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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 
     Miloslav Oulehla   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:    posta@oukrenovice.cz; plesnik@iol.cz; reditel@oukrenovice.cz  

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

mailto:posta@oukrenovice.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 2021/2022 byly na odborném učilišti vyučovány tyto obory středního vzdělání 
s výučním listem: 

- ŠVP Kuchař   č.j. OUK/982/2010  dne 23.6.2010   
- ŠVP Kuchař II   č.j. OUKR/1028/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Prodavač   č.j. OUK/983/2010  dne 23.6.2010 
- ŠVP Prodavač II   č.j. OUKR/1029/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Zahradník aranžér  č.j. OUK/984/2010  dne 23.6.2010 
- ŠVP Zahradník, aranžér II č.j. OUKR/1031/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Pekař   č.j. OUKR/1130/2010  dne 27.8.2010 
- ŠVP Pekař II   č.j. OUKR/1032/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

- ŠVP Pečovatel   č.j. OUKR/852/2012  dne 29.6.2012 
- ŠVP Pečovatel II   č.j. OUKR/1030/2021  dne 27.8.2021 

počínaje 1. ročníkem 

3.2.  ŠVP Internát 

Mimoškolní a výchovná činnost na internátu školy probíhala ve školním roce 2021/2022 podle 
ŠVP Internát – místo pro život, č.j. OUKR/1153/2010 ze dne 30.8.2010 a ŠVP Internát – místo 
pro život II, č.j. OUKR/1035/2021 počínaje 1. ročníkem.  

 
4.  Statistické údaje o škole 
   

4.1.  Aktuální údaje za školní rok 2021/2022 k 30.9.2021  

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 

11 116 10,5 6,00 17,58 19,3 6,6 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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55 73 96 104 105 91 101 106 122 115 102 88 116 116 124 128 129 119 105 118 106 98 110 116 

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

 
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 13 12 6 31 

66-51-E/01 3 17 17 12 46 

41-52-E/01 3 6 8 6 20 

29-51-E/02 1 10* 4*  14 

75-41-E/01 1 3** 0 2** 5 

Celkem škola 11 49 41 26 116 

*, ** třídy spojeny 

 
4.3.2.  Počet přihlášených žáků pro školní rok 2022/2023  

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

přijetí 
do vyš. 

roč. 

Přijatých 25 6 - - - 2 

Odevzdalo ZL 23 4 - - - - 

 
4.4.  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci školy k 1.9.2022: 

− počet zaměstnanců fyzických celkem  55 
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− počet zaměstnanců přepočtených celkem 51,00 

− z toho střední škola    40,25 

− z toho základní škola     10,75 

− z toho hlavní činnost    50,70 

− z toho doplňková činnost     0,30 

Zaměstnanci školy k 1.9.2022 – hlavní činnost: 

− počet zaměstnanců fyzických celkem  55 

− počet zaměstnanců přepočtených celkem 50,70 

− z toho pedagogů    40,40 

− základní škola      10,15 

− střední škola      30,25 

− z toho nepedagogů    10,30 

− základní škola        0,60 

− střední škola        9,70 

4.4.1.  Přehled pedagogických pracovníků k 1.9.2022 

4.4.1.1. Odborné učiliště 

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

b) statutární zástupce ředitele školy  
  - učitelství N-ObV pro 2. stupeň ZŠ 
  - učitelství N pro SŠ 
  - speciální pedagogika 
  - 13 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 
  - 25 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 
  - 11 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) 
- 33 let pedagogické praxe  
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  - vyučoval: odborné předměty 

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

  - ÚSO  
  - doplňkové pedagogické studium  
  - rozšiřující studium pro výuku odborných předmětů  
  - rozšiřující studium speciální pedagogiky  
  - 41 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 
- 23 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 16 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 25 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

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

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

  - průměrná délka praxe 30 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

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

  - ÚSO (5) 
- doplňkové pedagogické studium (5) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (4) 

  - průměrná délka praxe 24 let 
  - vyučovali: odborný výcvik 

75-41-E/01 Pečovatelské služby    (2) 
- vyučení v oboru, kurs (2) 

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

  - délka praxe 34 let 
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g) asistent pedagoga (§ 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.)  (5) 
  - VŠ – Bc. (1) 
  - ÚSO (5) 

- doplňkové pedagogické studium (1) 
- rozšiřující studium speciální pedagogiky (1) 
- studium pro AP (5) 

  - průměrná délka praxe 12 let 

h) vedoucí vychovatelka        (1)  
  - SPgŠ vychovatelství  
  - speciální pedagogika pro vychovatele (Bc.) 
  - délka praxe 40 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 25 let 

j) asistent pedagoga (§ 20 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.)  (1) 
  - střední vzdělání 
  - kurs všeobecné sanitářky 
  - kurs pro asistenty pedagoga  
  - délka praxe 34 let 

4.4.1.2. Základní škola  

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

b) učitel   - učitelství pro ŠMVZP     (4) 
  - speciální pedagogika     (1) 

  - průměrná praxe 23 let 

c) vychovatel ŠD         (1) 
  - ÚSO 
  - doplňkové pedagogické studium  
  - speciální pedagogika 
  - pedagogická praxe 32 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 14 let 

4.4.2.  Přehled nepedagogických pracovníků školy k 1.9.2022  

4.4.2.1. Odborné učiliště 

a) ekonom, účetní 
  - SEŠ         (1) 

  - délka praxe 20 let  

b) administrativní pracovnice       (1)  
  - střední vzdělání ekonomického směru 



Školní rok 2021/2022 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 11 

  - délka praxe 41 let 

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

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

- průměrná praxe 36 let 

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

f) kuchař   - vyučen v oboru (2)      (2) 
  - praxe 27 let 

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

  - praxe 34 let 

h) zahradnice  - střední vzdělání       (1) 
  - praxe 26 let 

4.4.2.2. Základní škola 

školnice - střední vzdělání      (1) 
  - 31 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 2021/2022 podle oborů a tříd  

Prospěch žáků k 30.6.2022  

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 10 9 6 10 12 11 6 5 6 7 5 3 - 2 92 

klasifikováno 10 9 6 6 9 8 3 5 6 7 5 3 - 2 79 

neklasifikováno 0 0 0 4 3 3 3 0 0 0 0 0 - 0 13 

PV 4 5 4 3 4 4 2 0 1 1 2 1 - 2 33 

P 6 4 2 3 5 3 1 3 5 6 3 2 - 0 43 

N 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 - 0 3 

 prospěch 1,78 1,72 1,31 1,65 1,60 1,79 1,44 2,40 1,73 1,91 1,73 1,27 - 1,39 1,70 

 
Prospěch žáků k 31.8.2022  

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 10 9 6 10 12 11 6 5 6 7 5 3 - 2 92 

klasifikováno 10 9 6 10 12 11 6 5 6 7 5 3 - 2 92 

neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 
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PV 4 5 4 3 4 6 3 0 1 1 2 1 - 2 35 

P 6 4 2 6 8 5 3 3 5 6 3 2 - 0 54 

N 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 3 

 prospěch 1,78 1,72 1,31 2,16 1,90 1,79 1,50 2,40 1,73 1,91 1,73 1,27 - 1,39 1,79 

 
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, ŠJ Slovan Kroměříž, restaurace Medunová Koje-
tín, restaurace Na Hrázi Kojetín, restaurace Lázně Prostějov a Aramark Přerov.  

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

Výuka odborného výcviku všech tří ročníků oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce byla zajištěna 
v Albert hypermarketu Přerov 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.  

 
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 110 132 180 204 223 212 235 116 66 163 76 169  142 168 

omluvená 110 132 178 204 219 209 235 116 66 163 76 169  142 167 

neomluvená 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0  0 1 

2. 

zameškaná 133 100 157 364 149 183 190 88 96 175 85 212  144 156 

omluvená 133 100 157 364 149 182 190 88 96 175 85 212  144 156 

neomluvená 0 0 0 0 0 1 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.    3 1 2 2   1 1   1 11 

2.  5 2 4 7 1 2  4 2     27 

Pochvala 
ŘŠ 

1.   1  1    1  1 1   5 

2.   4  2 3   1  2 1  2 15 

Napome-
nutí TU 

1.     3          3 

2. 2              2 

Důtka TU 1.     2          2 
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2.    1           1 

Důtka ŘŠ 
1.   1  1          2 

2. 2   2  1         5 

Snížený – 
2. stupeň 

1.    1           1 

2.                

Snížený – 
3. stupeň 

1.     1 1    1     3 

2.     2          2 

Podmí-
něné vy-
loučení 

1.                

2.          1     1 

Vyloučení 
1.     1          1 

2.     1          1 

 
5.4.  Odborné a sportovní kurzy 

5.4.1.  Odborné kurzy 

Ve školním roce 2021/2022 jsme pro žáky oboru Pečovatelské služby připravili dva krátkodobé 
kurzy pro zkvalitnění a zpestření výuky Odborného výcviku. 

− Problematika péče o klienty s demencí – odborný kurz vedla Mgr. Bělohlávková Renata, ter-
mín 15.11.2021 

− Týmová práce v Sociálních službách – odborný kurz vedla Janoštíková Lenka, termín 
1.12.2021 

5.4.2.  Sportovní kurzy 

Spolu po COVIDU 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 16.6.2021 výzvu „Spolu po COVIDu“ 
k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a 
pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků., kteří se vzdělávají v některém z oborů vzdělání kategorie 
J, E nebo H a pedagogické pracovníky, kteří v těchto oborech vzdělání vyučují.  

