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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 dvě části: 
 
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. 

Europass – dodatek k osvědčení, vydávaný Odborným učilištěm a Základní školou Křenovice, je 
ke stažení a vytištění na https://www.oukrenovice.cz/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. 

https://www.oukrenovice.cz/europass
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3.  Přehled schválených ŠVP  
 
3.1.  ŠVP oborů vzdělání 

Ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 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 2020/2021 k 30.9.2020  

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 

11 110 10 6,00 16,44 18,3 6,7 3,53 

  

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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jení 

55 73 96 104 105 91 101 106 122 115 102 88 116 116 124 128 129 119 105 118 106 98 110 

Konec 49 68 82 87 96 84 93 99 109 97 85 74 92 95 105 103 106 97 83 88 82 94 90 
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Úbytek 6 5 14 17 9 7 8 7 13 18 17 14 24 21 19 25 23 22 22 30 24 4 20 

% 11 7 15 16 9 8 8 7 11 16 17 16 21 18 15 20 18 18 21 25 23 4 18 

 
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 14 8 7 29 

66-51-E/01 3 18 16 9 43 

41-52-E/01 3 10 7 6 23 

29-51-E/02 1 6* 5*  11 

75-41-E/01 1  2** 2** 4 

Celkem škola 11 48 38 24 110 

*, ** třídy spojeny 

 
4.3.2.  Počet přihlášených žáků pro školní rok 2021/2022 

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

přijetí 
do vyš. 

roč. 

Přijatých 57 -   - - 

Odevzdalo ZL 50 -   - - 

 
4.4.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Zaměstnanci školy k 1.9.2021: 

− počet zaměstnanců fyzických celkem  55 

− počet zaměstnanců přepočtených celkem 50,86 
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− z toho střední škola    41,11 

− z toho základní škola       9,75 

− z toho hlavní činnost    50,56 

− z toho doplňková činnost     0,30 

Zaměstnanci školy k 1.9.2021 – hlavní činnost: 

− počet zaměstnanců fyzických celkem  55 

− počet zaměstnanců přepočtených celkem 50,56 

− z toho pedagogů    40,26 

− základní škola        9,15 

− střední škola      31,11 

− z toho nepedagogů      10,30 

− základní škola        0,60 

− střední škola        9,70 

4.4.1.  Přehled pedagogických pracovníků k 1.9.2021 

4.4.1.1. Odborné učiliště 

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

b) statutární zástupce ředitele školy  
  - učitelství N-ObV pro 2. stupeň ZŠ 
  - učitelství N pro SŠ 
  - speciální pedagogika 
  - 12 let pedagogické praxe 
  - funkční studium FS 1 
  - vyučoval: ObV, T, Zv, Ps 

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

  - speciální pedagogika 
  - 24 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 
  - 10 let pedagogické praxe 
  - vyučoval: odborné předměty, M, TV 

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) 
- 32 let pedagogické praxe  

  - vyučoval: odborné předměty 
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  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  
  - 40 let pedagogické praxe 
  - vyučoval: odborné předměty 

e) vedoucí učitel odborného výcviku      (1) 

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

  - vyučoval: odborný výcvik 

f) učitelé odborného výcviku  

  41-52-E/01 Zahradnické práce    (4) 
  - vyučení v oboru (2) 
  - ÚSO v oboru (1) 
  - VŠ v oboru (1) 
  - doplňkové pedagogické studium (3) 
  - rozšiřující studium speciální pedagogiky (2) 
  - průměrná délka praxe 15 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby  (4) 
- vyučení v oboru (4) 

  - ÚSO (4) 
- doplňkové pedagogické studium (4) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (4) 

  - průměrná délka praxe 24 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

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

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

  - průměrná délka praxe 29 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

66-51-E/01 Prodavačské práce    (6) 
- vyučení v oboru (5) 

  - ÚSO (6) 
- doplňkové pedagogické studium (5) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (5) 

  - průměrná délka praxe 26 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 35 let 

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

- doplňkové pedagogické studium (1) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) 
- studium pro AP (4) 

  - průměrná délka praxe 16 let 

h) vedoucí vychovatelka        (1)  
  - SPgŠ vychovatelství  
  - speciální pedagogika pro vychovatele (Bc.) 
  - délka praxe 39 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 24 let 

j) asistent pedagoga (§ 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.)  (1) 
  - střední vzdělání 
  - kurs všeobecné sanitářky 
  - kurs pro asistenty pedagoga  
  - délka praxe 33 let 

4.4.1.2. Základní škola  

a) zástupce ředitele školy pro ZŠ 
  - učitelství pro ŠMVZP 
  - funkční studium FS 1 
  - 38 let pedagogické praxe 

b) učitel   - učitelství pro ŠMVZP     (3) 
  - speciální pedagogika     (1) 

  - průměrná praxe 30 let 

c) vychovatel ŠD         (1) 
  - ÚSO 
  - doplňkové pedagogické studium  
  - speciální pedagogika 
  - pedagogická praxe 31 let 

d) asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.)  (5) 
  - ÚSO (5) 

- doplňkové pedagogické studium (1) 
- studium pro AP (4) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) 

  - průměrná délka praxe 13 let 

4.4.2.  Přehled nepedagogických pracovníků školy k 1.9.2021  

4.4.2.1. Odborné učiliště 

a) ekonom, účetní 
  - SEŠ         (1) 

  - délka praxe 19 let  

b) administrativní pracovnice       (1)  
  - střední vzdělání ekonomického směru 
  - délka praxe 40 let 
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c) školník  - střední vzdělání      (1) 
  - 39 let praxe 

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

- průměrná praxe 35 let 

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

f) kuchař   - vyučen v oboru (2)      (2) 
  - praxe 26 let 

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

  - praxe 33 let 

h) zahradnice  - střední vzdělání       (1) 
  - praxe 25 let 

4.4.2.2. Základní škola 

školnice - střední vzdělání      (1) 
  - 30 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 2020/2021 podle oborů a tříd 

Prospěch žáků k 30.6.2021  

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 11 6 7 14 14 6 4 5 8 5 4 0 2 2 88 

klasifikováno 11 6 7 14 14 6 4 5 8 5 4 0 2 2 88 

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

PV 5 4 4 5 4 2 0 3 2 0 0 0 2 1 32 

P 6 2 3 9 10 4 4 2 6 5 4 0 0 1 56 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 prospěch 1,79 1,35 1,58 1,81 1,93 1,82 1,83 1,70 1,75 2,00 2,16 0 1,22 1,50 1,78 

 
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. 

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, restaurace Na Hrázi Kojetín, restaurace Lázně 
Prostějov a Aramark Přerov.  
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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 2020/2021 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.  

Vzhledem k epidemiologické situaci (COVID-19) se STK ani LVVK v tomto školním roce nekonal. 

 
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 75 103 46 81 111 140 19 39 97 81 102 0 101 111 86 

omluvená 75 103 46 81 111 140 19 39 97 81 102 0 101 111 86 

neomluvená 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

zameškaná 87 94 14 69 105 44 33 15 66 46 45 0 137 31 66 

omluvená 87 94 14 67 105 44 33 15 66 46 45 0 137 31 66 

neomluvená 0 0 0 2 0 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.                

2. 5 1 3 2 1    3 1   1  17 

Pochvala 
ŘŠ 

1.                

2.  2 2 2 2        1  9 

Napome-
nutí TU 

1.    1           1 

2.                

Důtka TU 
1.    2           2 

2.                

Důtka ŘŠ 
1.                

2.                

Snížený – 
2. stupeň 

1.                

2.    2           2 

Snížený – 
3. stupeň 

1.                

2.                

Podmí-
něné vy-
loučení 

1.                

2.                

Vyloučení 
1.                

2.                
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5.4.  Odborné kurzy 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pro žáky oboru Pečovatelské služby připravili krátkodobé kurzy 
pro zkvalitnění a zpestření výuky Odborného výcviku, ale bohužel vzhledem k epidemiologické 
situaci COVID-19 se nemohly uskutečnit.  
 

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 2020/2021  

Obor ročník ž Kč Průměr 

KP 

1. 58 15 145 261 

2. 40 21 195 530 

3. 40 20 025 501 

Obor  KP 138 56 365 408 

PD 

1. 88 140 055 1 592 

2. 91 151 748 1 668 

3. 26 41 212 1 585 

Obor  PD 205 333 015 1 624 

ZA 

1. 52 10 722 206 

2. 35 21 256 607 

3. 28 22 359 799 

Obor  ZA 115 54 337 472 

PK 
1. 36 27 256 757 

2. 29 60 249 2 078 

Obor PK 65 87 505 1 346 

Škola 523 531 222 1 016 

 
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 
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2016-17 759 631 052 831 

2017-18 865 801 024 926 

2018-19 746 823 348 1 104 

2019-20 538 532 438 990 

2020-21 523 531 222 1 016 

 

 
 
 

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.  

