ani na hygienu oblékání a hygienu při jídle  a pití. Všem žákům zdůrazňujeme význam osobní 
hygieny pro prevenci nemocí, pro jejich vzhled a krásu. 
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Puzzle, piškvorky 

Skládání puzzlů je tvůrčí činnost, která u dětí rozvíjí logické myšlení, představivost i  jemnou 
motoriku. Děti mají rády zejména puzzle s pohádkovými motivy. Takovéto puzzle jsme vybrali i 
pro školní soutěž žáků prvního stupně, která se uskutečnila ve čtvrtek 31. ledna 2019.  Zahájena 
byla v  počítačové učebně, kde žáci sestavovali pomocí dotykové obrazovky obrázky rozdělené 
na 14 částí.  Po vyhodnocení první části soutěže jsme se  přesunuli do třídy, kde skládali puzzle 
ručně. Zde byli rovněž vyhlášeni celkoví vítězové této velmi populární hry.  
1. místo Ondřej Navrátil - 4. ročník 
2. místo Radek Fečo - 5. ročník 
3. místo Diego Mižikár - 3. ročník 

Žáci druhého stupně soutěžili ve stejnou dobu v piškvorkách. Tato zábavná strategická hra měla 
u dětí velký úspěch, o konečném pořadí rozhodla až závěrečná bitva mezi Monikou a Viktorem. 
1. místo Monika Csocsová - 8. ročník 
2. místo Viktor Čuri - 6. ročník 
3. místo Dominika Csocsová - 8. ročník 

Zábavné dopoledne se dětem moc líbilo. Už se všichni těšíme na další obdobné zápolení žáků 
naší školy. 

 
 

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov na téma: ,, Kurátor a trestní odpovědnost 
dětí a mládeže“ 

 
Beseda Centra komplexní péče Olomouckého kraje 

I v letošním školním roce se v měsíci březnu na naší škole uskutečnila beseda s kurátorkou 
Magistrátu města Přerova paní Bc. Vlastou Janů. Beseda byla určena pro žáky od pátého do 
devátého postupného ročníku. Paní Janů žákům vysvětlila pojem protiprávního jednání, trestní 
odpovědnosti mládeže, zabývala se rozdíly mezi přestupky a trestnými činy. Žáci poznali způsob 
řešení přestupků a odlišnosti při řešení trestných činů. Kurátorka se zabývala i možnostmi uklá-
daných trestů. Pro objasnění využívala motivační příběhy. Žáci se v nich učili posoudit vzniklé 
situace a určovali, zda se jednalo o přestupek, či trestný čin. Byli také upozorněni na povinnost 
vyřídit si občanský průkaz nejpozději do jednoho měsíce od dovršení patnácti let věku. V závěru 
besedy kurátorka odpovídala na jejich četné dotazy.  

Další besedu pro naše žáky připravilo Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji. 

Žáci ve skupinách plnili nejrůznější úkoly, komunikovali s pracovnicemi centra, hravou a poutavou 
formou se seznamovali s nebezpečím návykových hazardních a počítačových her, poznali rizika 
užívání drog. V závěru besedy společně vytvořili plakát zobrazující nebezpečí  závislostí pro člo-
věka. Děkujeme za velmi pěkné besedy a těšíme se na další spolupráci. 
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11.  Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti  

Ve školním roce 2018/2019 na naší škole proběhla kontrola ze strany ČŠI. 

 
12.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Ve školním roce 2018/2019 nebyla naše škola zapojena do rozvojových nebo mezinárodních 
programů. 

 
13.  Zapojení školy do DV v rámci celoživotního vzdělávání  

Ve školním roce 2018/2019 úspěšně absolvoval jeden zaměstnanec Funkční studium řídících 

pracovníků škol a školských zařízení.. 