Dotace dle této Výzvy jsou poskytovány v souladu s § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 8. června 2020 č 618 o dvou-
stranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2021 a ke střednědobému výhledu jejího financo-
vání do roku 2023.  

Dotace dle této Výzvy jsou poskytovány na realizaci programů, které přispívají k naplňování Stra-
tegie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ přijaté usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020. 

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na minimálně dva pobytové programy (maximum 
kempů dle Přílohy č. 1), rozvíjející kompetence pro aktivní občanský, profesní a osobní život žáků 
a pedagogických pracovníků konané v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021.  

Programy nesmí obsahovat žádné aktivity vedoucí k podpoře diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace. Zakázány jsou také veškeré aktivity vedoucí k podpoře politických sub-
jektů a rozvoji potlačování lidských práv. 

Cíle a priority 

Účelem poskytnuté dotace bylo podpořit aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového cho-
vání a podporu duševního zdraví u žáků, zejména: 

- podporu (znovu)navázaní sociálních vazeb a podpory bezpečného třídního klimatu,  

- podporu vzájemných vztahů mezi žáky a mezi žáky a učitelem, a podporu komunikace,  
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- podporu zdravých životních návyků a postojů,  

- podporu duševního zdraví a zvyšování odolnosti vůči negativním vlivům  

- hlavní principy duševní hygieny a jak se o duševní zdraví starat,  

- podpora praktických dovedností, jak zvládat (školní) stres a  

- podpora dovedností, jak zvládat zdravě vyrovnání se se všemi typy zátěžovými situacemi 

Aktivity zaměřené na globální rozvojové vzdělávání u žáků:  

- solidaritu a angažovanost ve prospěch druhých, dobrovolnictví,  

- participaci a přebírání odpovědnosti za místo a komunitu, 

- vzájemný respekt a toleranci k odlišnosti 

- porozumění demokratickým principům ve společnosti 

Aktivity zaměřené na globální rozvojové vzdělávání u pedagogů: 

- zájem o zařazování společenských a globálních témat do výuky,  

- aplikování metod podporujících aktivní přístup žáků ke společenským a globálním tématům,  

- využívání dostupných výukových materiálů a programů,   

- spolupráce se subjekty poskytujícími příslušnou programovou a metodickou podporu, 

Účelu poskytnuté dotace bylo dosaženo realizací dvou třídenních pobytových programů pro dvě 
různé skupiny žáků a pro pedagogické pracovníky naší školy zaměřených na výše uvedená té-
mata. 

První pobytový program probíhal ve dnech 20.9. - 22.9. 2021. Programu se zúčastnilo 12 žáků, 
2 pedagogičtí pracovníci naší školy a byl realizovaný ve třech po sobě jdoucích kalendářních 
dnech. 

Druhý pobytový program probíhal ve dnech 22.9. - 24.9. 2021. Programu se zúčastnilo 12 žáků, 
2 pedagogičtí pracovníci naší školy a byl realizovaný ve třech po sobě jdoucích kalendářních 
dnech. 

Řízeným aktivitám pro žáky zaměřeným na výše uvedená témata bylo věnováno v rámci jednoho 
Programu 16 vyučovacích hodin (z toho 4 hodiny byly věnovány aktivitám spojeným s globálním 
rozvojovým vzděláváním), podpoře pedagogických pracovníků byly věnovány 3 vyučovací ho-
diny. Do realizace programu pro žáky byli aktivně zapojeni i oba pedagogičtí pracovníci dané 
školy. Za účastníky Programu se pro účely této Výzvy považovali přihlášení žáci. Do realizace 
programů byli aktivně zapojeni pedagogičtí pracovníci a lektoři vzdělávacích programů z exter-
ních spolupracujících subjektů, kterými byli DDM Kojetín a Progress & People Křenovice. 

Finanční rozpočet projektu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Použití dotace OU a ZŠ Křenovice: 

Druh výdajů                                                          Celkové výdaje dle položek 

Primární prevence rizikového chování a podpora dušev-
ního zdraví 

74 000 Kč 

Globální rozvojové vzdělávání 24 800 Kč 

CELKEM výdaje z dotace  98 800 Kč 

 

LVVK 

Poskytnutá dotace pro rok 2021  100 000 Kč 

Aktivity zaměřené na primární prevenci rizikového 
chování a podporu duševního zdraví 

75 000 Kč 

Aktivity zaměřené na globální rozvojové vzdělávání 25 000 Kč 

Celkový počet účastníků na pobytech  26 
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Ve školním roce 2021/2022 se lyžařský kurz konal po roční „Covidové pauze“ v týdnu od 7.2 – 
11.2.2022 na chatě Lucka v Malé Morávce – Horním Václavově. Možnost užít si sněhové rado-
vánky měli nadšenci prvních, druhých a třetích ročníků OU Křenovice. Lyžařského kurzu se zú-
častnilo 24 žáků, 6 instruktorů školního lyžování, 1 zdravotník a kuchařka, která poskytovala 
stravu žákům školy v rámci plné penze. Chatu Lucku volíme několik let z důvodu perfektního 
zázemí a soukromí jak pro turistický, tak i lyžařský kurz. K dispozici byl našim žákům a instrukto-
rům zdarma skibus, který sloužil pro přepravu z chaty na nedaleký skiareál Pawlin. 
 

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 2021/2022  

Obor ročník žáků Kč Průměr 

KP 

1. 96 30 167 314 

2. 73 67 963 931 

3. 54 56 309 1 043 

Obor  KP 223 154 439 693 

PD 

1. 92 188 529 2 049 

2. 109 370 759 3 401 

3. 94 335 486 3 569 

Obor  PD 295 894 774 3 033 

ZA 

1. 57 32 343 567 

2. 69 57 751 837 

3. 47 101 156 2 152 

Obor  ZA 173 191 250 1 105 

PK 
1. 50 98 090 1 962 

2. 36 93 295 2 592 

Obor PK 86 191 385 2 225 

Škola 777 1 431 848 1 843 

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

Školní rok žáků Kč průměr Kč 

2011-12 901 641 500 712 

2012-13 927 710 141 766 

2013-14 908 702 080 773 

2014-15 893 657 194 736 

2015-16 863 717 580 831 

2016-17 759 631 052 831 
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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 

2021-22 777 1 431 848 1 843 

 

 
 
 

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.  
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e) Přehled vyplacených stipendií ve školním roce 2021/2022:  

Ročník 
1. pololetí 2. pololetí Vyznamenání 

Kč počet žáků Kč počet žáků Kč počet žáků 

1. 10.800 36 9.000 30 1.500 1 

2. 4.000 10 0 0 0 0 

3. 5.500 11 0 0 0 0 

 
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. – 
15.6.2022.   

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 1.3.2022. 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. 9/2022, č.j. OUKR/490/2022 ze dne 24.3.2022, stanovil v sou-
ladu 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, způ-
sob konání písemné části jednotné závěrečné zkoušky na škole ve školním roce 2021/2022 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 6 7 3 2 5 23 

Celkové 
hodnocení 

prospěl s vyznamenáním 5 2 0 2 3 12 

prospěl 1 5 2 - 2 10 

neprospěl - - 1 - - 1 

Průměrný 
prospěch v 
části 

písemné 1,17 1,71 2,00 1,00 1,60 1,52 

praktické 1,33 2,29 2,33 1,00 1,60 1,78 

ústní  1,33 1,86 3,00 1,00 1,60 1,74 

Celkový průměrný prospěch 1,28 1,95 2,44 1,00 1,60 1,68 
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5.6.2.  Závěrečné zkoušky v náhradním termínu  

Z důvodu vysoké absence přesahující 40 % v daném předmětu ve 2. pololetí školního roku 
2021/2022 nebyli v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 1 Pravidel pro hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáků, která jsou součástí Školního řádu Odborného učiliště a Základní školy, Křenovice, 
klasifikováni v oboru 66-51-E/01 Prodavačské práce 4 žáci.  

V souladu s ustanovením § 75 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 5 odst. 1 vyhlášky MŠMT 
ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o 
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, vše v platném znění, stanovila zkušební ko-
mise termíny náhradních zkoušek ve školním roce 2021/2022 takto: 

Obor 66-51-E/01 Prodavačské práce 

písemná část:  pondělí 5. září 2022, zahájení 8:00 hodin, OU a ZŠ Křenovice 
praktická část   úterý 6. září 2022, zahájení 7:00 hodin, OU a ZŠ Křenovice 
praktická část   středa 7. září 2022, zahájení 7:00 hodin, HM TESCO Kroměříž 
praktická část   čtvrtek 8. září 2022, zahájení 7:00 hodin, HM Albert Přerov 
ústní část:  pátek 16. září 2022, zahájení 8:00 hodin, OU a ZŠ Křenovice 

Hana Stromšíková, v.r. 
předseda zkušební komise 

Obor 29-51-E/02 Potravinářské práce 

Z důvodu neprospěchu jednoho žáka u ústní části ZZ v řádném termínu (bez řádné omluvy se ke 
zkoušce nedostavil) stanovil ředitel školy termín opravné zkoušky ústní části závěrečné zkoušky 
takto: 

ústní část:  pátek 16. září 2022, zahájení 8:00 hodin, OU a ZŠ Křenovice 

Žák se bez řádné omluvy k opravné zkoušce ústní části závěrečné zkoušky nedostavil. 