Ve školním roce 2020/2021 byli do programu zařazeni žáci obou ročníků oboru vzdělání 29-51-
E/02 Potravinářské práce (ŠVP Pekař) a žáci všech tří ročníků oboru vzdělání 75-41-E/01 Pečo-
vatelské služby (ŠVP Pečovatel), kteří splní podmínky pro poskytnutí stipendia stanovená ve sti-
pendijním 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.  

e) Přehled vyplacených stipendií ve školním roce 2020/2021:  

Ročník 1. pololetí 2. pololetí Vyznamenání 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Průměrná výše odměn žáků
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Kč počet žáků Kč počet žáků Kč počet žáků 

1. 4.500 15 3.900 13   

2. 8.000 20 4.000 10 5.000 2 

3. 5.000 10     

 
5.6.  Výsledky závěrečných zkoušek  

5.6.1.  Závěrečné zkoušky v řádném termínu 

Závěrečné zkoušky ve všech oborech vzdělání vyučovaných na škole se konaly ve dnech 1.6. – 
11.6.2021.   

Na základě rozhodnutí ředitele školy č. 8/2021, č.j. OUKR/120/2021 ze dne 4.2.2021, v návaz-
nosti na opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám č.j. MŠMT-3258/2021-1 se závěrečné 
zkoušky skládaly ze dvou předmětů, a to z praktické zkoušky a z písemné zkoušky. Předepsaný 
řádek pro třetí závěrečnou zkoušku, která z rozhodnutí ředitele školy nebyla v souladu s opatře-
ním obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1 součástí závěrečné zkoušky, se proškrtl jak v části 
pro název předmětu, tak v části prospěch. 

Předsedou komise oboru 29-51-E/02 Potravinářské práce byla OŠM KÚ Olomouckého kraje jme-
nována Mgr. Ivana Pohlová, zástupce ředitele OU a PrŠ Mohelnice, předsedkyní komise oboru 
66-51-E/01 Prodavačské práce byla jmenována paní Hana Stromšíková, učitelka odborného vý-
cviku OU Kelč, předsedou komise oboru 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Marta No-
votná, učitelka OV a OP SŠ a ZŠ Holešov, předsedkyní komise oboru 75-41-E/01 Pečovatelské 
služby byla jmenována p. Zdenka Černochová, učitelka odborného výcviku OU Kelč a předsed-
kyní 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 5.3.2021. Úspěšným 
absolventům bylo předáno vysvědčení o ZZ a výuční list.  

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 

Ředitel školy svým rozhodnutím č. 15/2021, č.j. OUKR/344/2021 ze dne 12.3.2021, stanovil v 
souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve 
středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři, v platném 
znění, způsob konání písemné části jednotné závěrečné zkoušky na škole ve školním roce 
2020/2021 tak, že písemnou zkoušku elektronickou formou konali žáci všech oborů vzdělání. 

 

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 6 5 2 3 23 

Celkové 
hodnocení 

prospěl s vyznamenáním 5 2 2 1 0 10 

prospěl 2 4 3 1 3 13 

neprospěl - - - - - - 

Průměrný 
prospěch v 
části 

písemné 1,57 2,00 2,20 1,50 3,00 2,00 

praktické 1,29 2,50 1,40 2,00 2,67 1,87 

ústní – nekonala se       

Celkový průměrný prospěch 1,43 2,25 1,80 1,75 2,83 1,94 
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5.6.2.  Závěrečné zkoušky v náhradním termínu 

S ohledem na změnu organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2020/2021 z důvodu epi-
demiologických opatření se závěrečné zkoušky v náhradním termínu nekonaly.  
 

5.7.  Hodnocení výchovného poradenství 

5.7.1.  Plnění úkolů 

Úkoly plněné podle „Plánu činnosti výchovného poradce“ 

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 podle druhu postižení podle tříd 
- Spolupráce se ZŘŠ a VOV při vypracování harmonogramu akcí zaměřených na prezen-

taci školy 
- Příprava na prezentační výstavy – ve spolupráci se ZŘŠ a VOV  
- Vyhodnocení „Dotazníků pro absolventy“ 

Listopad:    
- Prezentace školy podle harmonogramu akcí zaměřených na prezentaci školy 
- Spolupráce se ZŘŠ 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 : 
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- Předání dotazníků o příslibu zaměstnání žákům končících ročníků 
- Předání dotazníků pracovního uplatnění absolventů žákům končících ročníků 
- 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 2020/2021 

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 – 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 a PPP: 

Odborné učiliště Křenovice velmi úzce spolupracuje s SPC Hranice, SPC F. Vančury Kroměříž, 
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). 

Spolupráce školy s OZS sociální podnik s.r.o. 

Odborné učiliště spolupracuje se sociálním podnikem „Okrašlovací a zábavní spolek“ se sídlem 
v Bystřici pod Hostýnem. Spolupráce spočívá v nabídce zaměstnávání absolventů školy, kteří 
mají zdravotní znevýhodnění.  

Sociální podnik se snaží pro každého zaměstnance najít pracovní uplatnění odpovídající jeho 
schopnostem a zdravotnímu stavu. Všichni zaměstnanci jsou zaměstnáváni na částečný úvazek. 

Besedy, workshopy a DOD pořádané ve spolupráci se ŠMP: 

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997, o přijetí krizového opatření a opat-
ření vlády ČR ze dne 12.10.2020 byla nově stanovena změna organizace výuky z prezenční na 
distanční způsob vzdělávání žáků. Od 04.01.2021 výuka opět probíhala distančním způsobem. 
Z tohoto důvodu byly zrušeny nebo odloženy veškeré připravované besedy a přednášky na ob-
dobí prezenční výuky. 

Spolupráce s ÚP Přerov 

Z důvodu změny organizace výuky z prezenční na distanční způsob vzdělávání žáků a vzhledem 
k pandemii se neuskutečnila beseda pro žáky končících ročníků na ÚP v Přerově, ale rady žákům 
byly předány písemnou formou a v případě potřeby se žáci mohli dotazovat telefonicky nebo 
osobně na ÚP v Přerově. 

Jednání ŠVK za školní rok 2020/2021: 

Počet zápisů v 1. pololetí:     0 
Počet zápisů v 2. pololetí:     3 
Celkem zápisů:                 3 

Jednání ŠVK za 2. pololetí:     3 

1. Dne 08.03.2021 – Humplíková Alena 
- předmětem jednání byla neúčast při distanční výuce ani po opakovaných urgencích TU 
- závěr: důrazné upozornění – citace: § 68, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-

ním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

2. Dne 07.06.2021 – Posčogoš Lukáš 
- předmětem jednání byla neomluvená absence ve výši 18 hodin, nevhodné a drzé cho-

vání, vysmívání se spolužákům a lhaní 
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- závěr: 2.stupeň z chování 

3. Dne 07.06.2021 – Olahová Magdaléna 
- předmětem jednání byla neomluvená absence ve výši 12 hodin, drzé chování, lhaní, 

podvádění, nedodržování BOZP  
závěr: 2.stupeň z chování 

Jednání se zákonnými zástupci žáků:       0 

Vyhodnocení neomluvené absence 

Počet zápisů: 21          

Neomluvená absence za 1. čtvrtletí:                666 hodin 
Neomluvená absence za 2. čtvrtletí:                418  hodin 
Neomluvená absence za 1. pololetí:            1 084 hodin 

Neomluvená absence za 3. čtvrtletí:          0 hodin   
Neomluvená absence za 4. čtvrtletí:      534   hodin 
Neomluvená absence za 2. pololetí:               534   hodin 

Neomluvená absence za školní rok 2020/2021:  1 618 hodin 

Vyhodnocení zvýšené omluvené absence 

Počet zápisů:  22           

Zvýšená omluvená absence za 1.čtvrtletí:      912 hodin 
Zvýšená omluvená absence za 2.čtvrtletí:      359  hodin 
Zvýšená omluvená absence za 1.pololetí:  1 271 hodin 

Zvýšená omluvená absence za 3.čtvrtletí:          0  hodin 
Zvýšená omluvená absence za 4.čtvrtletí:   1 010  hodin 
Zvýšená omluvená absence za 2.pololetí:  1 010  hodin 

Zvýšená omluvená absence za školní rok 2020/2021: 2 281 hodin  

Neomluvená absence a zvýšená omluvená absence za 3.čtvrtletí je nulová z důvodu výuky pro-
bíhající nadále distančním způsobem. 