 
14.  Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery  

Organizace přínos pro školu 

Olomoucký kraj zřizovatel školy, podpora 

Úřad práce Přerov přednášky, besedy 

PPP OK, pracoviště Přerov podpora, konzultace, vyšetření 

SPC Prostějov, Kroměříž, Hranice  podpora, konzultace, vyšetření 

Policie ČR, Městská policie Kojetín přednášky, besedy 

OSPOD Přerov, Prostějov, Olomouc konzultace, pohovory s dětmi, přednášky 

Charita Kojetín koordinace využití volného času dětí 

MěÚ Kojetín vlastník budovy, práce v komisích města, be-
sedy pro žáky 

Spec. školy Lipník, Spec. školy Přerov, 
Spec. Školy Hranice na Moravě 

partner pro pořádání soutěží 

MěDDM Kojetín pořadatel tematických akcí pro děti 

MěKS Kojetín besedy, divadla 

Alfa handicap v Kojetíně umožnění vystupování dětí na veřejnosti 
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15.  Sebehodnocení školy 

Sebehodnocení základní školy za školní rok 2018/219 bylo zpracováno formou dotazníkového 
šetření zvlášť pro rodiče žáků, žáky školy a pedagogické pracovníky v průběhu měsíce června. 

 
Dotazník školní atmosféry pro rodiče 2018/2019 

Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 

pracoviště základní škola – Sladovní 492, Kojetín, 752 01 

1. Očekáváme, že tato škola dobře při-

praví naše dítě na další vzdělávání 

2. Všem žákům je ve škole poskytována 

stejná péče bez ohledu, zda jsou žáci 

nadaní nebo mají problémy 

  
3. Jestliže se s vyučujícím dohodneme 

na nějakém postupu, oni tuto dohodu 

respektují 

4. Učitelé, kteří učí naše dítě, na něm vidí 

spíše přednosti než nedostatky 

  
5. Někteří žáci mají ve škole často pro-

blémy, protože jejich rodiče nepřiklá-

dají jejich vzdělání příliš velký vý-

znam 

6.  Vzdělávací péče o žáky v naší škole je 

stejně kvalitní u všech žáků bez rozdílu 
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7. Učitelé, kteří učí naše dítě, většinou 

respektují naše názory na způsob jeho 

vzdělávání a výchovy 

8. Když se žák dostane ve škole do něja-

kých problémů, má v každém případě 

možnost nejprve vysvětlit, jak se to 

stalo 

  
9. Domníváme se, že ve škole je uplat-

ňováno více motivujícího vedení žáků 

než zákazů a příkazů 

10. Hodnocení našeho dítěte považujeme 

většinou za spravedlivé a objektivní 

  
11. Učitelé naší školy zpravidla respektují 

způsob a styl učení jednotlivých žáků 

a berou na ně při hodnocení ohled 

12. Domníváme se, že našemu dítěti je ve 

škole zaručená naprostá bezpečnost 
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13. Jsme spokojeni se školními výsledky, 

které naše dítě ve škole dosahuje 

14. Učitelé našeho dítěte se nám jeví jako 

málo tolerantní a velmi přísní 

  
15. Jestliže se naše dítě dopouští nějakého 

závažného přestupku, jsme o tom oka-

mžitě informováni učiteli 

16. Učitelé mají přehled, v jakých rodin-

ných či sociálních podmínkách žijí ně-

kteří jejich žáci 

  
17. Jako rodiče jsme občas bezradní, jest-

liže chceme pomoci našemu dítěti 

s některými domácími úkoly 

18. Naše dítě má občas strach či obavy 

z chování některých spolužáků 
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19. Spolupráce s učiteli našeho dítěte je 

na velmi dobré úrovni, neboť je zalo-

žena na vzájemném respektu 
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Evaluační dotazník pro učitele 2018/2019 
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 

pracoviště základní škola – Sladovní 492, Kojetín, 752 01 

 
1. V průběhu výuky žákům srozumitelně 

sděluji cíle výuky 

 

2. Na počátku výuky žáky vhodně motivuji 

  
3. Myslím, že můj výklad vzbuzuje u žáků 

jasné představy 

 