Celkové výsledky závěrečných zkoušek:  

 

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“ 

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

Počet žáků 6 11 3 2 5 27 

Celkové 
hodnocení 

prospěl s vyznamenáním 5 3 0 2 3 13 

prospěl 1 8 2 - 2 13 

neprospěl - - 1 - - 1 

Průměrný 
prospěch v 
části 

písemné 1,17 1,82 2,00 1,00 1,60 1,59 

praktické 1,33 2,54 2,33 1,00 1,60 1,96 

ústní  1,33 1,91 3,00 1,00 1,60 1,78 

Celkový průměrný prospěch 1,28 2,09 2,44 1,00 1,60 1,78 
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- 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 : 

- 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 2021/2022 

 
Trvalé úkoly: 

Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, metodické a informační, které vyplývají z vy-
hlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
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poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., s účinností ke dni 1.9.2016 a 
z vnitřní směrnice č. 12 Odborné učiliště Křenovice – Výchovné poradenství. 

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

V současné době měli možnost využít služeb sociálního podniku dva žáci školy. Jedna studentka 
nabídku nevyužila a pro druhou se v požadované lokalitě bohužel nenašla pracovní příležitost. 
 
Spolupráce školy se „Sdružením MOST K ŽIVOTU“, z.s. 

Během školního roku 2021/2022 byla škole nabídnuta spolupráce se „Sdružením MOST K ŽI-
VOTU“, které sídlí v Přerově. Sdružení zaměstnává osoby se zdravotním postižením prostřednic-
tvím chráněných dílen.  

Cílem Sdružení je integrace osob se zdravotním postižením bez rozdílu věku, typu a stupně po-
stižení do společnosti. 

Studentka, pro kterou se nenašla pracovní příležitost v OZS sociálním podniku Bystřice pod Hos-
týnem, pravděpodobně (dle sdělení matky) využije služeb „Sdružení MOST K ŽIVOTU“. 
  
Spolupráce se školním psychologem 

Od 23.02.2022 škola spolupracovala se školním psychologem v rámci poskytování služeb psy-
chologického poradenství včetně psychoterapie žákům s rizikovým chováním, žákům s výuko-
vými a výchovnými problémy a žákům s osobními problémy. 

V průběhu spolupráce se školním psychologem proběhly dvě skupinové konzultace pro žáky uby-
tované na internátě. Následovaly tři konzultace pro jednotlivce. Školní psycholog si u žáků vytvořil 
důvěru a ti mají zájem o konzultace i v příštím školním roce. 
 
Besedy, workshopy a projekty pořádané ve spolupráci se ŠMP: 

Ve dnech 11.04. – 13.04.2022 se ve škole uskutečnily projektové dny „Velikonoční tvoření“, které 
probíhaly ve všech učebnách teoretické a praktické výuky. V odpoledních hodinách projekt pro-
bíhal i v rámci internátu. Do projektu se zapojili všichni pedagogové, vychovatelky a žáci školy. 
 
Spolupráce s ÚP Přerov 

Dne 26.04.2022 proběhla on-line beseda pro žáky vycházejících ročníků prostřednictvím aplikace 
Teams. V případě potřeby se žáci mohli dodatečně dotazovat telefonicky nebo osobně na ÚP 
v Přerově. 
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Jednání ŠVK za školní rok 2021/2022: 

Počet zápisů v 1. pololetí:         7 
Počet zápisů v 2. pololetí:         0 
Celkem zápisů:                    7  
 
Vyhodnocení absence 

Vyhodnocení neomluvené absence 

Počet zápisů: 33          

Neomluvená absence za 1. čtvrtletí:             1 754 hodin 
Neomluvená absence za 2. čtvrtletí:                361  hodin 

Neomluvená absence za 1. pololetí:            2 115 hodin 

Neomluvená absence za 3. čtvrtletí:      614 hodin   
Neomluvená absence za 4. čtvrtletí:      248  hodin 

Neomluvená absence za 2. pololetí:               862   hodin 
 
Neomluvená absence za školní rok 2021/2022:  2 977 hodin 

Ve „Vyhodnocení neomluvené absence za školní rok 2021/2022“ je zahrnuta i neomluvená ab-
sence žáků, kteří v průběhu studia zanechali nebo předčasně ukončili vzdělávání. Z tohoto dů-
vodu celkový počet neomluvené absence ve „Vyhodnocení neomluvené absence za školní rok 
2021/2022“ nekoresponduje s tabulkou „Průměrná absence žáků podle oboru a tříd“, kde je uve-
dena neomluvená absence pouze žáků, kteří studium ve školním roce 2021/2022 úspěšně ukon-
čili. 
 
Vyhodnocení zvýšené omluvené absence 

Počet zápisů:  54           

Zvýšená omluvená absence za 1. čtvrtletí:   2 333 hodin 
Zvýšená omluvená absence za 2. čtvrtletí:   2 555  hodin 
Zvýšená omluvená absence za 1. pololetí:  4 888 hodin 

Zvýšená omluvená absence za 3. čtvrtletí:      973  hodin 
Zvýšená omluvená absence za 4. čtvrtletí:      439 hodin 
Zvýšená omluvená absence za 2. pololetí:  1 412  hodin 
 

5.7.2.  Předčasné ukončení vzdělávání 

V průběhu školního roku 2021/2022 předčasně ukončilo vzdělávání celkem 30 žáků, z toho v: 

1. ročníku      17 žáků 
2. ročníku      10 žáků 
3. ročníku        3 žáci 

Předčasné ukončení vzdělávání dle oborů: 

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby    6 žáků 
66-51-E/01 Prodavačské práce   15 žáků 
41-52-E/01 Zahradnické práce     2 žáci 
29-51-E/02 Potravinářské práce     5 žáků 
75-41-E/01 Pečovatelské služby      2 žáci 

Důvody předčasného ukončení vzdělávání:  

na žádost žáka, zákonného zástupce  12 žáků 
zanechání studia     15 žáků 
vyloučení ze školy       2 žáci 
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přestup na jinou školu      0 žáků 
přerušení studia       1 žák 
neprospěch        0 žáků 
 
Počty žáků školy, kteří předčasně ukončili studium v posledních 18 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 

2021/2022 12 15 2 0 1 - 30 116 25,9 

Celkem 182 192 15 35 45 1 470 2019 23,3  

Z tabulky je zřejmé, že nejčastějším důvodem předčasného ukončení vzdělávání za posledních 
osmnáct let je ukončení studia formou zanechání vzdělávání dle § 68 odst. 2 školského zákona 
(192 žáků, 40,8%) a žádost zletilého žáka či jeho zákonného zástupce (182 žáků, tj. 38,7%). 
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 2022) 
Dotazníků bylo vydáno celkem:  29 
Vráceno celkem:    29 
Příslib zaměstnání v oboru celkem:   11 
Příslib zaměstnání v jiném oboru celkem:    2 
Zaeviduje se na ÚP:        1 
Další studium:     14 
Jiná možnost:       1 

Vyhodnocení dotazníku pracovního uplatnění: (září 2021) 
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Dotazníků bylo vydáno celkem:  24 
Vráceno celkem:    24 
Zaměstnáno v oboru celkem:    3 
Zaměstnáno v jiném oboru celkem:       5 
Zaměstnáno celkem:      8  
Jiná možnost:       1 (MD)  
V evidenci ÚP:      0 
Další studium:     15 (4x KP, 4x PK, 3x PD, 3x ZA,  

        1x opakování ročníku) 
Informace nepodali celkem:     0  

 

6.  Údaje o prevenci rizikového chování 

Preventivní plán rizikových projevů chování ve škole (dále jen PPŠ) byl zpracovaný pro naši školu 
v září 2021. 

Je doplňován a podporován školním řádem, celoročním plánem činnosti školy, celoročním plá-
nem 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 naplňován jednak nepřímou formou nabídky různých činností a aktivit, 
které jsou součástí celoročního plánu školy a IN, ale důležité je zejména přímé výchovné preven-
tivní působení. To probíhalo distribucí informačních letáků a brožur zasílaných spolupracujícími 
organizacemi, dále pak formou testů, dotazníků, filmů, časosběrných dokumentů a krátkých te-
matických videí. 
 
SPECIFICKÁ PREVENCE 

Spolupráce se školním psychologem 
V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se školním psychologem spočívající v posky-
tování služeb psychologického poradenství (včetně psychoterapie) žákům s výukovými a vý-
chovnými problémy osobními problémy Tato komplexní služba vychází ze standardních činností 
vymezených ve vyhlášce č.72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a škol-
ských poradenských zařízeních, v platném znění. Služby školního psychologa jsou pro žáky, 
jejich rodiče a pedagogy školy zdarma. 

Z nabídky PPP Přerov 
V současné době, kdy je omezená možnost realizace preventivních programů na školách 
osobami zvenčí, nám PPP Přerov prostřednictvím oblastní metodičky prevence začala postupně 
nabízet alespoň cestu podpory formou posílání odkazů na krátká videa a zapůjčení preventivních 
her.  

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 působení 
"na dálku". K jednotlivým videím jsou také průvodní texty, které jsou stejně s prezentacemi zve-
řejněné na webových stránkách: http://www.p-centrum.cz/elearning/. Témata byla vybrána podle 
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manuálů vytvořených na základě dotazníkových šetření, kde pedagogové mohli vyjádřit svoje 
aktuální potřeby k primární prevenci. 

