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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
1.1. Název školy dle zřizovací listiny: Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel 
 
1.2. Sídlo školy:    Palackého 938, 784 01 Litovel  
 
1.3. Právní forma:    příspěvková organizace 
 
1.4. Identifikační číslo (IČ):   61 989 771 
 
1.5. Identifikátor zařízení (IZO):  600 026 531 
 
1.6. Zřizovatel:    Olomoucký kraj 
 
1.7. Ředitel školy:    Mgr. Marcela Opletalová 
 
       Zástupce statutárního orgánu:                Mgr. Alena Pikalová Loučková 
 
1.8. Školská rada:    Znovu zřízena od 1. 1. 2015 
 
1.9. Součásti školy a jejich IZO:  Základní škola  
      Palackého 938, 784 01 LITOVEL 
      IZO: 102 332 037 
 
      Dětský domov 
      Husova 651, 784 01 LITOVEL 
      IZO: 110 005 414 
 
      Školní jídelna 
      Husova 651, 784 01 LITOVEL 
      IZO: 102 908 222 
 
1.10. Telefon:     585 342 178 
 
1.11. Fax:     585 342 178 
 
1.12. E-mail:     zsaddlitovel@seznam.cz  
 
1.13. Webové stránky:   www.zsaddlitovel.cz 
 
1.14. Charakteristika školy:    

Ředitelství a ZŠ má sídlo v Litovli na Palackého 938, budova i pozemek jsou majetkem města 
Litovel, pronájem je zajištěn nájemní smlouvou. Budova dětského domova, školní jídelny včetně 
pozemků na adrese Litovel, Husova 651 je vlastnictvím Olomouckého kraje. Část přilehlé zahrady o 
rozloze 272 m2 vlastní město Litovel, její užívání zajišťuje nájemní smlouva.  

Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel organizuje doplňkovou činnost, 
konkrétně se jedná o stravování cizích strávníků a pronájem prostor.  

Základní škola zřízená podle § 16, odst. 9 „školského“ zákona a Základní škola speciální jsou 
specifickým typem zařízení. Škola poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, 
prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům se zdravotním postižením, připravuje tyto žáky 
k začlenění do pracovního procesu a života v běžné společnosti. Vzdělávají se zde žáci s takovými 
rozumovými nedostatky, pro které se nemohou s úspěchem vzdělávat v běžné základní škole. Speciální 
vzdělávací potřeby žáků zjišťuje na základě speciálně pedagogického vyšetření školské poradenské 
zařízení.  
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Základní škola speciální vychovává a vzdělává žáky s mentálním postižením, ale i žáky s jinými 
druhy postižení – porucha autistického spektra, kombinované postižení, smyslové a tělesné postižení. 
Žáci mají takové nedostatky rozumového vývoje a zdravotní obtíže, které jim nedovolují zvládat 
požadavky obsažené ve ŠVP zpracovaném podle RVP ZV – LMP. 

Speciální vzdělávání je zajišťováno formou individuální integrace žáků do běžné třídy základní 
školy praktické podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze Školního vzdělávacího 
programu vytvořeného podle RVP ZŠS. 

Dodatkem č. 8 ke zřizovací listině Č.j. 942/2001 ze dne 29.6.2001 ve znění dodatku č.1 Č.j. 
3575/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku č.2 Čj. 5780 ze dne 21. 12. 2001, dodatku č.3 Č.j. 260/2003 ze 
dne 28. 11. 2002, dodatku č.4 Č.j. 62/2004 ze dne 18.12.2003, dodatku č.5 Č.j. KUOK 
l23271/05/0ŠMT/572 ze dne 24.6.2005, dodatku č.6 Č.j. KUOKl24344/2006 ze dne 17. 2. 2006, 
dodatku č.7 Č.j. KUOK 93846/2009 ze dne 25. 9. 2009 byl vymezen předmět činnosti – základní škola. 
Tento dodatek nabyl účinnosti 21. 9. 2012. Kapacita ZŠ praktické je 120 žáků a ZŠ speciální 12 žáků. 

V budově školy je 8 tříd, 1 učebna výpočetní techniky a v jedné třídě jsou umístěny PC pro 
výuku předmětu Informatika. Výuka pracovního vyučování probíhá ve školních dílnách, cvičné 
kuchyni a na přilehlém pozemku.    

Na podzim roku 2012 byla v prostorách bývalého služebního bytu zřízena multismyslová 
relaxační místnost. Vytvořili jsme dětem prostředí, kde panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Místnost 
slouží k relaxaci a zklidnění, ke stimulaci smyslů, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, 
odbourávají se rizikové projevy dětí, impulzivita, snižují se projevy poruch chování, pozornosti a 
nesoustředěnosti. Místnost je vybavená koberci, sedacími vaky, terapeutickým bazénkem s kuličkami, 
zklidňující fototapetou, CD přehrávačem s relaxační hudbou apod. Děti jsou stimulovány čichovými, 
sluchovými, hmatovými a zrakovými podněty. Využívání místnosti se velmi osvědčilo. 