5.7.2.  Předčasné ukončení vzdělávání 

V průběhu školního roku 2020/2021 předčasně ukončilo vzdělávání celkem 22 žáků, z toho v: 

1. ročníku      11 žáků 
2. ročníku        6 žáků 
3. ročníku        5 žáků 

Předčasné ukončení vzdělávání dle oborů: 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby    6 žáků 
66-51-E/01 Prodavačské práce     9 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    7 žáků 
zanechání studia     13 žáků 
vyloučení ze školy       0 žáků 
přestup na jinou školu      1 žák 
přerušení studia       2 žáci 
neprospěch        0 žáků 

Počet žáků, kteří ve školním roce 2020/2021 předčasně ukončili studium, je dle našeho názoru 
ovlivněn přerušením docházky žáků do školy od 12.10.2020 do 21.5.2021 (s výjimkou v prosinci 
2020) z důvodu koronavirové epidemie. 
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Počty žáků školy, kteří předčasně ukončili studium v posledních 17 letech 
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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  

2019/2020 4 7 - - - - 11 98 11,2 

2020/2021 7 13 - 1 2 - 23 110 20,9 

Celkem 170 177 13 35 44 1 440 1903 23,1  

Z tabulky je zřejmé, že nejčastějším důvodem předčasného ukončení vzdělávání za posledních 
sedmnáct let je žádost zletilého žáka či jeho zákonného zástupce (170 žáků, tj. 38,6%) a ukončení 
studia formou zanechání vzdělávání dle § 68 odst. 2 školského zákona (177 žáků, 40,2%). 
V těchto případech žáci bez řádné omluvy nedocházejí do vyučování a ani nereagují (u nezleti-
lých 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 2021) 
Dotazníků bylo vydáno celkem:   27 
Vráceno celkem:     27 
Příslib zaměstnání v oboru celkem:              4 
Příslib zaměstnání v jiném oboru celkem:    9 
Zaeviduje se na ÚP:                   0 
Další studium:      14 
Jiná možnost:                              0 

Vyhodnocení dotazníku pracovního uplatnění: (září 2020) 
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Dotazníků bylo vydáno celkem:    28 
Vráceno celkem:     28 
Zaměstnáno v oboru celkem:     4 
Zaměstnáno v jiném oboru celkem:       3 
Zaměstnáno celkem:         7  
Jiná možnost:           1 (invalidní důchod)  
V evidenci ÚP:          8 
Další studium:       12 (6x kuchař, 2x pekař, 3x prodavač, 

     1x zahradník, aranžér) 
Informace nepodali celkem:         0  

 

6.  Údaje o prevenci rizikového chování  

V průběhu tohoto školního roku byla v návaznosti na Usnesení vlády ČR o přijetí krizového 
opatření a opatření vlády ČR stanovena změna organizace výuky z prezenční na distanční 
způsob vzdělávání žáků s průběžnými novými nařízeními a změnami podle závažnosti 
epidemické situace s tím, že v posledním čtvrtletí se postupně všichni žáci sešli ve škole na 
prezenční výuce. 

MŠMT aktuálně v oblasti primární prevence vytvořilo komplexní metodický materiál, který je 
zaměřen na okolnosti a postupy návratu žáků do škol neboť je oprávněná obava z potenciálních 
dopadů na rizikové formy chování.  

Preventivní plán rizikových projevů chování ve škole (dále jen PPŠ) byl zpracovaný pro naši školu 
v září 2020. 

Na webových stránkách kraje www.olkraj.cz je zřízena pod odkazem školství a mládež stálá 
rubrika nazvaná „Aktuální informace a dokumenty k situaci způsobené korona vírem SARS-CoV-
2“. Zde mohou metodici nalézt všechna aktuální doporučení a nařízení Vlády ČR i jednotlivých 
ministerstev pro oblast školství v působnosti veřejné správy. 

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. 

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.  

Způsoby realizace PPŠ: 

Preventivní program byl v prvním pololetí školního roku naplňován jednak nepřímou formou 
nabídky různých činností a aktivit, které jsou součástí celoročního plánu školy a IN, ale důležité 
je zejména přímé výchovné preventivní působení. To probíhalo distribucí informačních letáků 
a brožur zasílaných spolupracujícími organizacemi, dále pak formou testů, dotazníků, filmů, ča-
sosběrných dokumentů a krátkých tematických videí poskytovaných Policií ČR  nebo kompe-
tentní organizace. 

Plnění PPŠ v době distanční výuky 

A) Specifická prevence 

Přesun výuky do online prostředí může způsobit mimo jiné to, že škola, učitelé i žáci mohou čelit 
nejrůznějším rizikům. Rizikům do té doby neznámým nebo vzdáleným. Na co si dát pozor a co 
všechno nás v online světě může potkat?  https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online 

http://www.olkraj.cz/
https://koronavirus.edu.cz/bezpecne-online
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Tento odkaz poskytuje přehled užitečných webinářů a dalších zdrojů, které nám pedagogům po-
mohly se v problematice zorientovat.   

Přímé preventivní působení na žáky i učivo s preventivním zaměřením bylo v rámci 
mezipředmětových vztahů zařazováno dle věkových a individuálních zvláštností žáků do 
probíraného učiva i do mimoškolních aktivit. Velká pozornost byla věnována vytváření 
kamarádských vztahů, pomáhání druhým, soužití v kolektivu, úctě k sobě samému, starším a 
nemocným, nutnosti vzdělávání a pravidelné docházky do školy. 

Z nabídky PPP Přerov 

V současné době kdy byla omezená možnost realizace preventivních programů na školách 
osobami zvenčí, nám PPP  Přerov prostřednictvím oblastní metodičky prevence začala postupně 
nabízet alespoň cestu podpory formou zapůjčení preventivních her a zasílání metodických mate-
riálů.  

Youtube kanál projektu SYPO - jsou zde inspiraci na různé aktivity v online prostředí, např. jak  
vytvořit online únikovou hru a další. Také jsou tu zajímavé rozhovory vztahující se k aktuální 
situaci.  

Z nabídky P – Centra Olomouc 

Byla vytvořena inspirativní prezentace a nová metodická videa pro pedagogy, která slouží peda-
gogům při zorientování se v oblastech jako je výuka přes internet nebo také preventivní půso-
bení "na dálku". K jednotlivým videím jsou také průvodní texty, které jsou stejně s prezentacemi 
zveřejněné na webových stránkách: http://www. p - centrum.cz/elearning/. 

Témata byla vybrána podle manuálů vytvořených na jaře, ale především podle odpovědí na do-
tazník, ve kterém pedagogové mohli vyjádřit svoje aktuální potřeby k primární prevenci. Videa 
jsou zveřejňována na youtube kanále https://1url.cz/EzfHm a na fcb stránkách https://1url.cz/uzf2r 

Krátké filmy a videa k tématu bezpečný internet:  
www.seznamsebezpecne.cz 
www.prevence-info.cz  filmy a filmové projekty Jakuba Vignera  
www.anifetfest.cz  přehlídka filmů s preventivní tématikou, které tvoří sami žáci a studenti   

Programy primární prevence PrevCentrum, z.ú. spolupracujícím školám a veřejnosti.  

1. https://www.prevcentrum.cz/nova-sluzba-vzdalene-podporyprogramu-primarni-prevence-
prev-centrum-z-u/ - pro žáky a rodiče: nahrazení provázející osoby (rodiče), podpora 
vzdáleného učení, konzultace, vzdálené společné trávení času, hraní her aj. - pro pedagogy 
a skupiny žáků - třídy, realizace preventivního programu online, konzultace pro pedagogy  

2. https://www.prevcentrum.cz/seriál-prevence-z-obyvaku/¨ seriál videoprezentací s online 
preventivním interaktivním obsahem „Prevence z obýváku“  

3. https://www.prevcentrum.cz/tipy-na-volnocasove-ivzdelavaci-aktivity/ tipy na volnočasové a 
vzdělávací aktivity  

4. https://www.prevcentrum.cz/informacnimaterialy-o-koronaviru-pro-rodice-a-deti/  informační 
materiály o koronaviru pro rodiče a jejich děti 

Policie ČR: Na sociální sítě bezpečně a ostražitě  

Poradce - policejní rádce pro bezpečný život https://m.youtube.com/…iG8 

Distribuce letáků a brožur  

Byla realizována jednak přímo žákům a jejich rodičům osobně a také na fcb a webových strán-
kách školy. 

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 

http://www.seznamsebezpecne.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.anifetfest.cz/
https://www.prevcentrum.cz/informacnimaterialy-o-koronaviru-pro-rodice-a-deti/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx
https://m.youtube.com/watch?index=7&list=PL7q4z0ZRpaLBLvhCrDvKKnEO-TAtCVoHx&v=-VPo20ktiG8
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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.  

Pokračuje spolupráce s Městským útulkem Čápka Kroměříž, který pomáhá nechtěným a opuště-
ným zvířatům. V den otevřených dveří jsme s vychovatelkami zakoupily psí pokrmy a pochoutky, 
které jsme osobně předaly do městského útulku, kde jsme strávily odpoledne společným venče-
ním pejsků. 