Spolupracujeme s organizací KAPPA-HELP z. s. 
Společně realizujeme dlouhodobý monitoring řešení rizikového chování a užívání legálních i ne-
legálních návykových látek ve škole. Dohoda o spolupráci mezi KAPPA-HELP z. s. a OU Křeno-
vice vymezuje 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. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, 
které poskytují materiální pomoc sociálně potřebným a komplexní sociální služby lidem bez pří-
střeší. 
Pokračuje spolupráce s Městským útulkem Čápka Kroměříž, který pomáhá nechtěným a opuště-
ným zvířatům. V den otevřených dveří útulku jsme s vychovatelkami zakoupily psí pokrmy a po-
choutky, které jsme osobně předaly do městského útulku, kde jsme strávily odpoledne společným 
venčením pejsků. 
V lednu se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Pořadatelem a organizátorem Tříkrálové sbírky je Cha-
rita Česká republika a je největší charitativní sbírkou v Česku. Výtěžek sbírky je určen na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřeb-
ným skupinám lidí v regionech, kde sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena 
na rozvojovou pomoc v zahraničí. 
Pravidelně pořádáme sbírky oblečení pro matky s dětmi v tísni umístěné v azylových domech a 
také pro děti z rodin sociálně či jinak znevýhodněných. 

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. 

Běh proti drogám 
26. června na podnět valného shromáždění OSN vznikl Mezinárodní den boje proti drogám a 
nezákonnému obchodování s nimi. Tento den je příležitostí k posílení spolupráce při řešení dro-
gové problematiky. V našem městě se opět uskutečnil běžecký závod „Běžíme proti drogám“. 
Tento závod je určen pro kojetínské školy i širokou veřejnost. Hlavní myšlenkou této akce je pře-
devším upozornit na problematiku návykových látek a pomoci zvýšit aktivitu na poli protidrogové 
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prevence. Dům dětí a mládeže Kojetín, Město Kojetín, Městská policie Kojetín, Sbor dobrovolných 
hasičů Kojetín a Fotbalový klub Slavoj Kojetín uspořádali letos už 15. ročník tohoto závodu. 

Plánované aktivity 
Plánujeme pokračovat ve spolupráci s občanským sdružením KAPPA HELP Přerov. Organizace 
opět nabídla naší škole plán kontinuální spolupráce specifické primární prevence rizikového cho-
vání, obzvláště užívání návykových látek. Budeme využívat jejich nabídky preventivních pro-
gramů. Tím zajistíme účast žáků na jejich aktivitách a zrealizujeme dlouhodobý monitoring řešení 
rizikového chování a užívání legálních i nelegálních návykových látek ve škole. Poradna pro ženy 
a dívky Olomouc nabídla přednášky o dospívání, sexualitě, partnerství, rodičovství, AIDS, po-
hlavně přenosných chorobách, antikoncepci. Nově plánujeme spolupracovat se společností AR-
POK – vzdělávací organizace, která se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o 
aktuálních tématech dnešního světa. Nabízí širokou škálu výukových programů pro žáky, které 
zrealizuje přímo u vás ve škole. Dále 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 znevýhodněným lidem http://www.ozssro.cz/wp/kontakt/ 
 
NESPECIFICKÁ PREVENCE 

Rada žáků dle potřeby 
Internátní rada ubytovaných žáků dle potřeby 
Třídnické hodiny průběžně 
Konzultační schůzky s rodiči dle potřeby 
Skupinová práce, individuální pohovory a konzultace se žáky, besedy a diskuse, nástěnky 
Akce a kroužky na internátu 

Rizikové chování je vždy řešeno strategiemi odpovídajícími stupni závažnosti daného problému 
individuálními pohovory, konzultacemi v rámci poradenství poskytovaného žákům školy, výchov-
nou komisí, pohovory s rodiči žáků, výchovným opatřením, Policií ČR, SPC, PPP, sociálními ku-
rátory. 

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

Konzultace poskytované žákům 
Konzultační hodiny ŠMP a VP jsou zveřejněny na webu školy a v informační vitríně v budově 
školy. Jsou poskytovány všem žáků školy, pokud mají o konzultaci zájem a zaznamenány v 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) 
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, Strategie předcházení školní neúspěšnosti, platné vyhlášky a metodické pokyny. Pro-
bíhá systematické vzdělávání pedagogů v problematice prevence a pravidelná setkání metodiků 
prevence a výchovných poradců. Učitelé se účastní seminářů a webinářů v rámci DVPP. Školní 
metodička prevence absolvovala čtyřsemestrové Specializační 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. ho-
mofonie, 9. extremismus , rasismus, xenofobie, antisemitismus, 10. vandalismus, 11. záškoláctví, 

http://www.ozssro.cz/wp/kontakt/


Školní rok 2021/2022 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 27 

12. krádeže, 13. tabák a jeho aktualizovaná příloha (tabákové výrobky, výrobky určené ke kouření 
a nikotinové sáčky) 14. krizové situace spojené s násilím, 15. netolismus , 16. sebepoškozování, 
17. nová náboženská hnutí, 18. rizikové sexuální chování, 19. příslušnost k subkulturám, 20. do-
mácí 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 je na webových stránkách Olo-
mouckého kraje pod tímto odkazem: https//www.olkraj.cz/strategie-a-metodiky-v-oblasti-pri-
marni-prevence-cl-398.html. MŠMT postupné aktualizuje jednotlivé přílohy metodického doporu-
čení s ohledem na dlouhou dobu jejich platnosti. 

Divácké násilí jako počátek kriminálního chování mládeže – seminář poukázal na tuto formu násilí 
z toho důvodu, že se přenáší na mládež prostřednictvím médií a stává se problémem ve školách, 
kde žáci podporováni ostatními v kolektivu mohou vyvolat davové násilí a agresivitu. Důsledkem 
diváckého násilí bývá většinou výtržnictví a vandalismus, ale v mnoha případech také jde o ublí-
žení na zdraví. Důležitá je práce s náročným třídním kolektivem komplexní a efektivní práce v 
rámci vytvoření bezpečného prostředí jak pro žáky, tak pro pedagogy. Jde nejen o vytvoření bez-
pečného prostředí jako takového, ale také se zaměřit na tvorbu pravidel ve třídě, s ohledem na 
věkovou skupinu dětí, vybudovat ve třídě prostředí důvěry a bezpečí, které přispívá k efektivní 
práci a může být výrazným preventivním faktorem vzniku rozvoje všech forem rizikového chování. 
Je třeba pracovat s tmelícími aktivitami, které podporují přátelské vztahy v kolektivu a prostředí, 
v němž se žáci nebojí svěřit se svými aktuálními složitými situacemi. 

Nové formy genderově podmíněného násilí z perspektivy škol – cílem semináře bylo zaměřit po-
zornost na to, že vzhledem k rozšířenosti jevů sexuálního násilí a genderově podmíněného ky-
bernásilí je důležité, aby se v této oblasti vedla primární prevence již na základních školách. Děti 
a dospívající, kteří mají dostatek informací o sexuálním násilí a kybernásilí, jsou lépe vybaveni k 
tomu, aby rozpoznali projevy těchto nežádoucích jevů, aby uměli chránit své hranice, a především 
aby respektovali hranice druhých osob. Otevřená komunikace rovněž podporuje potenciální oběti 
v tom, aby si svou zkušenost nenechávaly pro sebe, ale aby se dokázaly svěřit a vyhledat odbor-
nou pomoc. Škola je místo, kde děti a mladí lidé takové vztahy navazují nejčastěji, a proto je 
nutné, aby zde získávali potřebné dovednosti ke zdravému a bezpečnému sociálnímu a intimnímu 
životu. Je nepostradatelnou rolí vyučujících o tématu své žáky a žákyně vzdělávat a aktivně se 
vymezovat vůči jevům genderové stereo typizace vedoucí k sexuálnímu násilí. Genderově pod-
míněné násilí je zakotveno v českých strategických, legislativních a kurikulárních dokumentech. 
Podpora pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti a základních lid-
ských práv jsou obecnými cíli vzdělávání stanovenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Obecně má tedy 
vzdělávání vést k podpoře rovnosti žen a mužů, včetně prevence genderově podmíněného násilí. 
Česká republika se k potírání násilí, včetně genderově podmíněného násilí, zavázala v řadě me-
zinárodních dokumentů, jako jsou Úmluva o právech dítěte, Úmluva o odstranění všech forem 
diskriminace žen a Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Prevence těchto forem 
násilí je také vnitrostátní prioritou vlády ČR vyjádřenou např. ve Strategii rovnosti žena mužů na 
léta 2021–2030, Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 
2019–2022 nebo Plánu podpory rovnosti žen a mužů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
na léta 2021–2024. Prevence sexuálního násilí je rovněž obsažena v rámcových vzdělávacích 
programech. Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví se věnuje i výchově k reprodukčnímu zdraví a 
ochraně před sexuálním zneužíváním.  
 
ZÁVĚR 

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

Přílohy: 
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- Krizový plán školy 
- Školní program proti šikanování 
- Strategie předcházení školní neúspěšnosti 

Tyto dokumenty jsou platnými přílohami Preventivního plánu školy a jsou přístupné na webo-
vých stránkách i ve sborovnách školy, aby byly připraveny k použití v případné krizové situaci. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

V souladu s Plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2021/2022 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. 