V dětském domově je již od r. 1954 poskytována náhradní výchovná péče s plným přímým 
zaopatřením dětem s nařízenou ústavní výchovou. Děti umisťuje soud vydáním rozsudku nebo 
předběžného opatření o nařízené ústavní výchově. Provoz DD je celoroční, nepřetržitý. Současná 
ubytovací kapacita objektu je 24 lůžek.  

Právní úpravu výkonu ústavní výchovy představuje zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských 
zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, další související zákony 
a prováděcí předpisy. 

Školní jídelna s kapacitou 90 jídel zajišťuje celodenní stravování dětem DD, obědy žákům 
a zaměstnancům ZŠ praktické, rovněž cizím strávníkům. 
 
2. OBORY VZDĚLÁNÍ 
  

V souladu s NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání v platném znění, vyučuje škola obory vzdělání „Základní škola“ – 79-01-C/01 a „Základní 
škola speciální“ – 79-01-B/01. 
 
3. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 
 
ZŠ zřízená podle § 16, odst. 9 
Učební plán: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM podle RVP ZV, č.j.: 200/2016, 79-01-C/01 

Základní škola (1. – 5. ročník) 
Schválen: Školská rada 
 
Učební plán: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM podle RVP ZV – LMP, č.j.: 435/2007, 79-01-C/01 

Základní škola (6. – 9. ročník) 
Schválen: Školská rada 

 
ŠVP jsou otevřené dokumenty, v průběhu jejich zavádění jsme došli k poznatkům, že 

v některých předmětech lze provést úpravy ŠVP ve prospěch zkvalitnění výuky a větší provázanosti. 
Na úpravách se aktivně podílejí všichni vyučující škol týmovou spoluprací, připravovali program se 
zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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ZŠ nechce učit méně, ale jinak. Snažíme se o začlenění žáků do společnosti. Žáci jsou 
limitováni svými schopnostmi, které je nutno respektovat, selhali v běžné ZŠ, mnohdy ztratili vztah ke 
vzdělávání. 

ŠVP reaguje na společenské změny a mimo jiné i na potřebu poskytnout žákům nově alespoň 
základní orientaci v anglickém jazyce, informační technologii. Obsah učiva ve všech vyučovaných 
předmětech je redukován, jsou výrazně posilovány praktické dovednosti a znalosti. Předpokládá se, že 
se absolventi budou živit manuální prací. Základem při vyučování je názorné a přiměřené vysvětlování, 
důkladné procvičování a opakování. Žákům je poskytována důsledná individuální péče. 

Na základě metodického pokynu MŠMT ČR čj.: 13 586/03-22 o ochraně člověka 
za mimořádných událostí bylo s účinností od 1.9.2003 zařazeno do výuky 6 hodin za rok. Tématika 
ochrany byla rozpracována do 3 tématických okruhů a zpracována zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ 
praktické. Náplň okruhů byla realizována v rámci cvičení v přírodě. 
 
ZŠ speciální 
Učební plán:  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZŠS, č.j.: 320/2011, 79-01-B/01  
  Základní škola speciální (1. – 10. ročník) 
Schválen:    Školská rada 
 
 V základní škole speciální se vzdělávají žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, 
která jim nedovoluje prospívat na základní škole ani na základní škole praktické. Těmto žákům 
umožňuje, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči 
osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné k orientaci v okolním světě. Odborná 
péče je cílená k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob 
a k zapojení do společenského života.  
 

 
4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZAŘÍZENÍ K 31. 8. 2017  
4.1. Celkový přehled  

Pracovníků celkem: (fyzických osob)  25 
 z toho       mužů:                       4 
                                žen:               21    
Pedagogičtí pracovníci celkem:               18 
 z toho       učitelé:      7 
                    vychovatelé:                 7 
           asistent pedagoga:      4 
 

Ostatní pracovníci celkem:      8 
 THP:        2 
 Dělnická povolání:      2 
 Obchodně provozní pracovníci:    3 
 Sociální pracovnice:      1 

         
 
Snížený pracovní úvazek je k 31. 8. 2017 stanoven u některých funkcí takto: 
 asistentka pedagoga 0,300, uklízečka DD 0,500; uklízečka ZŠ 0,400; pradlena 0,600; vedoucí 
ŠJ 0,500; hospodářka 0,500;  pracovnice provozu ŠJ 0,300, sociální pracovnice 0,800, kuchařka 0,600. 
 
4.2. Personální změny 

1. 3. 2017 byla přijata Bc. Lucie Trnková na místo vychovatelky DD. 
31. 3. 2017 skončil PP Mgr. Radomíry Dvořákové uplynutím sjednané doby. 
1. 6. 2017 byla uzavřena DPP s Bc. Renatou Doubravovou – ošetřovatelka na DD. 
30. 6. 2017 skončil PP p. Tomáše Hogela dohodou. 
31. 8. 2017 skončil PP Mgr. Marie Nemravové a Mgr. Hany Wiedermannové dohodou. 
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4.3. Pedagogičtí pracovníci – stav k 31. 8. 2017 
 