Sbírka pro dětskou nemocnici v Brně  

Organizace této akce se na naší škola ujala zástupkyně ředitele, zajistila jejich sběr a odvoz do 
Brna. Nová i nošená pyžama bylo možné přinést v pracovní době na magistrátní odbor zdraví 
(Dominikánské nám. 3), nebo odevzdat na vrátnici Dětské nemocnice (nonstop). Pyžama po-
slouží hospitalizovaným dětem od novorozenců po cca 17letou mládež.  

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.  

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. 

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.  

Drogy trochu jinak 

Výukový multilicenční program, který nám nahrazuje ruční vyplňování dotazníků se žáky a šetří 
tisk a papír. Nabízí kromě dotazníků a testů monitorující postoj žáků k drogám také hry, kvízy, 
křížovky a osmisměrky, které nám i žákům prozradí mnohé o správnosti jejich chování, využívání 
volného času, zdravotním stavu, rodinných vztazích, sociální zdatnosti apod. 

Po každé z akcí efektivní specifické prevence byl proveden průzkum účinnosti a zpětné vazby 
dotazníkovou metodou, po filmech následovala diskuse, rozbor situací, které se tam objevovaly 
a vyjádření žáků co jim projekce přinesla osobně. Každý z respondentů má možnost vyjádřit svůj 
názor anonymně nebo veřejně. Procento kladných názorů na pořádané preventivní aktivity ze 
strany žáků značně převyšuje procento názorů záporných. 

Běžíme proti drogám 

Organizátory akce konané 25. 6. 2021 na Fotbalovém stadionu Kojetín byli Dům dětí a mládeže 
Kojetín, Město Kojetín, Městská policie Kojetín, Sbor dobrovolných hasičů Kojetín a Fotbalový 
klub Slavoj Kojetín. Akce se uskutečnila v souladu s vládními opatřeními.  

Závod byl v tomto roce určen jen pro zvolené zástupce kojetínských škol. Hlavní myšlenkou této 
akce je především upozornit na problematiku návykových látek a pomoci zvýšit aktivitu na poli 
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protidrogové prevence. 26. června na podnět valného shromáždění OSN vznikl Mezinárodní den 
boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. Tento den je příležitostí k posílení spolu-
práce při řešení drogové problematiky.  

Plánované aktivity 

Nově plánujeme spolupráci s OZS sociální podnik s.r.o., jehož aktéři osobně navštívili naši školu 
a nabídli pomoc našim žákům ve formě možného zaměstnání. Nabízí práci zdravotně znevýhod-
něným lidem http://www.ozssro.cz/wp/kontakt/ 

Plánujeme spolupráci s občanským sdružením KAPPA HELP Přerov. Organizace opět nabídla 
naší škole plán kontinuální spolupráce specifické primární prevence rizikového chování, 
obzvláště užívání návykových látek. Budeme využívat nabídky jejich preventivních programů. Tím 
zajistíme účast žáků na jejich aktivitách a zrealizujeme dlouhodobý monitoring řešení rizikového 
chování a užívání legálních i nelegálních návykových látek ve škole.  

Plánujeme lekce společnosti Podané ruce o.p.s. v rámci projektu REPLAY, který je zaměřen na 
uplatnitelnost mládeže ve společnosti zejména na trhu práce. 

Poradna pro ženy a dívky Olomouc plánovaná přednáška o dospívání, sexualitě, partnerství, 
rodičovství, AIDS, pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci. 

Dominik Nekolný - plánovaná motivační aktivita v podání Mistra světa na BMX Dominika 
Nekolného s protidrogovou tématikou bude vedena ve stylu Straight edge - žádné drogy, žádný 
tabák, žádný alkohol. Čelit problémům s jasnou hlavou, bavit se přirozeně, za každých okolností 
být schopný reagovat a mít čistý pohled na svět. Je to vnitřní disciplína. V průběhu přednášky 
budou žáci motivování nejen slovy ale i předvedenou BMX SHOW na Autum Bikes kole. 

B. Nespecifická prevence 

Rada žáků dle potřeby 
Internátní rada ubytovaných žáků dle potřeby 
Třídnické hodiny průběžně 
Den otevřených dveří 
Vánoční dopoledne žáků v tělocvičně OU 
Konzultační schůzky s rodiči dle potřeby 
Skupinová práce, individuální pohovory a konzultace se žáky, besedy a diskuse, nástěnky 
Akce a kroužky na internátu  
Poznávací a zdravotní kolečko 29. 6. 2021 Kojetín náměstí, rybník Na Hrázi, koupaliště  
Sportovní dopoledne 28. 6. 2021 fotbalové hřiště Křenovice 

Výskyt rizikového chování ve škole 

Zneužívání tabáku, jev postihující vysoké procento žáků ve škole 
Kyberstalking (obtěžování přes virtuální komunikační sítě) 1x 
Vulgarismus - častý jev nejen u chlapců ale i u dívek  
Projevy rasismu 0x 
Poruchy příjmu potravy 0x 
Alkohol 1x 
Droga, podezření na THC 0x  
Šikana, agrese včas popř. odhalené signály 0x  
Sebepoškozování 1x 
Domácí násilí 0x 
Sexuální zneužívání 0x 
Krádeže 0x 
Netolismus 1x 

Záškoláctví a neomluvená absence jsou zapsány a konkretizovány ve zprávě výchovného po-
radce školy. 
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RCH je vždy řešeno, a to strategiemi odpovídajícími stupni závažnosti daného problému indivi-
duálními pohovory, konzultacemi v rámci poradenství poskytovaného žákům školy, výchovnou 
komisí, pohovory s rodiči žáků, výchovným opatřením, Policií ČR, SPC, PPP, sociálními kurá-
tory.  

V průběhu distanční výuky jsme sledovali „jinou“ formu záškoláctví spočívající v neplnění úkolů a 
nerespektování spolupráce s pedagogy, kteří jsou jim denně k dispozici přes počítače, mobilní 
telefony i osobně. Na žáky kterých se to bezprostředně týká, apelujeme ihned domluvou i 
vysvětlováním, že distanční výuku je třeba chápat, jako plnohodnotnou formu vzdělávání, za jejíž 
výsledky budou klasifikováni. 

Informační vitrína 
Budova „N“ – chodba první patro: PPŠ, nabídkové programy, letáky, informace, důležitá telefonní 
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 de-
níku 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, Krizový plán školy, Školní program proti 
šikanování, platné vyhlášky a metodické pokyny a systematické vzdělávání pedagogů v proble-
matice prevence a pravidelná setkání metodiků prevence a výchovných poradců. Učitelé se 
účastní seminářů v rámci DVPP. Školní metodička prevence absolvovala čtyř semestrové Speci-
alizační studium pro ŠMP.  

Každý pedagog byl obeznámen s dokumentem Metodické doporučení k prevenci rizikového cho-
vání dětí, žáků a studentů ve školách a ve školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 obsahující 
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. kyberšikana, 8. 
homofonie, 9. extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškolác-
tví, 12. krádeže, 13. tabák, 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16. sebepoško-
zování, 17. nová náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. příslušnost k subkulturám, 
20. domácí násilí, 21. hazardní hraní, 22. dodržování pravidel prevence vzniku problémových 
situací týkajících se žáků s PAS a jejich aktualizované přílohy.  

Kompletní znění metodického doporučení i všech jeho 22 příloh jsou na webových stránkách 
Olomouckého kraje pod tímto odkazem: https//www.olkraj.cz/strategie-a-metodiky-v-oblasti-
primarni-prevence-cl-398.html 

MŠMT postupné aktualizuje jednotlivé přílohy metodického doporučení s ohledem na dlouhou 
dobu jejich platnosti. 

MŠMT aktuálně v oblasti primární prevence dokončilo tvorbu komplexního metodického materi-
álu, který by byl zaměřen na okolnosti a postupy návratu žáků do škol – je oprávněná obava 
z potenciálních dopadů na rizikové formy chování. Nový je také metodický materiál k vedení tříd-
nických hodin. 

Metodické doporučení k primární prevenci má tři přepracované přílohy: šikana, homofobie a ra-
sismus, extremismus. Nově byla vytvořena příloha metodického pokynu (kvalitní a pro ŠMP pre-
vence opravdu přínosná) Duševní zdraví, která je po rozsáhlém připomínkování schválená  
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MŠMT a následně bude publikována. Pro letošní rok je uvažováno o aktualizaci a přepracování 
následujících tří příloh metodického pokynu: syndrom CAN (zneužívání a týrání dětí), rizikové 
sexuální chování, domácí násilí. 

Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a 
řešení konfliktů mezi žáky – webinář 6. 4. a 8. 4. 2021 (Luxová Dagmar, ŠMP). 