- 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:  Divácké násilí jako počátek kriminálního chování mládeže 
Pořadatel:  VERLAG DASHÖFER, nakladatelství, spol. s r.o.  
Lektor:  Mgr. Marika Kropíková, speciální pedagožka se zaměřením na logopedii,  

psychopedii a etopedii.  
Účastní se:  Bc. Dagmar Luxová    
Termín:  18.1.2022       
Č. akreditace:  
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Rozsah:  2 hodiny         
Cena:   0           

Název akce:   Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů (on-line webinář) 
Pořadatel:    Infra, s.r.o., Stařeč  
Lektor:         Ing. Renata Skýpalová, Ph.D. 
Účastní se:  Ilona Hudecová    
Termín:           10.2.2022   
Č. akreditace: MSMT-14488/2021-6-468 
Rozsah:         8 hodin (8.30 – 16.00) 
Cena:       1.790,00 Kč  

Název akce:  Novela NV č. 75/2005 Sb. o rozsahu přímé vyučovací činnosti a novela ZPP  
Pořadatel:       RESK education, s.r.o. 
Lektor:            Mgr. Pavel Šimáček 
Účastní se:   Mgr. J. Plesník, Mgr. V. Pospíšilová, R. Dufková  
Termín:           16.5.2022  
Č. akreditace: MŠMT-32214/2020-2-817  
Rozsah:         on-line 
Cena:              1.200,- Kč  

Název akce:  Pracovní setkání ředitelů speciálních škol OK 
Pořadatel:       KAP Olomouckého kraje III 
Lektor:            doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., FF UK Praha  

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., CMTF UP Olomouc  
Mgr. Bc. Daniela Maštalířová, DiS., Bc. Veronika Smoláková, PF UP Olomouc 

Účastní se:   Mgr. V. Pospíšilová, R. Dufková  
Termín:           26.5.2022  
Č. akreditace:  
Rozsah:          
Cena:               

Název akce:  Nové formy genderově podmíněného násilí z perspektivy školy 
Pořadatel:       Úřad vlády ČR 
Lektor:            Pavla Radová 
Účastní se:   Bc. D. Luxová 
Termín:           10.5.2022, 27.5.2022  
Č. akreditace:  
Rozsah:         8 hodin 
Cena:              zdarma 
Rozsah:          
Cena:               

7.3.2.  Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP 

Název akce: Setkání VP SŠ OK 
Pořadatel: ÚP Olomouc 
Lektor:  Ing. Martina Simmerová 
Účastní se: Jitka Krčková 
Termín: 11.10.2021 
Č. akreditace:  
Rozsah: 2 hodiny 
Cena:   

Název akce:   Asertivní a efektivní komunikace s rodiči (webinář) 
Pořadatel:      Zřetel, s.r.o., Staré Brno 
Lektor:             Mgr. Et Mgr. Et Mgr. Jan Zahradník 
Účastní se:     Alena  Židlíková 
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Termín:           22. 2.2022 (12:30 – 14:00 a 15:00 – 16:30) 
23. 2.2022 (12:30 – 14:00 a 15:00 – 16:30) 

Č. akreditace: 13874/2021-4-633 
Rozsah:          8 vyučovacích hodin 
Cena:              1.540,- Kč 

7.3.3.  Vzdělávání provozních pracovníků 

Název akce: Účetnictví PO – účtování o transferech a fondech v souvislých příkladech 
Pořadatel: ANAG, spol. s r.o. 
Lektor:  Mgr. K. Voltnerová 
Účastní se: Jana Hrušáková 
Termín: 26.10.2021 
Rozsah: 4,5 hodiny 
Cena:  2.190,- Kč 

Název akce: On-line webinář „Praktický průvodce účetní závěrkou PO 
Pořadatel: ANAG spol. s r.o. 
Lektor:  Mgr. Karla Maderová Voltnerová 
Účastní se: Jana Hrušáková 
Termín: 11.1.2022 
Č. akreditace:  
Rozsah: 5 hodin 
Cena:  2.290,- Kč (webinář) 
 

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

Tradiční Den otevřených dveří, který se konává v prosinci, se v letošním školním roce na poslední 
chvíli neuskutečnil z důvodu epidemiologické situace COVID-19.   

V měsíci březnu 2022 vedoucí učitelka OV písemně (formou dopisu) kontaktovala celkem 83 ZŠ 
s cílem informovat o vzdělávací nabídce naší školy.  

Škola se prezentovala na 4 přehlídkách středních škol (Holešov, Prostějov, Přerov, 2x Olomouc). 

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.  

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. 

http://www.oukrenovice.unas.cz/
https://www.nic.cz/whois/contact/ONE-REG-OUK8/
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8.3.  Výsledky soutěží, přehlídek 

V letošním školním roce jsme se s žáky zúčastnily tří odborných soutěží: 

− Zámecké vázání – 13. ročník soutěže v jarním aranžování se konal v OU Kelč, dne 
29.3.2022. Soutěže se zúčastnilo dvoučlenné družstvo žáků oboru vzdělání 41-52-E/01 Za-
hradnické práce, jedna studentka se umístila na 1. místě. 

− Přehlídka kuchařského umu – přehlídka na téma „Vepřové maso“ se konala na SŠ, ZŠ a MŠ 
Prostějov, dne 6.5.2022. Přehlídky se zúčastnilo dvoučlenné družstvo žáků 1. ročníků oboru 
vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby. Žáci předvedli své kuchařské znalosti a 
dovednosti. 

− Zlatá vařečka – 19. ročník putovní soutěže kuchařů se konal v SOŠ Bruntál, dne 25.5.2022. 
Soutěže na téma „Obložený chlebíček“ se zúčastnilo dvoučlenné družstvo žáků 2. ročníků 
oboru vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby. Jedna studentka se umístila na 2. 
místě. 

 

9. Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti 

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

 
9.1.  Kontrola SZD KHS Olomouc 

Dne 3.3.2022 byla p. Ivanou Mertovou a Ing. Hanou Homolovou, pracovnicemi KHS Olomouc, 
provedena kontrola státního zdravotního dozoru.  

Protokol o kontrole č.j. KHSOC/06135/2022/PR/HDM ze dne 16.3.2022 je uložen v ředitelně 
školy.  

 
10. Základní údaje o hospodaření školy  
 
10.1.  Hlavní činnost – rok 2021 

10.1.1.  Náklady 

účet  Kč 

501 Spotřeba materiálu 1.173.248,22 

502 Spotřeba energie 759.108,80 

508 Změna stavu zásob vlastní výroby 520,00 

511 Opravy a udržování 567.552,48 

512 Cestovné 20.083,00 

513 Náklady na reprezentaci 0,00 

518 Ostatní služby 880.514,18 

521 Mzdové náklady 27.352.185,00 

524, 525, 527 Odvody 9.802.872,12 

528 Ostatní sociální náklady 0,00 

531, 532, 538 Daně a poplatky 8.625,00 

548 Tvorba fondů 0,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 219.170,00 

551 Odpisy  403.478,00 
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556 Opravné položky 155.945,60 

558 Náklady z DDM 155.863,40 

562 Úroky 1.398,70 

Náklady celkem 41.500.564,50 

 

10.1.2.  Výnosy 

účet  Kč 

601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 410.967,00 

602 Výnosy z prodeje služeb 723.438,00 

641, 642, 643 Ostatní výnosy 0,00 

646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 

648 Čerpání fondů 339.861,42 

649 Ostatní výnosy z činnosti 157.063,30 

662 Úroky 669,81 

663, 664, 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 

672 Výnosy vybraných MVI z transferů 39.830.461,00 

Výnosy celkem 41.462.460,53 

 
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:  -38.103,97 Kč  

 
10.2.  Doplňková činnost 

10.2.1.  Náklady 

účet  Kč 

501 Spotřeba materiálu 222.603,29 

502 Spotřeba energie 58.937,20 

511 Opravy a udržování 9.634,20 

518 Ostatní služby 1.498,00 

521 Mzdové náklady 100.156,00 

524, 525, 527 Odvody 30.710,20 

528 Jiné sociální náklady 0,00 

551 Odpisy 8.052,00 

Náklady celkem 431.590,89 

 

10.2.2.  Výnosy 

účet  Kč 

602 Výnosy z prodeje služeb 475.774,00 

603 Výnosy z pronájmu 12.960,00 
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Výnosy celkem 488.734,00 

 
Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti: 57.143,11 Kč 

 
10.3.  Výsledek hospodaření  

Výsledek hospodaření roku 2021 ve výši 19.039,14 byl schválen Radou Olomouckého kraje na 
zasedání dne 23.5.2022 usnesením UR/54/14/2022. 

Hospodaření v hlavní činnosti skončilo záporným výsledkem ve výši – 38.103,97 Kč, hospodaření 
v doplňkové činnosti skončilo kladným výsledkem hospodaření ve výši 57.143,11 Kč. Hlavním 
důvodem markantního propadu výsledku hospodaření v hlavní činnosti oproti předchozím létům 
je nový náklad – opravné položky k finanční zpronevěře na ZŠ Kojetín ve výši 156. tis. Kč. Tyto 
opravné položky budou ovlivňovat hospodaření školy ještě v roce 2022 a 2023 (v červnu 2022 
začala paní Hrubanová splácet drobnými částkami – cca 1.300 Kč měsíčně). 

Příděly do fondů:  

- fond rezervní    19.039,14 Kč 

- fond odměn             0,00 Kč 

Celkový hospodářský výsledek je v porovnání s rokem 2020 nižší o 88%.  