 Pracovní zařazení Aprobace Přidělené předměty Délka praxe 

ZŠ Ředitelka učit. ŠMVZP Inf, Rý 30 roků 

 Zástupce ředitele učit. ŠMVZP Prv, Přv, VU, ČaS, Tv – d, Pv, Pvý 31 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP 
Čj, Ma, Prv, Přv, VU, Dě, VkO, Vv, VkZ, 
Pv-h, Pvý nad 32 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP 
Čj, Aj, Inf, Př, Ze, Fy, Che, Vv, Pv-h, Pvý, 
Tv-h nad 32 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP 
Čt, Ps, VU, Řv, ČJL, Čj, Ma, Vl, Hv, Vv, 
Tv,Pv, Pvý nad 32 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP 
Čt, Ps, Řv, VU, ČJL, Čj, Ma, Prv, Vl, ČaP, 
Vv, Tv, Pv, Pvý  nad 32 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP ČJL, Čj, Ma, Vl, Hv, Vv, Tv, Pv, Pvý nad 32 roků 

Dětský Vedoucí vychovatel učit. ŠMVZP   nad 32 roků 

domov Vychovatel učit. ŠMVZP   29 roků 

 Vychovatel ÚSO   31 roků 

 Vychovatel VOŠ   20 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO   18 roků 

 Vychovatel Spec. pdg.  0 roků 

 Vychovatel ÚSO   24 roků 

 Vychovatel 
vych. 
ŠMVZP   nad 32 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO   22 roků 

 Asistent pedagoga SO   30 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO, SPgŠ   28 roků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Ostatní zaměstnanci zařízení – stav k 31. 8. 2017  
 

 
 

Funkce Úvazek Pracoviště
Hospodářka 0,500 ZŠ
Ekonomka 1,000 ZŠ
Uklízečka ZŠ 0,400 ZŠ
Sociální pracovnice 0,800 Dětský domov
Uklízečka 0,500 Dětský domov
Pradlena 0,600 Dětský domov
Vedoucí školní j ídelny 0,500 Školní jídelna
Kuchařka 1,000 Dětský domov
Kuchařka 0,600 Školní jídelna
Pracovnice provozu ŠJ 0,300 Školní jídelna
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4.5. Organizační struktura platná ve školním roce 2016/17  

 
 
5. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 
 Ředitelka školy v souladu s § 46, odst. 1 stanovila místo a dobu zápisu do prvního ročníku 
v souladu s § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zápis se konal dne 12. dubna 2017 
v budově školy. K zápisu se dostavili rodiče s 1 dítětem. 
 
 
6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
6.1. Statistické údaje o žácích 
6.1.1. Základní škola praktická + Základní škola speciální  –  stav k 1. 9. 2016 

 
 
 

stupeň

ročník 1. 1.ZŠS 2 2.ZŠS 3. 4. 5. 6. 7. 7.ZŠS 8. 9. 1. - 5. 6. - 9. 1. - 9.

počet tříd 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 4

počet žáků 2 1 2 1 1 4 3 4 4 2 3 3 14 16 30

třída s oddělením:IV. (1.ZŠS + 2. + 2.ZŠS + 4.)

V. (1. + 3. + 5. + 7.ZŠS)

VIII. (7. + 8.)

IX. (6. + 9.)

II.I.
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6.1.2. Základní škola praktická + Základní škola speciální  –  stav k 30. 6. 2017 
 
stupeň
ročník 1. 1.ZŠS 2. 2.ZŠS 3. 3.ZŠS 4. 5. 6. 7. 7.ZŠS 8. 9. 1. - 5. 6. - 9. 1. - 9.
počet tříd 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 4
počet žáků 3 1 2 1 1 1 4 3 4 3 2 3 3 16 15 31

třída s oddělením: IV. (1.ZŠS + 2. + 2.ZŠS + 3.ZŠS + 4.)
V. (1. + 3. + 5. + 7.ZŠS)
VIII. (7. + 8.)
IX. (6. + 9.)

I. II.

 
 
- školní rok 2016/17 byl zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016. K tomuto datu zahajovala škola s 30 žáky (15 

d, 15 h), 25 docházejících, 5 s NÚV; 
- žáci byli rozděleni do čtyř tříd, každá třída byla s oddělením. Takže vznikly 2 čtyřtřídky a 2 

dvojtřídky; 
- 21. 11. 2016 – 1 žákyně byla přijata do 1. ročníku z důvodu změny vzdělávacího programu, přestup 

ze ZŠ Jungmannova, Litovel; 
- 1. 2. 2017  – 1 žák byl přijat do 3. ročníku z důvodu změny vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ 

Jungmannova, Litovel; 
- 22. 3. 2017  –  1 žák přestoupil na ZŠ Uničov z důvodu stěhování; 
- 9. 5. 2017  –  1 žák byl přijat do 3. ročníku ZŠS z důvodu stěhování rodiny, přestup ze ZŠ Uničov; 
- 29. 5. 2017  –  1 žákyně přestup na ZŠ Uničov z důvodu umístění do ZDVOP Klokánek Dlouhá 

Loučka; 
- 29. 5. 2017 – 1 žák byl přijat do 4. ročníku z důvodu stěhování rodiny, přestup ze ZŠp a ZŠS 

Kroměříž; 
- 19. 6. 2017 – 1 žák přestup na ZŠp a ZŠS Kroměříž z důvodu stěhování rodiny; 
- k 27. 6.2017 je aktuální stav 31 žáků, z toho 26 docházejících + 5 s NÚV, z celkového počtu žáků je 