4. Tuto skutečnost neustále ověřuji 

 
 

5. Úlohy, které zadávám slabším žákům, jim 

dávají šanci na úspěch 

 

6. Podněcuji vzájemnou spolupráci žáků 
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7. Žáci mají možnost organizovat si svoji práci 

sami 

 

8. Snažím se komunikovat rovnoměrně se 

všemi žáky 

 
 

9. Myslím, že dobře využívám pomůcky 10. Myslím, že tempo výuky je přiměřené 

úrovni žáků 

 

  
11. Nezapomínám ani na pomalejší žáky 12. Přechody mezi jednotlivými činnostmi 

jsou plynulé 
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13. Vedu žáky k sebehodnocení svého pokroku 

 

14. Výuka probíhá bez ztrátového času a bez 

spěchu 

  

15. Výuka končí v klidu bez přetahování do 

přestávek 

 

16. Žáci dodržují stanovená pravidla 

  
17. Posiluji sebedůvěru žáků 

 

18. Stanovuji jasná pravidla chování 
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19. Zařazuji oddechové chvilky 

 

20. Nikdy žáky nezesměšňuji a neprovokuji 

  

21. O řešení případných konfliktů se radím 

s kolegy 

 

22. Umím diagnostikovat příznaky šikany 

  
23. Žákovu chybu chápu jako upozornění na 

to, co je třeba napravit 

 

24. Pravidelně přemýšlím o své práci se žáky 
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25. Snažím se být v kontaktu s vývojem svého 

oboru 

 

26. Když je to možné, zařazuji netradiční 

formy práce 
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Evaluační dotazník pro žáky 2018 - 2019 
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice 

pracoviště základní škola – Sladovní 492, Kojetín, 752 01 

 

 

1. Jsem rád, že chodím do této školy 2. Jsem spokojen s nabídkou kroužků na škole 

  
3. Jsem spokojen s kvalitou výuky ve škole 4. Vítám možnost hledat si sám nové poznatky 

na internetu 

  
5. Učitelé chtějí, abychom učivu porozuměli 6. Učitelé chtějí, abychom vědomosti uměli pou-

žívat 
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7. Mám pocit, že učitelům na mě záleží, pomá-

hají mi 

8. Nebojím se zeptat, když něčemu nerozumím 

  

9. Vím, za kým bych měl ve škole zajít s osob-

ním problémem 

10. Na vyučování se pravidelně a pečlivé připra-

vuji 

 

 
11. Mohu učiteli sdělit svůj názor, diskutovat 

s ním 

12. Jsem rád, když pracujeme ve skupinách 
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13. Myslím si, že se učitelé snaží udělat výuku 

zajímavou 

14. Rodiče se pravidelně zajímají o mé výsledky 

ve škole 

  
 

 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána a schválena na 
pedagogické radě dne 23.09.2019 a v souladu s § 168 odst. 1b) zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon) a § 7 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouho-
dobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, byla dne 20.09.2019 před-
ložena ke schválení školské radě. 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne 24.09.2019 a dne 26.09.2019 byla výroční 
zpráva vložena na Portál příspěvkových organizací Olomouckého kraje a zveřejněna na 
přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
 
 
 
Přílohy: Organizační struktura školy 

 
 
 
 
V Křenovicích dne 26. září 2019 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Josef Plesník      Magda Pelikánová 
ředitel školy       předseda školské rady 
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Výroční zpráva o poskytování informací  
 

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, za období 1.1.2018 – 31.12.2018 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2017 je zpracována 
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím, v platném znění. 
 
 
a) Celkový počet písemných žádostí o informace 

0 
 
b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 

0 
 
c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí in-

formace: 

0 
 
d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 

0 
 
e) Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici 

v archivu školy. 

 
 
 
 
 
 
V Křenovicích dne 31. ledna 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Josef Plesník 
ředitel školy 
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