Závěr 

Podstatou primární prevence ve škole je předcházení vzniku rizikového chování. V naší škole je 
nedílnou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu primární prevence rizikového chování 
a je úkolem všech pedagogů soustavně působit na žáky i na jejich rodiče tak, aby byly rizikové 
projevy chování ve školách minimalizovány, v nejlepším případě odstraněny.  

Přílohy: 
Krizový plán školy  
Školní program proti šikanování 
Jsou platnými přílohami Preventivního plánu, jsou přístupné na webových stránkách školy a při-
praveny k použití v případné krizové situaci. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

V souladu s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2020/2021 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 
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 odborného výcviku – výjimka dle §22 odst. 6 zákona o PP   4 zaměstnanci 

Zaměstnanci školy, kteří nesplňují kvalifikační požadavky dané platnými předpisy potřebné k vý-
konu práce dle pracovní smlouvy, hradí veškeré náklady spojené se zvyšováním kvalifikace 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) 

Ředitel školy i oba zástupci ředitele školy jsou absolventi studia pro ředitele škol a školských 
zařízení. 

 
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. 
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- 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:  Zákoník práce a dovolená 2021  
Pořadatel:       RESK education, s.r.o. 
Lektor:            JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. 
Účastní se:   Mgr. J. Plesník, Mgr. V. Pospíšilová, R. Dufková  
Termín:           10.2.2021  
Č. akreditace: MŠMT-32214/2020-2-817  
Rozsah:         on-line 
Cena:              1.200,- Kč  

Název akce:  Specifika ukončování vzdělávání maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou 
a absolutorii v roce 2021  

Pořadatel:       MŠMT ČR 
Lektor:            Vítězslav Němčák, ředitel odboru legislativy 

Petr Bannert, ředitel odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání 
Účastní se:   Mgr. J. Plesník, Mgr. V. Pospíšilová 
Termín:           19.2.2021  
Č. akreditace:  
Rozsah:         on-line 
Cena:              zdarma 

Název akce:   Možnosti on-line vzdělávání  
Pořadatel:       Olomoucký kraj  
Lektor:             Jan Složil  
Účastní se:      Mgr. Veronika Pospíšilová  
Termín:           23.2.2021  
Č. akreditace: konaný v rámci projektu KAP  rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje  
Rozsah:         2 hodiny  
Cena:              zdarma  

Název akce:  Žák se SVP v distančním vzdělávání  
Pořadatel:       Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta  
Lektoři:          PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D., Mgr. Jiřina Muchová  
Účastní se:     Mgr. Veronika Pospíšilová  
Termín:           9.3.2021  
Č. akreditace: konaný v rámci CŽV UP Olomouc  
Rozsah:          2 hodiny  
Cena:             510,-Kč  

Název akce:  Oživení on-line hodiny pomocí interaktivních prvků  
Pořadatel:       Olomoucký kraj  
Lektor:            Jan Složil  
Účastní se:   Mgr. Veronika Pospíšilová  
Termín:           26.2.2021  
Č. akreditace: konaný v rámci projektu KAP rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje  
Rozsah:         2 hodiny  
Cena:              zdarma  

Název akce:  Elektronické podepisování dokumentů  
Pořadatel:       Olomoucký kraj  
Lektor:            Bc. Antonín Jureček 
Účastní se:   Mgr. Josef Plesník, Mgr. Veronika Pospíšilová  
Termín:           31.3.2021  
Č. akreditace:  
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Rozsah:         on-line 
Cena:              zdarma  

7.3.2.  Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP 

Název akce: Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry případně v prevenci a 
řešení konfliktů mezi žáky 

Pořadatel: ZŘETEL s.r.o. společnost pro vzdělávání 
Lektor:  Mgr. Michal Žmolík 
Účastní se: Krčková, Luxová 
Termín: 6.4.2021 a 8.4.2021 
Č. akreditace: 21883/2020-4-662 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin 
Cena:  1.390,- Kč za osobu 

7.3.3.  Vzdělávání provozních pracovníků 

Název akce: Dotace a nejen jejich účtování u ÚSC a PO v roce 2020 
Pořadatel: ANAG Olomouc 
Lektor:  Ing. Juráňová 
Účastní se: Hrušáková 
Termín: 19.11.2020 
Č. akreditace:  
Rozsah: 5 hodin 
Cena:  1.890,- Kč (webinář) 

Název akce: FKSP a další fondy školských a ostatních PO 
Pořadatel: PARIS Karviná. s.r.o. 
Lektor:  Ing. Petr Sikora 
Účastní se: Jana Hrušáková 
Termín: 26.2.2021 
Č. akreditace: 5773/2014-2165/2020 
Rozsah: 6 hodin 
Cena:  1.490,- Kč (webinář) 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
8.1.  Spolupráce školy na regionální úrovni 

Tradiční Den otevřených dveří, který se každý rok koná v prosinci, se v letošním školním roce 
neuskutečnil z důvodu epidemiologické situace COVID-19.   

V měsíci březnu 2021 vedoucí učitelka OV písemně (formou dopisu) kontaktovala celkem 83 ZŠ 
s cílem informovat o vzdělávací nabídce naší školy. Z důvodu pandemie COVID-19 se prezentace 
středních škol v letošním školním roce nekonaly. 

Součástí prezentace školy byla i spolupráce s místními úřady práce Olomouckého kraje, inzerce 
v místním městském kulturním kalendáři a v regionálním tisku, která informovala o struktuře vy-
učovaných oborů na škole.       

 
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 nově od 14.01.2020 registrována u společnosti NIC.Cz na jméno ONE-REG-OUK8 
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice, oprávněná osoba Josef Plesník, Mgr.  

http://www.oukrenovice.unas.cz/
https://www.nic.cz/whois/contact/ONE-REG-OUK8/
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Provoz webového serveru je od února 2020 zajištěn u společnosti RAAB Computer s.r.o., Bystřice 
p. Hostýnem, 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. 

Nové webové stránky školy splňují podmínky stanovené v zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8.3.  Výsledky soutěží, přehlídek  

Žádné soutěže ani přehlídky se v letošním školním roce nekonaly z důvodu epidemiologické si-
tuace COVID-19. „V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 byla zaká-
zaná osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, č.j. MŠMT – 39443/2020-2 ze 
dne13.10.2020.“ „Provoz školy pro praktickou výuku byl prezenčně povolen od 26.4.2021 na zá-
kladě MO MZdr č.j. MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN.“ 
 

9. Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti 

Ve školním roce 2020/2021 byly na škole provedeny následující kontroly:  

 
9.1.  Interní audit EnMS  

Dne 19.112020 byl Ing. Ondřejem Pecinou, specialistou na energetické systémy pověřeným Olo-
mouckým krajem, proveden interní energetický audit.  

Zpráva o průběhu interního auditu EnMS č. IA-028/20 ze dne 27.11.2020 a Záznam o nápravných 
a preventivních opatřeních EnMS č. NPO-018/20 ze dne 19.11.2020 jsou uloženy v ředitelně 
školy.  

 
10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
10.1.  Hlavní činnost – rok 2020 

10.1.1.  Náklady 

účet  Kč 

501 Spotřeba materiálu 929.569,29 

502 Spotřeba energie 760.347,51 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby -520,00 

511 Opravy a udržování 442.714,90 

512 Cestovné 8.173,00 

513 Náklady na reprezentaci 0,00 

518 Ostatní služby 739.643,33 

521 Mzdové náklady 23.408.988,00 

524, 525, 527 Odvody 8.363.457,72 

528 Ostatní sociální náklady 0,00 

531, 532, 538 Daně a poplatky 8.080,00 

548 Tvorba fondů 0,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 170.309,00 

551 Odpisy  404.176,00 
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557 Odpis pohledávky 0,00 

558 Náklady z DDM 271.707,77 

562 Úroky 2.534,90 

Náklady celkem 35.509.181,42 

 

10.1.2.  Výnosy 

účet  Kč 

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 309.472,00 

602 Výnosy z prodeje služeb 569.753,00 

641, 642, 643 Ostatní výnosy 0,00 

646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 

648 Čerpání fondů 83.753,43 

649 Ostatní výnosy z činnosti 103.760,65 

662 Úroky 1.343,22 

663, 664, 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 

672 Výnosy vybraných MVI z transferů 34.568.893,00 

Výnosy celkem 35.636.975,30 

 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:  127.793,88 Kč  

 
10.2.  Doplňková činnost 

10.2.1.  Náklady 

účet  Kč 

501 Spotřeba materiálu 174.110,24 

502 Spotřeba energie 44.356,40 

511 Opravy a udržování 2.404,20 

518 Ostatní služby 1.162,00 

521 Mzdové náklady 83.898,00 

524, 525, 527 Odvody 24.776,41 

528 Jiné sociální náklady 0,00 

551 Odpisy 7.380,00 

Náklady celkem 338.087,25 

 

10.2.2.  Výnosy 

účet  Kč 

602 Výnosy z prodeje služeb 362.647,00 

603 Výnosy z pronájmu 12.110,00 
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Výnosy celkem 374.757,00 

 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti: 36.669,75 Kč 

 
10.3.  Výsledek hospodaření  

Zlepšený výsledek hospodaření roku 2020 ve výši 164.463,63 byl schválen Radou Olomouckého 
kraje na zasedání dne 31.5.2021 usnesením UR/22/17/2021.   