15 dívek + 16 chlapců; 
- DD zahajoval s 20 ubytovanými dětmi (12 dívek, 8 hochů).; 
- 29. 9. 2016  –  1 chlapec – Rozsudkem OS v Olomouci nařízena ÚV, umístěn na DD; 
- 18. 10. 2016  –  2 sourozenci – Rozsudkem OS v Šumperku nařízena ÚV, umístěni na DD; 
- 24. 1. 2017 – 2 sourozenci – Rozsudkem MěS Brno zrušena ÚV;  
- 6. 2. 2017 – 1 dívka – skončení ÚV dosažením zletilosti; 
- 7. 2. 2017 – 1 chlapec – Rozsudkem OS v Šumperku nařízena ÚV, umístěn na DD; 
- 15. 2. 2017 – 1 dívka – Rozsudkem OS v Šumperku nařízena ÚV, umístěna na DD; 
- 22. 2. 2017 – 1 dívka – PO OS v Šumperku přemístěna do DDŠ Šumperk; 
- 23. 2. 2017 – 1 chlapec – PO OS v Olomouci přemístěn do VÚ Dřevohostice; 
- 2. 6. 2017 – 1 dívka – Rozsudkem OS v Olomouci nařízena ÚV, umístěna na DD; 
- 31. 7. 2017 – přibyla 1 dívka, Rozsudkem OS v Šumperku nařízena ÚV, umístěna na DD. 
K 31. 8. 2017 je na DD 22 ubytovaných – 13 dívek a 9 chlapců, z toho 4 děti předškolního věku, 5 žáků 
ZŠ praktické, 1 žák ZŠ speciální, 3 žáci ZŠ Litovel, Jungmannova, 3 žáci ZŠ Litovel, Vítězná, 1 žákyně 
ZŠ Uničov, 5 studentů SŠ s výučním listem;  
  
6.1.3. Vycházející žáci ZŠ praktické,speciální 

Celkem vycházeli 2 žáci z 9. ročníku ZŠ praktické, 1 žák z 8. ročníku ZŠ praktické a 1 žák ze 7. 
ročníku ZŠ praktické. Dva žáci  9. ročníku byli přijati na zvolený učební obor. Jeden žák 8. ročníku a 1 
žák 7. ročníku nebudou pokračovat ve studiu, nezískali základní vzdělání.. 

 
Název učebního oboru                                     Počet žáků 

Elektrotechnické a strojně montážní práce – SŠ techn.a zeměd.Mohelnice            1 
Potravinářské práce – OU a PrŠ Mohelnice    1 
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6.1.6. Žáci vzdělávaní podle IVP 
Podle individuálního vzdělávacího plánu byl vzděláván 1 žák 7. ročníku ZŠS v naukových 

předmětech. 
 
6.1.7. Počet žáků na učitele 

Podle stavu k 30. 6. 2017 je přepočtený počet žáků 4,42 na jednoho učitele. 
 
6.2. Přehled o žácích a třídách k 30. 6. 2017 
 

 
Třída 
 

Žáků Hoši Dívky 
Opakovalo 

ročník 
Ukončilo 
docházku 

ÚV Docházející 

IV. – odd. 9 5 4 1 - 1 8 

V. – odd. 9 5 4 2 - 0 9 

VIII. – odd. 6 3 3 1 2 3 3 

IX. – odd.  7 3 4 - 2 1 6 

    31 16 15 4 4  5 26 

 
6.3. Přehled o prospěchu a chování         
                                                                                                                             1. pol. šk. r. 2016/17   

                                                             2. pol. šk. r. 2016/17 
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Ž
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d.

 š
k.

 

2.
st
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3.
st
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P
oc
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1. 3 1,80 - 3 - - - - - - - - 
 3 1,85 - 3 - - - - - - - - 

    1. ZŠS   1 3,50 - 1 - - - - - - - - 
 1 3,50 - 1 - - - - - - - - 

2. 2 1,42 1 1 - - - - - - - 1 
 2 1,35 1 1 - - - - - - - 1 

2. ZŠS 1 2,50 - 1 - - - - - - - - 
 1 2,50 - 1 - - - - - - - - 

3. 1 1,62 - 1 - - - 1 - - - - 
 1 2,25 - 1 - - - - - - - - 

3. ZŠS - - - - - - - - - - - - 
 1 3,50 - 1 - - - - - - - - 

4. 4 1,99 1 3 - - - - - - - - 
 4 2,07 - 4 - - - - - - - 2 

5. 3 1,49 1 2 - - - - - - - 2 
 3 1,26 3 - - - - - - - - 3 

6. 4 1,62 1 3 - - - - - - - 2 
 4 1,54 2 2 - - - - - - - 2 

7. 4 2,17 1 1 2 - - 2 2 - - - 
 3 2,35 1 2 - - - - - 2 - 1 

7. ZŠS 2 1,65 1 1 - - - - - - - 1 
 3 1,65 1 1 - - - - - - - 1 

8. 3 1,88 - 3 - - - 1 - - - - 
 3 2,04 1 2 - - - - - - 1 - 

9. 3 1,92 1 2 - - - - - - - 1 
 3 2,21 1 1 1 - - 1 - - - 1 
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Shrnutí: 
      I. pololetí   II. pololetí 