 

10.4.  Přehled výsledků hospodaření  

Přehled výsledků hospodaření v letech 2008 až 2021 

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 

2021 -38 103,97 57 143,11 19 039,14 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů  
 
11.1.  Zapojení do republikových programů a grantů 

11.1.1.  Podpora studia romských žáků středních škol  

Ve školním roce 2021/2022 se škola opakovaně zapojila do programu „Podpora sociálně znevý-
hodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol“, vy-
hlašovaného MŠMT ČR. Za období září – prosinec 2021 se do programu zapojilo 87 žáků školy, 
jimž byla přiznána dotace v rámci aktivity A – zajištění finanční a materiální podpory romských 
žáků v celkové výši 207.000 Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 128.609 Kč, zbývající částka 
78.391 Kč nebyla vyčerpána z důvodu nedodání podkladů k proplacení školních pomůcek, jízde-
nek a nevyužití školního stravování. V rámci aktivity B  - zajištění přímé podpory vzdělávání na 
období září – prosinec 2021 byla požadována částka ve výši 50.000 Kč. Z poskytnuté dotace byla 
vyčerpána částka 49.950 Kč. 

V květnu roku 2022 vyhlásilo MŠMT upravenou „Výzvu na podporu romských žáků a studentů 
středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol v roce 2022“. Dotace poskytnutá v rámci 
této „Výzvy“ je určena na období od 1. ledna do 31. prosince 2022. 

Věcným zaměřením Výzvy je, jak i v předchozích letech, podpořit romské žáky a studenty ve 
studiu, zlepšit jejich vzdělávací výsledky, zamezit předčasným odchodům ze vzdělávání, zvýšit 
počet romských žáků a studentů, kteří úspěšně ukončí vzdělávání na středních školách, konzer-
vatořích a vyšších odborných školách. Zároveň podpořit kontinuálně spolupráci s rodinou žáka 
nebo studenta, a i jejím prostřednictvím žáky a studenty motivovat ke vzdělávání. 

Výše dotace může činit na kalendářní rok 2022 rámci celkové materiální podpory na jednoho žáka 
nebo studenta až 17.500 Kč a nově je zapracována i aktivita C-doprovodné administrativní čin-
nosti (např. účetní a administrativní práce spojené s účelem této dotace). 

Žádost o podporu byla odeslána na MŠMT dne 3.6.2022 a v současné době se čeká na její 
schválení. Celkový počet studentů zapojených do podpory je 57 a požadovaná částka v rámci I. 
etapy podpory činí v rámci aktivity A 124.400 Kč, aktivity B pak 48.000 Kč a aktivity C 8.000 Kč. 

Přehled čerpání dotace „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, kon-
zervatoří a studentů VOŠ na období“: 

-100 000,00

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Výsledek hospodaření

HČ DČ Celkem



Školní rok 2021/2022 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 35 

Září až prosinec 2021:  

Dotace:  obdržená využitá  nevyčerpáno počet žáků 

cestovné    43.800,-   17.991,-           25.809,- 
ubytování   31.000,-   18.750,-  12.250,- 
stravné                106.900,-   72.968,- 33.932,- 
pomůcky    25.300,-   18.900,-   6.400,- 
realizátor aktivit   50.000,-   49.950,-        50,- 

Celkem  257.000,- 178.559,-          78.441,-  87 

Přehled žádosti dotace „Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a stu-
dentů SŠ, konzervatoří a VOŠ na období“: 

Leden až červen 2022 - 1.etapa projektu za kalendářní rok 2022: 

Dotace:  obdržená-předpoklad využitá nevyčerpáno počet žáků 

cestovné      12.800,-                                   
ubytování            0,-              
stravné   111.600,-           
pomůcky              0,-                            

Celkem                124.400,-                                         57 

Období celého roku 2022 „Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a stu-
dentů VOŠ“: 

aktivita B (realizátoři aktivit)      48.000,- Kč 
aktivita C (dotace na administrativu)       8.000,- Kč 

Školní rok 2021 - 2022 celkem: 

Dotace:  obdržená + předpoklad využitá    nevyčerpáno počet žáků 

cestovné    56.600,-    
ubytování   31.000,-              
stravné  218.500,-                  
pomůcky    25.300,-                              

realizátor aktivit       50.000,- 

Celkem  381.400,-     144 

 
12. Další sledované oblasti  
 
12.1.  Realizace koncepčních záměrů školy  

12.1.1.  Vzdělávací nabídka školy 

Vzdělávací nabídka školy nedoznala v průběhu školního roku 2021/2022 žádné změny, ve škol-
ním roce byly otevřeny všechny třídy oborů kuchař, prodavač, pekař a zahradník, aranžér a pe-
čovatel.  

Od 1.9.2013 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  
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denní forma vzdělávání   délka vzdělávání: 3 r. 0 měs. 

12.1.2.  Změny ve školském rejstříku 

Ve sledovaném období nedošlo k žádné změně ve školském rejstříku. 
        

13. Sebehodnocení školy  

Sebehodnocení školy za školní rok 2021/2022 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“. 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 30.9.2021 

Základní škola 
Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání „SPOLU“ 

Čj. OUKR/1108/2017 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 8., 9. 

28 

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. 8 

Celkem   36 

 
3.   Struktura žáků 
 
3.1. Struktura žáků v ročníku 

 
Ročník 

 
Základní škola 

 
Základní škola 

speciální 
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1. ročník 3  

2. ročník 3  

3. ročník 1 1 

4. ročník 5  

5. ročník 4 1 

6. ročník 4  

7. ročník 3 4 

8. ročník 2 1 

9. ročník 3 1 

10. ročník   

Celkem 28 8 

 
3.2. Struktura žáků ve třídách 

Třída Ročník 

I. 1., 2., 3., 3. SP 

IV. 4., 6. 

V. 5., 7. 

IX. 8., 9., 7. SP 

SP (speciální) 5., 7., 8., 9. 

 

4.  Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
4.1. Pedagogičtí pracovníci 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 6 +1 ŠD + 5 asist. ped. 5,09 + 0,5 + 3,56 

Externí pracovníci 0 0 

 
4.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících 

Školní rok 2021/2022 
(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 39 VŠ spec. ped. 

2. učit. 1,0 32 VŠ spec. ped. 

3. učit. 1,0 31 VŠ spec. ped. 

4. učit. 1,0 31 VŠ spec. ped. 

5. učit. 1,0 8 VŠ spec. ped. 

6. učit. D 0,09 50 VŠ spec. ped. 

7. vych. ŠD 0,5 32 SŠ 
doplňkové pedago-

gické studium 
speciální pedagogika 

8. asistent ped. 0,89 9 SŠ asistent pedagoga 

9. asistent ped. 0,50 32 SŠ 
doplňkové pedago-

gické studium 
speciální pedagogika 

10. asistent ped. 0,89 9 SŠ asistent pedagoga 

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

12. asistent ped. 0,64 2 SŠ pedagog volného času 
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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 2021/2022 

počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 1 0,60 

Ext. pracovníci - - 

 

5.  Údaje o zápisu a přijímacím řízení 

Zápis do 
1. ročníku 

5 

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

vedení 
7 

 
6.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
6.1. Výsledky prospěchu k 30.6.2022 

Prospělo 16 

z toho s vyznamená-
ním 

7 

Neprospěli 3 

Nehodnocen 8 

 
6.2. Výsledky chování za obě pololetí k 30.6.2022 

snížený stupeň z chování v 1. pololetí 6 

snížený stupeň z chování v 2. pololetí 5 

celkový počet neomluvených hodin 615 

průměrný počet omluvených hodin v 1. pololetí na žáka 219 

průměrný počet neomluvených hodin v 1. pololetí na žáka 3,4 

průměrný počet omluvených hodin v 2. pololetí na žáka 218 

průměrný počet neomluvených hodin v 2. pololetí na žáka 10,4 

 

6.3. Přijetí ke studiu na středních školách 

OU a SOU jiné SŠ 

Přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

2 2 0 0 

 
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, což se projevilo zejména zvýšenou absencí žáků. 



Školní rok 2021/2022 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY OU a ZŠ Křenovice  

 40 

Strategii preventivního programu jsme projednali na schůzce metodického sdružení dne 2. září 
2021. 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. 

I 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 aktuál-
ních 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 vy-
učování.  

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

Opět se uskutečnila beseda s pracovníky Městské policie Kojetín a tradiční beseda s pracovnicí 
OSPOD Přerov.  
 

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

Proběhlo deset pohovorů se žáky:  

• nenošení pomůcek a pozdní příchody do školy - 2 pohovory 

• vulgární vyjadřování ke spolužákům - 4 pohovory 

• kouření – 1 pohovor 

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

• nevhodné chování a vulgární vyjadřování k pedagogickým pracovníkům, ničení majetku 
školy – 1 pohovor 

• nevhodné chování ke spolužákům – 1 pohovor 
 
Závažnější prohřešky byly následně ve spolupráci s výchovným poradcem školy řešeny se zá-
konným zástupcem žáka.  
 