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo kladným výsledkem ve výši 127.793,88 Kč, hospodaření 
v doplňkové činnosti skončilo rovněž kladným výsledkem hospodaření ve výši 36.669,75 Kč. 

Příděly do fondů:  

- fond rezervní  164.463,63 Kč 

- fond odměn             0,00 Kč 

Celkový hospodářský výsledek je v porovnání s rokem 2019 nižší o 34%.  

 

10.4.  Přehled výsledků hospodaření  

Přehled výsledků hospodaření v letech 2008 až 2020 

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 

2019 217 821,41 31 691,03 249 512,44 

2020 127 793,88 36 669,75 164 463,63 
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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 2020/2021 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 2020 se do programu zapojilo 68 žáků školy, jimž byla přiznána dotace:  

- v rámci aktivity A – Zajištění finanční a materiální podpory romských žáků v celkové výši 
69.400 Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 65.920 Kč, zbývající částka (3.480 Kč) nebyla 
vyčerpána z důvodu nedodání podkladů k proplacení školních pomůcek, jízdenek a nevyužití 
školního stravování, dále z důvodu přerušení provozu školy na základě mimořádného opat-
ření. 

- v rámci aktivity B – Zajištění přímé podpory vzdělávání – aktivita B nebyla požadována 

V období leden – červen 2021 se do programu zapojilo 72 žáků školy, jimž byla přiznána dotace: 

- v rámci aktivity A – Zajištění finanční a materiální podpory romských žáků v celkové výši 
152.600 Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 52.311 Kč, zbývající částka (100.289 Kč) 
nebyla vyčerpána z důvodu situace s vyhlášením mimořádného stavu ve školách a z důvodu 
přerušení provozu školy na základě mimořádného opatření, dále z důvodů nemoci, nevyužití 
školního stravování, nepředložení požadovaných dokladů a ukončení studia na vlastní žádost 
a na žádost z.z. 

- v rámci aktivity B – Zajištění přímé podpory vzdělávání - aktivita B nebyla v tomto období po-
žadována. 

 

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  

Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení. 
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13. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů  

Ve školním roce 2020/2021 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 (KERA Skaštice, SEMO Smržice, firma Černý Jaroměř, Mountfield Přerov, Nohel 
Garden, a.s. Olomouc, Zahradnictví  Baleja Vrchoslavice, Barvárna Čáslav, Montáno Valtr, s.r.o. 
Semice). 

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

 
15. Další sledované oblasti  
 
15.1.  Realizace koncepčních záměrů školy  

15.1.1.  Vzdělávací nabídka školy 

Vzdělávací nabídka školy nedoznala v průběhu školního roku 2020/2021 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  
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 2020/2021 nebylo realizováno. 
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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. V 
každé třídě pracuje jeden pedagogický asistent. Žákům, kteří mají problémy s komunikací, nabí-
zíme logopedickou péči. 

Školní družina byla zcela naplněna počtem dvanácti žáků. Mezi nejoblíbenější činnosti patřila 
výroba drobných předmětů, závodivé a zábavné hry ve třídě i na školní zahradě, stolní tenis, 
relaxace a poslech hudby. 

Škola je zapojena do programů „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“, „Sportujeme ve škole“. Žákům, 
kteří se ocitli v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy, jsou tyto obědy 
ve školní jídelně hrazeny sponzorským darem od organizace „Women for Women“ projektem 
„Obědy pro děti“. 

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 30.9.2020 

Základní škola 
Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání „SPOLU“ 

Čj. OUKR/1108/2017 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 8. 

26 

Základní škola spe-
ciální 

 
 

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 

1., 5., 7., 9. 6 

Celkem   32 
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3.   Struktura žáků 
 
3.1. Struktura žáků v ročníku 

 
Ročník 

 
Základní škola 

 
Základní škola 

speciální 

1. ročník 2  

2. ročník 0 1 

3. ročník 2  

4. ročník 4  

5. ročník 4  

6. ročník 4 3 

7. ročník 6  

8. ročník 4 1 

9. ročník 0  

10. ročník  1 

Celkem 26 6 

 
3.2. Struktura žáků ve třídách 

Třída Ročník 

IV. 1., 3., 4. 

V. 5., 6. 

VII. 7., 8. 

SP(speciální) 2., 6., 8., 10. 

 

4.  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
4.1. Pedagogičtí pracovníci 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 5 +1 ŠD + 4 asist. ped. 5,09 + 0,5 + 2,92 

Externí pracovníci 0 0 

 
4.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

Školní rok 2019/2020 
(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 38 VŠ spec. ped. 

2. učit. 1,0 31 VŠ spec. ped. 

3. učit. 1,0 30 VŠ spec. ped. 

4. učit. 1,0 30 VŠ spec. ped. 

5. učit. 1,0 7 VŠ spec. ped. 

6. učit. D 0,09 49 VŠ spec. ped. 

7. vych. ŠD 0,33 31 SŠ 
doplňkové pedago-

gické studium 
speciální pedagogika 
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8. asistent ped. 0,89 8 SŠ asistent pedagoga 

9. asistent ped. 0,50 31 SŠ 
doplňkové pedago-

gické studium 
speciální pedagogika 

10. asistent ped. 0,89 8 SŠ asistent pedagoga 

11. asistent ped. 0,64 1 SŠ asistent pedagoga 

 

4.1.2. Komentář k tabulkám 

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

4.2. Nepedagogičtí pracovníci 

 Školní rok 2020/2021 

počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 1 0,60 

Ext. pracovníci - - 

 

5.  Údaje o zápisu a přijímacím řízení 

Zápis do 
1. ročníku 

2 

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

vedení 
8 

 
6.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
6.1. Výsledky prospěchu k 30.6.2021 

Prospělo 13 

z toho s vyznamená-
ním 

12 

Neprospěli 8 

Nehodnocen 1 

 
6.2. Výsledky chování za obě pololetí k 30.6.2021 

snížený stupeň z chování v 1. pololetí 2 

snížený stupeň z chování v 2. pololetí 1 

celkový počet neomluvených hodin 95 

průměrný počet omluvených hodin v 1. pololetí na žáka 170 

průměrný počet neomluvených hodin v 1. pololetí na žáka 0,94 

průměrný počet omluvených hodin v 2. pololetí na žáka 225 

průměrný počet neomluvených hodin v 2. pololetí na žáka 1,91 

 

6.3. Přijetí ke studiu na středních školách 

OU a SOU jiné SŠ 

Přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

2 2 0 0 
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7.  Prevence rizikového chování  

Preventivní program školy  byl zaměřen na všechny žáky školy, se zvláštním přihlédnutím k dě-
tem ze sociálně slabého a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným pro-
spěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Dále cílil na rodiče těchto 
žáků a byl odrazovým můstkem pro práci pedagogických pracovníků s žáky. 

I letošní školní rok byl ovlivněn vývojem epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19. 
Plnění preventivního programu nemohlo být uskutečněno beze zbytku, některé preventivní akce 
– zejména besedy s odborníky mimo školu a sportovní soutěže nemohly být uskutečněny.  Při 
realizaci programu jsme se také potýkali se zvýšenou absencí žáků ve výuce, zejména v druhé 
polovině školního roku.  

Strategii preventivního programu jsme projednali na schůzce metodického sdružení dne 3. září 
2020. V programu byly 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. Při průběžných schůzkách s pedagogy a na poradách jsme řešili vzniklé 
situace a problémy. 

V letošním roce jsme se zaměřili především na užívání vulgarismů žáky, projevy agresivity, řešili 
jsme otázky vysoké absence žáků a záškoláctví. Vysvětlovali jsme nebezpečí drog a zabývali 
jsme se opětovným porušováním 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 řešena 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, etické výchovy, ale i ostatních předmětů. 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy si podle potřeby vyhradili čas a diskutovali s dětmi  o aktu-
álních problémech, vztazích v kolektivu, respektu, vzájemné toleranci, chování a všechny situace 
s žáky probrali. 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 realizo-
vat v zájmovém kroužku stolního tenisu. Sportovní aktivity však byly omezeny, dle možností jsme 
upořádali alespoň některé soutěže pro děti. 

Byly realizovány  aktivity pro posílení vztahů ve třídních kolektivech se snahou zlepšit vzájemnou 
komunikaci žáků a vztahy mezi nimi. Žáci navzájem spolupracovali při přípravě  projektového 
vyučování.  