Počet žáků školy:  31   31 
Klasifikováno:  31  31 
Prospělo s vyznamenáním: 7                10 
Prospělo:  22  20 
Neprospělo:      2     1 
Uvolněn:    0    0 
Nehodnocen:    0    0 
Výchovná opatření: 
Pochvala třídního učitele:   6    12 
Napomenutí třídního učitele:  0    0 
Důtka třídního učitele:  4      1  
Důtka ředitele školy:    2    0 
2. stupeň z chování:    0    2 
3. stupeň z chování:    0    1 

 
6.4. Přehled o absenci                                                                                                                    
                                                                                                                       1. pol. šk. r. 2016/17                     
                                                                                                                       2. pol. šk. r. 2016/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník Počet žáků Zam.hodin celkem 
Zam. hodin 
omluvených 

Zam. hodin 
neomluvených 

1. 3 262 262 0 

 3 397 397 0 

1. ZŠS 1 104 104 0 
 1 18 18 0 

2. 2                 119 119 0 

 2 113 113 0 

2. ZŠS 1 105 105 0 

 1 144 144 0 

3. 1 141 141 0 

 1 262 262 0 

3. ZŠS - -                    - - 

 1 80 80 0 

4. 4 245 245 0 

 4                 511 511 0 

5. 3 85 85 0 

 3 25 25 0 

6. 4 169 169 0 

 4 242 242 0 

7. 4 442 442 0 

 3 693 693 0 

7. ZŠS 2 160 160 0 

 2 141 141 0 

8. 3 540 534 6 

 3 571 515 56 

9. 3 312 312 0 

 3 316 316 0 
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Shrnutí:                            I. pololetí II. pololetí 
 
Počet zameškaných hodin:    2 684 3 513 
 z toho omluvených:           2 678 3 457 
              neomluvených:        6                                              56 
 Ø oml. hod. na žáka: 86,58  113,3 
 Ø neoml. hod. na žáka:      0,194                           1,806 
 
6.5. Počet žáků se sníženým stupněm z chování 
           V letošním školním roce byl 3 žákům udělen snížený stupeň z chování. Ve II. pololetí byl udělen 
2. stupeň z chování 2 žákům za opakované porušování školního řádu a 1 žákyni byl udělen 3. stupeň 
z chování za 56 neomluvených hodin. 
  
6.6. Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2016/2017 vykonávala funkci výchovného poradce Mgr. Marcela Opletalová 
a funkci metodika prevence Mgr. Jiří Juřička. 
 
6.6.1. Přehled o činnosti výchovného poradce  

V tomto školním roce byly opakovaně řešeny 2 problematické rodiny. Problémy se objevovaly 
u žáků 7. ročníku. Se zákonnými zástupci bylo provedeno několik pohovorů se zápisem. Jelikož 
i přesto nedošlo u 1 žáka k viditelné nápravě, přistoupili jsme k uzavření Dohody mezi žákem, rodiči 
a školou. Matka přislíbila, že při prvním porušení Dohody zažádá o umístění syna do SVP Olomouc. 
Přestože k porušení došlo téměř okamžitě, matka i přes domluvený termín konzultace v SVP situaci 
neřešila. Odmítla chlapce umístit do jakéhokoli jiného zařízení. Sociální pracovník pověřeného úřadu 
s námi zpočátku spolupracoval, přislíbil i případovou konferenci. Nekonala se. Došlo opět k výměně 
pověřeného sociálního pracovníka. I když jsme se snažili o řešení nastalé situace, výsledky spolupráce 
nebyly odpovídající.  

V oblasti přípravy na povolání ve školním roce 2016/2017 výchovný poradce realizoval osobní 
schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků, řešili společně volbu  oboru vzdělání. 

SOU, volba povolání:     22. 11. 2016 – beseda se zástupci OU Lipová Lázně 
                                                    14. 12. 2016 – exkurze žáků 8. a 9. ročníku  - OU a PrŠ Mohelnice 

 
7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Primární prevence sociálně patologických jevů je na zařízení zajišťována formou Minimálního 
preventivního programu za celé zařízení. Tento program sestavuje metodik prevence na školní rok. 
Minimální preventivní program byl vyhodnocen jako týmová spolupráce všech pedagogických 
pracovníků a vedení školy, komplexnost programu se osvědčila. Do všech vyučovacích předmětů 
a výchovných činností se zařazovaly preventivní aktivity, s přihlédnutím k právě probíranému učivu 
nebo při výskytu aktuálního podnětu.  

Ve školním roce 2016/17 se ve škole nevyskytl žádný případ násilí či šikany.  
V rámci plnění Minimálního preventivního programu byla pro žáky připravena série besed a 

přednášek ve spolupráci s Poradnou pro ženy a dívky Olomouc: Dospívání a plodnost, Šikana a 
kyberšikana, Láska a sexualita, Anorexie a bulimie, Škodlivost kouření, Plánované rodičovství, 
Antikoncepce, Chodíme spolu, Nebezpečí AIDS, pohlavních chorob. Proběhly také 2 besedy se 
zástupcem MěP Litovel, pro I. stupeň na téma „Dopravní výchova a pro II. stupeň na téma „Městské 
vyhlášky, přestupky“. Druhá beseda proběhla s praktickou výukou na dopravním hřišti pro žáky 1. – 6. 
ročníku. Byl také zpracován pro 1 žáka Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací 
týkajících se žáka s PAS. 