Prevence směrem k žákům: 

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

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

pracovníkem 

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

 

V tomto školním roce se žáci zúčastnili těchto akcí: 
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Září:    
Kresba na chodníku 
Sportovní hry I. a II. Stupeň 
Vycházka s podzimní tématikou 
 
Říjen:   
Hod na cíl 
Pouštění draků 
Počítač a já – projektové vyučování 
 
Listopad: 
Turnaj v mele 
Turnaj ve vybíjené 
Diskusní klub – Městská policie Kojetín  
Projektový den „Svět a já“  
Výtvarná soutěž „Čím budu“ 
 
Prosinec: 
Turnaj ve stolním tenisu  
Vánoční dílny 
Vánoční besídka 
 
Leden:   
Hygienické návyky – beseda pro I. třídu 
Hygienické návyky – beseda pro IV. třídu 
Hygienické návyky – beseda pro V. třídu 
Hygienické návyky – beseda pro IX. třídu 
 
Únor: 
Turnaj ve florbalu 
Štafetové hry 
Piškvorky a puzzle 
 
Březen:  
Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže 
Den s hudbou 
Požární poplach 
 
Duben: 
Velikonoční dílna 
Barevný den – projektové vyučování 
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/ 
 
Květen: 
Přednáška v rámci VO na téma „Rizikové situace a nebezpečná místa“ /8. – 9. ročník/ 
Přednáška v rámci VO na téma „Rizikové situace a nebezpečná místa“ /6. – 7. ročník/ 
Žijeme v Evropě – projektový den a projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 
Malá kopaná 
Lehkoatletický čtyřboj /1. - 9. ročník / 
Kresba na chodníku 
Vycházka s jarní tématikou 
 
Červen: 
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Přednáška a beseda „Prevence HIV a AIDS“: /8. – 9. ročník/  
Žijeme v Evropě – projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 
Den dětí /1. – 9. ročník/ 
Den zdravé výživy a zdravého životního stylu /1. – 9. ročník/ 
Co dělat /projektový den a projektové vyučování /1. – 9. ročník/ 
Mobilní dopravní hřiště 
 
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 pedagogic-

kým 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 24. 6. 2022 jsme plnění preventivního programu zhodnotili 

a navrhli jsme jeho doplnění pro příští školní rok. 

Ve školním roce 2022/2023 se zaměříme především na: 

• Pokračování v dosavadní strategii preventivního programu; 

• Na snižování agresivních a vulgárních projevů žáků ke spolužákům a pedagogickým pra-

covníkům školy; 

• Stálé monitorování výskytu patologických jevů; 

• Na problematiku záškoláctví a vysoké absence žáků ve výuce; 

• Na prevenci návykových látek, zejména kouření 

 

Mgr. Jaroslav Šiška – školní metodik prevence 

 

8.  Výchovné poradenství  

Úkoly výchovného poradce byly plněny dle „Plánu činnosti výchovného poradce“ zpracovaného 
na školní rok 2021/2022. 
 
Klíčové úkoly VP pro školní rok 2021/2022 
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 2021/2022  
 
C: Návštěvy a exkurze:  
      - OU Křenovice – nekonala se – Covid 19 
 

D:  Sebevzdělávání: studium související legislativy a aktuálních změn 
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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 vý-
chovných, vývojových a výukových problémů žáků 

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

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

• Připravovat žáky na uvědomělé rozhodování o profesní kariéře 

• Informovat o poradenských zařízeních – PPP, SPC 

• Věnovat se žákům s poruchami chování 

• Spolupracovat se školním metodikem prevence  

• Spolupráce s orgány péče o dítě 

• Vedení písemných záznamů o jednáních se zákonnými zástupci 
 
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 
 

Roční plán práce 
Září 

• Seznámení s organizačními pokyny MŠMT pro školní rok 2021/2022 

• 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 vý-
běru dalšího povolání a pomoci vyplnění potřebné dokumentace 

• Výstavka vítězných prací ze soutěže „Čím budu“ 
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• Vyhodnocení opatření učiněných v souvislosti s neomluvenou a vysokou omluvenou ab-
sencí 

• 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 vy-
plnění přihlášek ke studiu 

• Vyhodnocení absence a účinnosti opatření za uplynulé období 

• Hodnocení VP 
 
Únor 

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

• Zajištění zaslání přihlášek  

• Doplnění a kontrola dokumentace 

• Vyhodnocení neomluvené absence za I. pololetí, učinit opatření 

• Vydání zápisových lístků 

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

• Informace o doručení přihlášek na OU 

• Spolupráce se školním metodikem prevence 
 
Duben 

• Kontrola 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 
2022/2023 

 
Červen 

• Zpracování výsledků přijímacích řízení 

• Vyhodnocení VP – Závěrečná zpráva 

• Kontrola katalogových listů, vyřazení vycházejících žáků 
 
Jednání ŠVK za školní rok 2021/2022:  
 
Počet zápisů v 1. pololetí: výchovné pohovory – 0 
                                           výchovné komise – 20 
 Počet zápisů v 2. pololetí: výchovné pohovory – 0 
                                           výchovné komise – 17  
 
 Celkem zápisů:     výchovné pohovory – 0 
                               výchovné komise – 37 
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V letošním školním roce ukončila školní docházku v průběhu roku na žádost zákonného 
zástupce 1 žákyně, vycházejících žáků je letos 5 (další vzdělávání: 2 žáci – OU a ZŠ Kře-
novice, 3 žáci ÚP). 
   
Mgr. Monika Šišková, výchovný poradce 
              

9.  Údaje o DVPP  

Počet účast-
níků 

Akce Místo akce Termín 

5 Školení první pomoci Křenovice 13. 04. 2022 

3 Školení požárních hlídek Kojetín 28. 02. 2022 

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

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

 
10.2. Reprezentace školy na soutěžích 

Některé naplánované soutěže na školní rok 2021/2022 se neuskutečnily z důvodu omezení sou-
visejících s koronavirovou pandemií. 

 
10.3. Aktivity školy 

datum akce, realizátor 

3. září Kresba na chodníku 

16. září Sportovní hry I. a II. stupeň 

27. září Vycházka s podzimní tematikou a opékání 

4. října Turnaj ve vybíjené 

8. října „Brána do staréch časů na Hané“ Kojetín 

26. října  Projektové vyučování Počítač a já   

21. října Pouštění draků 

7. října Hod na cíl 

26. října Výtvarná soutěž - podzim 

9. listopadu Diskuzní klub – městská policie Kojetín 

16. listopadu Třídní soutěže ve skládání pexesa 

17. listopadu Turnaj v mele 

26. listopadu Svět a já – projektové vyučování 

30. listopadu Výtvarná soutěž „Čím budu“ 

16. prosince Vánoční návštěva knihovny „Vánoční čas“ 

16. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

22. prosince Výstava betlémů Kojetín 

22. prosince Vánoční besídka 

20. ledna Turnaj ve florbalu 

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

31. ledna Puzzle  

31. ledna Soutěž ve spol. hrách „Piškvorky“  

leden Hrátky na sněhu 

10. února Štafetové hry 

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

21. února „Den s hudbou“, pěvecká a taneční soutěž 

8. března Kurátor a trestní odpovědnost dětí a mládeže 

http://www.zssladovni.info/
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10. března Požární poplach 

11. dubna Velikonoční výstavka 

13. dubna Velikonoční dílna 

21. dubna Barevný den - projektové vyučování 

22. dubna Den Země – projektové vyučování 

29. dubna Dopravní hry – I. stupeň 

29. dubna Dopravní soutěž – školní kolo 

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

29. dubna Výtvarná soutěž s dopravní tématikou 

6. května 
Oslava osvobození města Kojetína – vojenská technika, práce policie, soutěže pro 
děti 

6. května Kresba na chodníku I. stupeň 

11., 13. května Divadelní Kojetín – návštěva divadelního představení 

13. května Den požární bezpečnosti, návštěva hasičské zbrojnice v Kojetíně 

18. května Lehkoatletický čtyřboj 

25. května Žijeme v Evropě – projektové vyučování 

26. května Dopravní soutěž Přerov 

26. května Den českého zemědělství 

30. května Malá kopaná 

1. června Den dětí 

3. června Dračí lodě Kojetín 

9. května Vědomostní soutěž Moudrá sova, Bystrá liška Přerov 

10. června Návštěva mobilního dopravního hřiště 

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

22. června Ocenění nejlepších žáků starostou města 

25. června Vycházka spojená s opékáním 

28. června Výstava „Hravá věda“ zámek Holešov 

29. června Chování za mimořádných událostí – projektové vyučování 

Některé naplánované akce na školní rok 2021/2022 se uskutečnily v omezeném rozsahu nebo 
se neuskutečnily z důvodu omezení souvisejících s koronavirovou pandemií. 
Ve škole podporujeme také zájmovou činnost žáků. Ve školním roce 2021/2022 úspěšně pracoval 
kroužek stolního tenisu. Členové tohoto kroužku dosahují v soutěžích vynikajících výsledků. Pro 
ukázku několik školních akcí podrobněji. 
 

Letní kempy OU a ZŠ v Křenovicích 

Školní rok 2020/2021 plný různých omezení výuky v rámci opatření proti šíření koronavirové 
pandemie jsme na OU a přidružené ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
v Křenovicích zakončili 30. června 2021 a dětem nastalo období prázdnin. 

Asociace školních sportovních klubů České republiky opět připravila pro žáky těchto škol 
prázdninový program, který dětem nabídl smysluplné a zábavné trávení volného času a naše 
škola se i letos do tohoto programu zapojila. 