Rodičům žáků bylo umožněno zúčastnit se vyučování, této možnosti ale nevyužili.  Mohli využít 
také nabídky poradenského pracoviště školy a diskutovat o záležitostech žáků.  

Beseda s pracovníky Městské policie Kojetín,  a tradiční beseda s pracovnicí OSPOD Přerov se 
neuskutečnila.  

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

Proběhlo osm pohovorů se žáky:  

• odmítání práce v hodině  - 1 pohovor 

• pozdní příchody – 2  pohovory 

• agresivní chování ke spolužákovi -2 pohovory 

• nevhodné chování a vulgární vyjadřování k pedagogickým pracovníkům – 1 pohovor 

• narušování výuky, chování k cizím lidem a krádež – 1 pohovor 

• nenošení pomůcek a žákovské knížky 1 pohovor 

Závažnější prohřešky byly následně ve spolupráci s výchovným poradcem školy řešeny se zá-
konným zástupcem žáka.  



Školní rok 2020/2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 38 

 
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 

b) pracovníkem 

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

 

V  tomto školním roce se žáci zúčastnili těchto akcí: 

Září:    

Kresba na chodníku 
Sportovní hry I. a II. Stupeň 
Den zdravé výživa a zdravého životního stylu 

Říjen:   

Turnaj ve vybíjené 

Listopad:  

Projektový den „Svět a já“  
Výtvarná soutěž „Čím budu“ 
Vycházka s podzimní tematikou  

Prosinec:  

Vánoční dílny 

Leden:   
Hrátky na sněhu 

Hygienické návyky – beseda pro VII. třídu 
Hygienické návyky – beseda pro V. třídu 
Hygienické návyky – beseda pro IV. třídu 

Únor: 

Přednáška a beseda „Dospívání“ /6. a 7.ročník/  
Barevný den – projektové vyučování /1. - 9. ročník / 

Březen:  

Neproběhly žádné akce 

Duben: 

Výtvarná soutěž s dopravní tématikou /1. – 9. ročník/ 
Dopravní soutěž /5. – 9. ročník/ + dopravní hry /1. - 4. ročník / 
Přednáška a beseda „Rizikové chování na internetu v rámci předmětu I“ /5. – 9. ročník/ 
Přednáška a beseda na téma „Sex a láska“: /8. ročník/ 
Den Země – projektový den a projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 

Květen: 

Přednáška v rámci VO na téma „Rizikové situace a nebezpečná místa“ /8. 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/ 
Vycházka s jarní tématikou /1. – 9. ročník/ 
Kresba na chodníku  /1. - 4. ročník / 

Červen: 

Přednáška a beseda „Prevence HIV a AIDS“: /8. ročník/  
Žijeme v Evropě  - projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 
Den dětí /1. – 9. ročník/ 
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Den zdravé výživy a zdravého životního stylu /1. – 9. ročník/ 
Co dělat  /projektový den a projektové vyučování /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 

Na schůzce metodického sdružení dne 21. 6. 2021 jsme plnění preventivního programu zhodnotili 
a navrhli jsme jeho doplnění pro příští školní rok. 

Ve školním roce 2021/2022 se zaměříme především na: 

• Pokračování v dosavadní strategii preventivního programu; 

• Na snižování agresivních a vulgárních projevů žáků ke spolužákům a pedagogickým pracov-
níkům školy; 

• Stálé monitorování výskytu patologických jevů; 

• Na problematiku záškoláctví a vysoké absence žáků ve výuce; 

• Na zvyšování hygienických návyků žáků. 
 
Mgr. Jaroslav Šiška - školní metodik prevence 
 
8.  Výchovné poradenství  

Úkoly výchovného poradce byly plněny dle „Plánu činnosti výchovného poradce“ zpracovaného 
na školní rok 2020/2021. 
 
Klíčové úkoly VP pro školní rok 2020/2021 

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 2020/2021  

C: Návštěvy a exkurze :  
      - OU Křenovice – nekonala se – Covid 19 

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

• Vyhledávání žáků, jejichž psychický a sociální vývoj a rodinné prostředí vyžaduje zvláštní 
pozornost 

• 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 
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• 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 
 
Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.) 

• neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi 
časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky) 

• neomluvená absence 

• konfliktní vztahy mezi spolužáky 
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Roční plán práce 

Září 

• Seznámení s organizačními pokyny MŠMT pro školní rok 2020/2021 

• 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 

• Doplnění kartotéky, kontrola katalogových listů 

• Poskytování informací o volbě povolání - on-line testy 

• Exkurze do OU Křenovice – nekonala se Covid - 19 

• Informační schůzka s rodiči vycházejících žáků - individuální 

• 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 

• Zjišťování zájmu vycházejících žáků o učební obory 

Prosinec 

• Konzultační hodiny pro vycházející žáky a jejich rodiče – telefonická komunikace o výběru 
dalšího povolání a pomoci vyplnění potřebné dokumentace 

• Výstavka vítězných prací ze soutěže „Čím budu „ 

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

• 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 
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• Kontrola katalogových listů 

• Sledování výsledků přijímacích řízení, vedení evidence 

• 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 2020/2021 

Červen 

• Zpracování výsledků přijímacích řízení 

• Vyhodnocení VP – Závěrečná zpráva 

• Kontrola katalogových listů, vyřazení vycházejících žáků 
 
V průběhu letošního školního roku byla výuka na podzim a na jaře v režimu distanční výuky. Dů-
vodem bylo krizové opatření vlády České republiky.  

Na podzim v období 2. 11. až 13. 11. 2020 probíhala distanční výuka formou roznášení a opětov-
ného vysbírání výukových materiálů a pracovních listů, které pro žáky připravili vyučující jednot-
livých předmětů, asistenty pedagoga, vždy 1x v týdnu. 

Na jaře v období 8. 3. až 9. 4. 2021 byla výuka posílena o možnost pracovat na facebooku v 
ročníkových skupinách. Toto žáci téměř nevyužívali, a proto byla žákům nabídnuta možnost indi-
viduálních konzultací (1 žák, 1 pedagogický pracovník), kterou plně využívali hlavně žáci 1. 
stupně. 

Od 12. 4. 2021 se většina žáků zapojila do prezenční výuky. Pouze  někteří žáci, většinou dru-
hého stupně, z důvodu odmítání antigenního testování, docházeli na pravidelné individuální kon-
zultace, při kterých jim byly poskytnuty výukové materiály a byli přezkoušeni ze zadaného učiva. 
 
Jednání ŠVK za školní rok 2020/2021:  

Počet zápisů v 1. pololetí : výchovné pohovory – 0 
                                            výchovné komise – 14 
 Počet zápisů v 2. pololetí: výchovné pohovory –  0 
                                            výchovné komise - 14 

 Celkem zápisů:     výchovné pohovory – 0 
                               výchovné komise – 28 
 
V letošním školním roce ukončili povinnou školní docházku 3 žáci (další vzdělávání: 2 žáci 
- Ou a ZŠ Křenovice, 1 žákyně ÚP). 
 
Mgr. Monika Šišková 
               

9.  Údaje o DVPP  

Počet účast-
níků 

Akce Místo akce Termín 

1 Zákoník práce a dovolená on-line 10. 2. 2021 

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

Soutěže naplánované na školní rok 2020/2021 se neuskutečnily z důvodu omezení či  zrušení 
prezenční výuky nařízeními vlády. 

 
10.3. Aktivity školy 

datum akce, realizátor 

4. září Kresba na chodníku 

18.září Sportovní hry I. a II. stupeň 

25. září Vycházka s podzimní tematikou a opékání 

4. října Turnaj ve vybíjené 

9. října „Brána do staréch časů“ Kojetín 

20. října  Projektové vyučování Počítač a já   

21. října Pouštění draků 

23. října Hod na cíl 

26. října Výtvarná soutěž - podzim 

20. listopadu Třídní soutěže ve skládání pexesa 

27. listopadu Svět a já – projektové vyučování 

30. listopadu Výtvarná soutěž „Čím budu“ 

10. prosince Vánoční výstavka 

21. prosince Výstava betlémů Kojetín 

20. prosince Třídní vánoční besídky 

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

28. ledna Puzzle  

28. ledna Soutěž ve spol. hrách „Piškvorky“  

leden Hrátky na sněhu 

19. února Barevný den – projektové vyučování 

20. února MPP: „Dospívání“ – 6. a 7. ročník 

29. dubna MPP: „Sex a láska“ – 8. ročník 

29. dubna Výtvarná soutěž s dopravní tématikou 

30. dubna Dopravní hry I. stupeň 

30. dubna Školní kolo dopravní soutěže II. stupeň 

30. dubna Den Země – projektové vyučování 

7.května Kresba na chodníku I. stupeň 

21. května Vycházka s jarní tématikou spojená s opékáním 

28. května Žijeme v Evropě – projektové vyučování 

1.června Den dětí 

1.června Den zdravé výživy a zdravého životního stylu 

21. června MPP: „Prevence HIV a AIDS“ – přednáška 8. a 9. ročník 

25. června Vycházka spojená s opékáním 

29. června Chování za mimořádných událostí – projektové vyučování 

Akce naplánované na školní rok 2020/2021 se uskutečnily v omezeném rozsahu nebo se neu-
skutečnily z důvodu omezení či  zrušení prezenční výuky nařízeními vlády. 