Metodik prevence  se zúčastnil 18. 10. 2016 jednání Komise prevence kriminality na MěÚ 
Litovel. 

Dlouhodobým cílem výchovné práce dětského domova je předání připraveného dítěte do 
vlastního samostatného života, života bez kolizí se zákonem a obecnými morálními zásadami. 
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Pracovníkem pro koordinaci prevence a boje proti sociálně patologickým jevům v chování dětí 
na DD je pověřen vedoucí vychovatel. Ve spolupráci s ostatními vychovateli připravují a nabízejí 
dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost na DD, zapojují děti i do aktivit v mimoškolní oblasti.  

V tomto školním roce se počet útěků a nenávratů dětí DD z povoleného pobytu v rodině či 
z vycházky vyskytl ve vyšší míře. Jedná se o 8 útěků nebo nenávratů, ale opakovaných, a to u 4 dětí. 

1 dívka se 4. 11. 2016 nevrátila ze školy v Olomouci, byla nahlášena na PČR. Dne 6. 2. 2017 
byla vyřazena z evidence DD po dosažení zletilosti, přestože nebyla PČR nalezena. 21. 2. 2017 se 
1 chlapec nevrátil ze školy, byl nahlášen na PČR. 22. 2. 2017 byl zadržen PČR a vrácen na DD.  

22. 5.  2017 se 1 dívka nevrátila z povoleného dlouhodobého pobytu v rodině, byla nahlášena na 
PČR. 24. 5. 2017 byla zadržena PČR. Dne 28. 5. 2017 se ta samá dívka nevrátila z vycházky, byla 
nahlášena PČR. 2. 6. 2017 byla zadržena PČR. Dne 3. 6. 2017 se opět nevrátila z vycházky, byla 
nahlášena PČR. 23. 6. 2017 byla zadržena PČR. Ještě téhož dne při převozu z oddělení 
Policie Šumperk utekla během převozu na DD, byla nahlášena PČR. 26. 6. 2017 byla zadržena PČR 
a při převozu z oddělení Policie Šumperk vyskočila za jízdy z okýnka auta a opět utekla, byla 
nahlášena PČR. Dne 8. 8. 2017 se dívka sama přihlásila na PČR Šumperk a byla převezena na DD. 

Ještě u jedné dívky se jedná o opakovaný útěk. Dne 25. 12. 2016 se nevrátila z povoleného 
pobytu v rodině, nahlášena PČR. 3. 1. 2017 byla zadržena PČR. Dne 10. 6. 2017 se ta samá dívka 
nevrátila z vycházky, byla nahlášena PČR. 3. 9. 2017 dívku na DD přivezla matka mladíka, u kterého 
se dívka po celou dobu nacházela. Přestože jsme o místě jejího pobytu věděli a nahlásili adresu, PČR 
provedla na místě několikrát šetření, ale bylo jim řečeno, že dívku neznají a že se tam nezdržuje. 

 
 
8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PRACOVNÍKŮ 
 
8.1. Pedagogičtí pracovníci 

Během školního roku se pedagogové v rámci pravidelných schůzek předmětové komise 
seznamovali s aktuálními tématy z pedagogické teorie i praxe.  

K dispozici všem byl odborný tisk, který naše škola odebírá (Učitelské noviny, Moderní 
vyučování, Závislosti a my, Prevence) a kvalitně vedená učitelská knihovna, která se stále rozšiřuje o 
publikace umožňující odborný růst pedagogů. Dále měli vyučující a vychovatelé možnost přihlásit se 
do odborných seminářů.  
 
Název semináře                                                      Pořadatel                                Účastník                    
Právní aspekty novely ŠZ                IDV Decartes   1  
Společné vzdělávání a OP VVVl                  PARIS                                                 1            
Odpady a obaly                             EKO – KOM, a.s.   2  
Řešení konfliktů                            RC OLiVy                          1 
Kurz pro tvořivé duše      RC OLiVy    1 
Podzimní drátkování      RC OLiVy    1 
Řešení výchovných a kázeňských problémů   Sluňákov                          1 
Školení řidičů referenčních vozidel    Autoškola Skála Litovel  7 
Žák s potřebou PO 2. – 5. stupně                      Decartes    2  
Přírodovědné činnosti ve školní družině                               NIDV                         1  
Jak využívat psychohygieny v ped. praxi                             Náruč dětem               1                      
Leardership jako součást osobnosti ředitele   SEMINARIA     1                        
Způsob vykazování PO v rámci spol. vzd.                           NIDV     1                            
Úsporné a kvalitní osvětlení     KŮOK     1           
Škola s pravidly, limity a rituály    Infra, s.r.o    1 
Kariérní řád a novela zákona o ped. pr.   RESK,s.r.o    1 
Dovolená v souč. podm. + změny 2017/18   ANAG     1 
MS Excel       ONYX     1 
Noví uživatelé PO k Portálu PO    KÚOK     1 
Školení topičů a obsluhy TN a PZ    VI Prostějov    1 
Školení EVIX       Fa Smitka    12 
Vyhláška 50/78 Sb., § 4     VI Prostějov    2 
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Základní principy tvorby pozitivního tř. klimatu  Dramacentrum    6 
Žák s problémovým chováním    Agent. Majestic   1 
          
 
8.2. Nepedagogičtí pracovníci 

Rovněž nepedagogičtí pracovníci měli možnost účasti na odborném vzdělávání. 
 