První letní kemp se konal 19. až 23. července 2021, děti během týdne poznávaly především náš 
region. Navštívily Svatý Hostýn, učily se orientaci na mapě, při přesunu vyhledávaly turistické 
značky a učily se je využívat, poznávaly stromy a různé rostliny podél trasy. V kroměřížské 
Podzámecké zahradě obdivovaly bohatou flóru i faunu. V Chropyni si prošly naučnou stezkou a 
přírodní rezervací, opekly si špekáček, seznámily se s chropyňskou historií a pověstí O 
Ječmínkovi. V pátek děti navštívily zábavní centrum Dětský svět v Kroměříži. Zde se jim nejvíce 
líbily trampolíny, nafukovací atrakce, lezecká stěna, parkurová tělocvična a elektronická místnost. 
Mladší děti ocenily zejména kuchyňky určené pro malé kuchaře a dílničky, rozvíjející sociální 
dovednosti a komunikaci. Ve škole si zopakovaly první pomoc, poznávání domácích i divokých 
zvířat podle obrázků. Nechyběly ani ruční práce a kreativní tvoření. Navštívily rovněž Sportovní 
halu v Kojetíně, kde si zahrály pozemní hokej, badminton a prošly si překážkovou dráhu. 
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Druhý kemp se konal ve dnech 16. - 20. srpna 2021 a měl velmi bohatý program. Během týdne 
se žáci seznámili s okolím školy, faunou a flórou blízkého rybníka. Při vycházce si nasbírali ka-
mínky, které pak vyzdobili barvičkami a zanechávali je na viditelných místech jako suvenýry pro 
ostatní turisty, například při výletě na Hranickou propast a do Zbrašovské aragonitové jeskyně. 
Cestou na Hranickou propast jsme prošli naučnou stezkou s šesti výukovými tabulemi, na kterých 
se žáci seznámili s živočichy a rostlinami vyskytujícími se pouze v této lokalitě.  Dalším cílem 
putování bylo město Brno, jeho ZOO a Brněnská přehrada, po které jsme pluli lodí k hradu Veveří. 
Naším poznávacím znamením na obou výletech byly modré multifunkční šátky, které si žáci sami 
vyzdobili. Krásné slunečné počasí nám umožnilo pořádat sportovní aktivity na školním pozemku 
- lukostřelbu, závodivé a míčové hry, stolní tenis, bowling… Dětem se též velmi líbil "Den s po-
hádkou" - děti si pohádku poslechly, vymalovaly omalovánku, seřadily obrázky podle děje a ná-
sledně samy obsah vyprávěly a děj se pokoušely zdramatizovat. Velmi zajímavé bylo i povídání 
o myslivosti, ukázka výcviku a poslušnosti loveckých psů i vycházka s nimi.                                                               

Poděkování za uskutečnění obou kempů patří AŠSK ČR, která tento prázdninový projekt připra-
vila a finančně zabezpečila i všem pedagogickým pracovníkům, kteří se dětem o prázdninách 
věnovali. Na jeho realizaci se podílela kojetínská hospůdka U Pedyho, která zajistila svačiny i 
obědy prvnímu turnusu i Školní jídelna v Kojetíně, která zajistila stravování dětem na druhém 
turnusu. Nejdůležitější ale je, že pobyt na kempech přinesl dětem poučení i zábavu a přispěl 
k rozvoji jejich osobnosti.                                 

Mgr. Monika Šišková a Mgr. Hana Jarmerová 
 

Brána do Staréch časů 

V pátek 8. října jsme s žáky naší školy vyrazili na nádvoří Vzdělávacího a informačního centra 
v Kojetíně, kde se konala již tradiční akce „Brána do staréch časů na Hané“. Program byl opravdu 
velmi pestrý, a tak se děti dozvěděly, jak se dříve vařila trnková povidla, škvařilo sádlo a „stlókalo“ 
máslo. Chlapce zaujalo mlácení obilí a loupání turkyně, dívky zase praní prádla na valše, žehlení 
a mandlování prádla. Z akce jsme si na památku odnesli drátkované ozdoby a nový recept na 
tzv. „jabluše“, které jsme následně s žáky připravili v kuchyňce a náramně si pochutnali. Již teď 
se těšíme na další podobnou akci.  

Mgr. Barbora Kantorová 
 

Návštěva knihovny 

V předvánočním čase jsme přijali pozvání do Městské knihovny, kam jsme se vydali 16. prosince 
2021. Paní knihovnice pro nás měla připravený bohatý program. Nejdříve jsme si společně připo-
mněli různé vánoční zvyky a tradice, poté nám přečetla vtipný příběh s adventní tématikou. Děti 
si také mohly vyrobit drobný dárek pro své blízké v podobě přáníčka a svícínku.  Součástí ná-
vštěvy byla i samotná prohlídka knihovny, každý žák si mohl projít dětské oddělení, vybrat si 
knihu, prolistovat a chvíli zrelaxovat na příjemném posezení. Čas strávený v prostředí knih byl 
pro nás krásným zpestřením doby čekání na Ježíška. Již teď se těšíme na další návštěvu.  

Mgr. Barbora Kantorová 
 
Vánoční dílny 

Dne 21. prosince 2021 vládla v naší škole tvůrčí atmosféra, jelikož se zde konaly již tradiční vá-
noční dílny. Žáci za asistence třídních učitelů a asistentek vyráběly nejrůznější ozdoby, vánoční 
dekorace a další zajímavé výrobky. Největší oblibě se těšilo nejvoňavější stanoviště, a to ve školní 
kuchyňce. Zde si žáci upekli a nazdobili cukroví, na kterém si následně pochutnali na vánoční 
besídce. Celý den se nesl v příjemném svátečním duchu, školou se linuly známé vánoční koledy 
a z rukou dětí vznikly krásné vánoční výrobky. Tento den si užili nejen žáci, ale také učitelé, kteří 
byli potěšeni nadšením žáků a jejich snahou při výrobě dekorací a dárků pro své blízké.  

Mgr. Barbora Kantorová 
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Pexeso  

Pexeso je jednoduchá klasická paměťová hra, která podporuje soutěživost i trpělivost.                     
Naše třídní soutěž v této oblíbené hře se uskutečnila 25. listopadu 2021. Děti jsme pomocí losu 
rozdělili do dvou družstev, ta postupně hrála s oběma zvolenými motivy pexesa – zvířátky a kvě-
tinami. Všechny získané páry karet z každé hry jsme postupně zapisovali na tabuli a sečetli. Do 
finále postoupili čtyři nejlepší hráči – Sandra Mirgová, Leon Milko, Johnny Mirga a Kristina Mir-
gová. Po urputném boji zvítězila Kristina Mirgová (15 dvojic) před Sandrou Mirgovou (11 dvojic) 
a Johnnym Mirgou (8 dvojic). Vítězové byli odměněni drobnými sladkými cenami. Soutěž se všem 
líbila.  

Mgr. Hana Jarmerová 
 

Zlatý slavík 

Po dvou letech se na naší škole opět mohla konat oblíbená soutěž ve zpěvu. Největší zájem o 
účast v soutěži měli jako obvykle nejmladší žáci. Ve skupinovém zpěvu, kdy se zpěvu zúčastnila 
celá třída, byla vítězem první třída. V soutěži smíšených skupin zvítězila děvčata – Sofie Milková, 
Monika Milková, Marie Mirgová a Sandra Mirgová. V jednotlivcích se na prvním místě umístila 
Marie Mižikárová. Za svůj výkon byli zpěváci odměněni diplomem, drobnou sladkostí a hračkou.  

Mgr. Monika Šišková 
 

Beseda s kurátorkou mládeže OSPOD Přerov  

Dne 8. března jsme přivítali na naší škole kurátorkou Magistrátu města Přerova paní Vlastou 
Janů. Přijela s dětmi pobesedovat o trestně právní zodpovědnosti mládeže a otázkách souvisejí-
cích s touto problematikou. Vysvětlila žákům práci orgánu sociálně-právní ochrany mládeže, za-
bývala rozdíly mezi přestupky a trestními činy. Využívala skutečné příběhy, na kterých vždy vy-
světlila konkrétní protiprávní jednání a postup při jeho řešení.  
Žáci se zájmem naslouchali a aktivně se zapojovali do besedy. V závěru měli možnost položit 
paní Janů své dotazy. Chtěl bych jí poděkovat za dlouholetou spolupráci a příští rok se na její 
besedu budeme opět těšit. 

Mgr. Jaroslav Šiška 

 
Projektové vyučování „Žijeme v Evropě“ 

Projektové vyučování s názvem „Žijeme v Evropě“ se na naší škole uskutečnilo od 23. května 
2022 do 25. května 2022. Cílem bylo hravou formou poznat kulturní a sociální odlišnosti mezi 
národy, seznámit se s tím, co nás v Evropě spojuje a rozděluje. 

I. třída (1., 2. a 3. ročník) si zvolila Slovensko, IV. třída (4. a 6. ročník) Maďarsko, V. třída (5. a 7. 
ročník) Itálii, 8. třída (8. a 9. ročník) Německo a speciální třída Nizozemí. 

Žáci celý týden zjišťovali informace o vybraném státu Evropy, věnovali se nejen zeměpisným 
znalostem, ale i přírodním a kulturním zajímavostem či zvláštnostem. Naučili se písničku, několik 
slovíček, přečetli či sledovali pohádku, popř. uvařili národní jídlo zvolené země (pizza, šulance 
s perníkom…). Vyvrcholením týdenního snažení byla společná prezentace všech tříd a vyvěšení 
vyrobených plakátů na chodbě školy.  

Mgr. Hana Jarmerová 

 
11.  Zpráva z kontrolní a inspekční činnosti  

Ve školním roce 2021/2022 na naší škole neproběhla kontrola ze strany ČŠI. 

 
12.  Sebehodnocení školy 
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Sebehodnocení základní školy za školní rok 2021/2022 nebylo realizováno.  

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána a schválena na 
pedagogické radě dne 19.09.2022 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 16.09.2022 před-
ložena ke schválení školské radě. 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne 20.09.2022 a dne 22.09.2022 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 16. září 2022 
 
 
 
 
 
 
 
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 1.1.2021 – 31.12.2021 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok 2021 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 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Josef Plesník 
ředitel školy 
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