Ve škole podporujeme také zájmovou činnost žáků. Ve školním roce 2020/2021 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. 
 

Kresba na chodníku 

http://www.zssladovni.info/
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V pátek 11. září jsme s žáky naší školy využili babího léta a křídami ozdobili chodníky před budo-

vou školy. Žáci během kreslení mohli nejen uplatnit své dovednosti, ale také rozvíjet svou kreati-

vitu a udělat prostředí školy veselejší. Úkolem bylo nakreslit obrázky s podzimní tématikou, proto 

zde nechyběly stromy, barevné listí, ježci, dýně, ale ani traktory na poli a další nápadité obrázky. 

Akce „Kresba na chodníku“ se zúčastnili žáci 1. - 6. ročníku, kdy se na prvních místech umístili: 

1. místo: Monika Milková, Jesika Mirgová, 2. místo: Stefanie Mižikárová, 3. místo: Radoslav Fečo 

a Ondřej Navrátil; Marie Mižikárová a Sandra Mirgová. Výherci dostali drobné odměny. Všem se 

kreslení křídami moc líbilo a žáci byli spokojeni se svými výsledky. 

Mgr. Babora Kantorová 

 
Vycházka s podzimní tématikou 

Po návratu do školních lavic jsme využili přívětivého podzimního počasí a v pátek 20. listopadu 
2020 jsme se vydali na dopolední vycházku. Vyrazili jsme kolem rybníku Na Hrázi k řece Moravě. 
Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, poznávali stromy i rostliny, nad hlavami nám kroužilo 
hejno divokých husí. Na poli jsme rovněž viděli několik zemědělských strojů, které připravovaly 
půdu na příští úrodu. Sbírali jsme některé podzimní plody a listy, které jsme po návratu do školy 
dali vylisovat pro další výtvarné zpracování. Několik listů jsme využili ihned v následující vyučo-
vací hodině a vytvořili pomocí tuše překrásnou vázu s otisklými listy ořešáku. 

Vycházku jsme sice absolvovali s povinnými rouškami, ale i tak jsme si ji užili a již se těšíme na 
každoroční společné pouštění draků na školní zahradě. 

Mgr. Hana Jarmerová 
 
Pexeso – IV. třída 

Pexeso je zábavná stolní hra pro děti, která procvičuje paměť, soustředění i trpělivost. Děti mají 
rády zejména pohádkové nebo zvířecí motivy. Pohádkové pexeso jsme si vybrali i pro naši třídní 
soutěž, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. listopadu 2020. Ve třídě jsme se rozdělili do dvou 
skupin. První skupinu tvořili žáci 1. ročníku, soutěžili s pexesem složeným z šestnácti párů s mo-
tivem „Krtečka“. Nejvíce dvojic karet získala Sandra Mirgová. Žáci 3. a 4. ročníku si zvolili „Tele-
vizní pexeso“, složené z třiceti dvou párů. Nejlepší hráčkou se stala Jesika Mirgová (4. ročník). 
Po vyhodnocení první části soutěže jsme se  přesunuli do počítačové učebny, kde jsme vyzkou-
šeli hrát pexeso online. Pro hru jsme zvolili motiv „Lesní zvířátka“. V nejkratším čase nejvíce dvo-
jic získala Jesika Mirgová (4. ročník), 2. místo obsadil Gino Milko (3. ročník), na 3. místě se umís-
tila Sandra Mirgová (1. ročník). Celkovou vítězkou se stala Jesika Mirgová ze 4. ročníku.  

Mgr. Hana Jarmerová 
 
Adventní čas v naší škole 

V letošním roce je všechno dění nejen ve společnosti, ale i u nás ve škole poznamenáno Covid 
– 19. Každým rokem se v tomto čase připravujeme na nadcházející svátky.  Na počátku Adventu 
vyzdobíme stromeček, v průběhu prosince vyrábíme ozdoby, vánoční dárky a pečeme cukroví. 

Tento rok jsme mohli pouze nazdobit vánoční stromeček, vánočně vyzdobit školu a třídy a vyrobili 
jsme dárky pro kamarády a rodiče. 

Mgr. Monika Šišková 
 
Hygienické návyky - beseda 

V průběhu měsíce ledna a února  jsme se na naší škole v rámci preventivního programu školy 
věnovali problematice hygieny a zdraví. Proběhly celkem tři besedy - jedna pro žáky prvního   
stupně,  dvě pro žáky druhého stupně. Žáci prvního stupně se pomocí interaktivní prezentace 
seznamovali se správným mytím rukou, čištěním  zubů a s péčí o nehty. Na interaktivní tabuli 
dále vybírali vhodné potřeby pro mytí rukou, těla a česání. Druhá část besedy byla věnována 
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zásadám intimní hygieny a důležitosti čistého oblečení a spodního prádla. Podařilo se jim zpra-
covat i pěkný pracovní list. 

Besedy pro žáky druhého stupně  jsme v počátku  zahájili zopakováním správného postupu mytí 
rukou, které je zvláště v dnešní době důležité v souvislosti s šířením nemoci COVID – 19. V další 
části jsme postupovali podle interaktivní prezentace. Závěr patřil dotazům, kde hoši i dívky proje-
vili největší zájem  o problematiku péče o pleť  v období puberty. 

Celá akce podporující zdraví a krásu našich žáků se vydařila a rozšířila každodenní práci učitelů 
na upevňování jejich hygienických návyků. 

Mgr. Jaroslav Šiška, metodik prevence 
 
Den Země 

Jako každoročně jsme i letos na naší škole oslavili Den Země. S žáky jsme si připomněli, proč je 

důležité chránit naši přírodu a co pro naši Zemi můžeme sami udělat. Nejen, že jsme si řekli 

zajímavosti o naší přírodě, ale vyrazili jsme také na procházku za krásami přírody, kterou jsme 

ukončili opékáním špekáčků na školní zahradě. V rámci této akce se děti také vydaly na úklid 

okolí a za to jim patří velký dík! 

Mgr. Barbora Kantorová  

Dopravní soutěž 

V letošním školním roce se dopravní soutěž uskutečnila 3. května 2021. Byla určena pro žáky 
druhého stupně. Vlastní soutěži předcházel nácvik jízdy zručnosti. Žáci trénovali jízdu osmičkou 
namalovanou na zemi, slalom mezi dřevěnými špalíky, nadhození předního kola, jízdu přes hou-
pačku a jízdu s jednou rukou na řídítkách. Seznamovali se také se správným vybavením jízdního 
kola a s dopravními předpisy. 

Letošním vítězem se stal Kristian Goga. 

Všem účastníkům soutěže přejeme bezpečnou jízdu na kole bez nehod. 

Mgr. Jaroslav Šiška  
 

Den zdravé výživy a zdravého životního stylu 

Na naší škole se dvakrát v roce pořádá Den zdravé výživy a zdravého životního stylu. V rámci 

jarního dne byli  žáci seznámeni  s tím, jak má vypadat správný životní styl nás všech. Žáci nižších 

ročníků potom  malovali na chodníku potraviny, které považují za zdravé. Také se v rámci výuky 

prvouky vydali na procházku po okolí školy. Paní asistentky jim na závěr dne připravily chutnou 

svačinku z potravin dodaných projektem Mléko do škol a domů si žáci odnesli balíček ovoce a 

zeleniny z projektu Ovoce do škol. Den se nám i díky pěknému počasí vydařil. Další podobně 

zaměřený den nás čeká opět na podzim. 

Mgr. Monika Šišková 

 
11.  Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti  

Ve školním roce 2020/2021 na naší škole neproběhla kontrola ze strany ČŠI. 

 
12.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Ve školním roce 2020/2021 nebyla naše škola zapojena do rozvojových nebo mezinárodních 
programů. 
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13.  Zapojení školy do DV v rámci celoživotního vzdělávání  

Ve školním roce 2020/2021 nebyl žádný zaměstnanec zapojen do DV v rámci celoživotního vzdě-

lávání. 

 
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 

 

15.  Sebehodnocení školy 

Sebehodnocení základní školy za školní rok 2020/2021 nebylo realizováno.  

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána a schválena na 
pedagogické radě dne 31.08.2021 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 30.08.2021 před-
ložena ke schválení školské radě. 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne 31.08.2021 a dne 07.09.2021 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 30. srpna 2021 
 
 
 
 
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 1.1.2020 – 31.12.2020 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2020 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 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Josef Plesník 
ředitel školy 
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