Název semináře                                                                      Pořadatel                                      Účastník                    
Krajská konference hromadného stravování   Jídelny.cz, s.r.                                 1                                 
Školení k organizování a poskytování PP   VI Prostějov               1                               
Školení pracovníků provozovny stravovacích služeb UNICAF, s.r.o.              4             
Školení řidičů referenčních vozidel                          Autoškola Skála Litovel  1                                     
Lokální administrátor PO          1 
Modul Závazkové vztahy     KÚOK     1 
Novinky z účetnictví a daňové oblasti   KÚOK     1 
Investiční žádanka      KÚOK     1 
Zveřejňování smluv v registru smluv   KÚOK     1 
Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství  PARIS     1 
Zákoník práce – zákl. změny v novele 2017   Svaz účetních Olomouc  1 

V rámci zkvalitňování řídící práce se vedoucí pracovníci zúčastňovali pracovních porad 
a setkání – porady ředitelů PO zřizovaných OK, porady ředitelů zařízení pro výkon ÚV, porady 
vedoucích ŠJ, porady ekonomů. Během celého školního roku probíhala aktivní účast na setkání 
zpracovatelů MAP, pracovní skupiny MAP pro ORP Litovel.  

V řádném termínu proběhlo Školení požárních hlídek pro pracovníky dětského domova. 
 

9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
 Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do žádného projektu. Hledáme partnera pro 
mezinárodní spolupráci – partnerskou školu ve Slovenské republice. 
 
10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
 Ve školním roce 2016/2017 škola nerealizovala žádný projektu. 
 
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
 3 zaměstnanci studují na Univerzitě Palackého v Olomouci obor vzdělání v oblasti 
pedagogických věd ke splnění kvalifikačních předpokladů, v rámci vzdělávacích programů 
celoživotního vzdělávání. 
 
12. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 Dne 1. 12. 2016  byla uzavřena Kolektivní smlouva mezi ZŠ, DD a ŠJ Litovel, zastoupenou 
ředitelkou a ZO ČMOS pracovníků školství při ZŠ, DD a ŠJ Litovel, zastoupenou předsedou. 
 Ve školním roce 2016/2017 škola spolupracovala s mnoha organizacemi. Máme velice dobré 
pracovní vztahy se Speciálně pedagogickým centrem (PPP a SPC OK Olomouc). Není výjimkou, že 
zákonní zástupci žáků se nedostaví na předem objednaný termín vyšetření do Olomouce. Proto situaci 
řešíme tak, že pracovníci SPC přijíždějí vyšetřit děti přímo ve škole, tímto způsobem je alespoň 
zajištěno, že k vyšetření dojde.  
 V prostorách naší školy je od října 2016 zřízeno detašovaného pracoviště PPP. 
 Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc je dlouholetou tradicí. 
Také v letošním školním roce studenti na naší škole konali náslechové praxe, rovněž  jsme 
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2 studentkám umožnili výkon souvislé praxe. Probíhala také praxe studentky SŠ, ZŠ a MŠ prof. 
Vejdovského Olomouc na dětském domově. 
 Učitelka naší ZŠ byla jmenována předsedou zkušební komise u závěrečných zkoušek studentů 
SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov. 
 Od září 2015 byla zahájena spolupráce s MAS pro ORP Litovel Moravská cesta, z.s., na 
základě dohody v území se stala realizátorem projektu pro ORP Litovel. MAP je Místní akční plán 
vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, který 
zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale také vzdělávání zájmového 
a neformálního. Jedná se o projekt celorepublikový, což znamená, že jej mohou realizovat všechna 
ORP v České republice. Byla vytvořena Místní akční skupina (MAS), ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel 
byla zvolena do Řídícího výboru projektu jako zástupce kraje.  

Na území ORP Litovel v rámci projektu vznikly celkem 4 pracovní skupiny (PS 1: Čtenářská a 
matematická gramotnost, PS 2: Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem, PS 3: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita a PS 4: Rozvoj 
kompetencí dětí a žáků ve školských i mimoškolských zařízeních). Na základě setkávání pracovních 
skupin byla následně rozpracována témata projektu. Stálí členové pracovních skupin byli jmenováni 
Řídícím výborem projektu, na jednotlivá zasedání pracovních skupin byli zváni všichni členové 
partnerství projektu a hosté. Všechny jmenované pracovní skupiny byly velmi aktivní a snažily se 
hledat řešení, podávaly návrhy či diskutovaly o dané problematice.  

Realizační tým, zapojené základní a mateřské školy, řídící výbor projektu, pracovní skupiny 
projektu a zástupci neformálního a zájmového vzdělávání v území odvedli velký kus práce. 
Nejdůležitějším dosavadním výstupem projektu je Strategický rámec MAP s výhledem do roku 
2023. 

Další dlouhodobá dobrá spolupráce je s městem Litovel. Zúčastňujeme se všech jednání 
pořádaných městem, např. schůzky Komise prevence kriminality, Setkání ředitelů všech škol 
v litovelském mikroregionu se starostou a vedením města apod. 

Významné je také pokračování spolupráce se spolkem Ecce Homo Šternberk, z.s. Od září 2015 
doposud navštěvuje pracovnice spolku 1x týdně školu, kde doučuje žáky ohrožené školním 
neúspěchem. 

Dále je potřeba se zmínit i o dalších organizacích, se kterými pokračujeme ve spolupráci i v 
tomto školním roce, např. Women for Women, které nám v rámci projektu Obědy pro děti hradí 
stravování pro ty žáky, kteří dlouhodobě nemohou docházet do školní jídelny.  

Další organizace, se kterými dlouhodobě spolupracujeme: Člověk v tísni, o.p.s., Podané ruce, 
Ve spojení, z.s., Nadání a dovednosti o.p.s., Nadace Malý Noe, Nadace Olgy Havlové, NOEN, a.s., 
Nadace Větrník, Litovelská cukrovarna, a.s., atd.  
 
13. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

13.1. Lyžařský kurz 
Ve školním roce 2016/2017 se lyžařský kurz vzhledem k nízkému počtu žáků neuskutečnil. 

 
13.2. Sportovní soutěže 
 V oblasti sportu se naši žáci zúčastnili řady akcí, jmenovitě dopravní soutěže mladých cyklistů, 
atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních a vlastní akce Běh Litovelským Pomoravím. 
 

13.2.1. Běh Litovelským Pomoravím 
Oblíbený orientační závod pořádaný v krásném prostředí CHKO Litovelské Pomoraví jsme 

letos pořádali 26. 4. 2017 na regionální úrovni. Již tradiční závod se opět vydařil. V letošním roce se 
také zúčastnily nejen partnerské školy z Uničova, Olomouce, Prostějova ale také běžné základní školy 
ZŠ Vodní Mohelnice a ZŠ Jungmannova, Litovel. Poprvé se také účastnily děti ze ZŠ Šumperk. 
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Regionální kolo Běhu Litovelským Pomoravím – 26. 4. 2017 

 
 

 
 

Putovní pohár si letos odvezli žáci ZŠ Vodní, Mohelnice 
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 13.2.2. Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních 
 V tomto školním roce jsme školní kolo uspořádali 5. 5. 2017. Okresní kolo se konalo v Uničově 
dne 23. 5. 2017. Letos jsme byli úspěšní a 1 žákyně postoupila do krajského kola, které se konalo 30. 5. 
2017 opět v Olomouci. Zde se umístila na pěkném 9. místě. Již účast v krajském kole byla velkým 
úspěchem. 

 

           
 

Školní kolo AČ 5. 5. 2017 
 

                              
 

Okresní a krajské kolo AČ 
 
 13.2.3. Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 I tento školní rok proběhla Dopravní soutěž pouze v rámci školního kola, kterého se účastnily 
děti I. stupně. Okresní kolo se již několikátý rok nevyhlašuje. Školní kolo proběhlo na dopravním hřišti 
v Litovli dne 16. 5. 2017. 

 
13.3. Další školní akce 
 V letošním školním roce navštívili žáci divadelní představení „Čert Všudybyl“.  

Letos jsme pro žáky připravili Mikulášování v Relax Bowling Litovel, kde se uskutečnilo klání 
družstev v bowlingu. Vítězné družstvo obdrželo velkou a voňavou pizzu, ostatní děti byly na závěr 
odměněny sladkou tečkou. 

Také jsme se přihlásili do projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Všechny děti se 
s nadšením vrhly do úklidu a k jejich velkému překvapení jsem nasbírali 10 pytlů odpadků z blízkého 
okolí školy.  
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Žáci IX. třídy se zúčastnily 2 dějepisných exkurzí. První se týkala vzniku samostatného státu 
„Legiovlak Olomouc“ a druhá byla do „Arcidiecézního muzea“ v Olomouci. 

 
 Den dětí jsme 2. 6. 2017 pořádali v Sobáčově. V letošním roce jsme Den dětí oslavili společně 
s žáky a učiteli ZŠ Uničov v rámci vzájemné spolupráce. Všem dětem se turistická vycházka líbila,  
zejména zápas v přehazované a občerstvení z místní udírny.  
 

                      
 

 
13.4. Výtvarné soutěže 
 Naši žáci se také zapojovali do výtvarných soutěží. Např. „Nakresli obrázek a vyhraj knihu“. V 
této výtvarné soutěži získaly děti 1., 2. a 3. místo a také zvláštní ocenění. Další soutěže byly „Vánoční 
kelímek“, Vánoční pohlednice“, „Můj největší zázrak“, „Moje strašidla“, „Příroda kolem nás“, 
„Krkonoše očima dětí“, „Návrat divočiny do Českého Švýcarska“, „Voda a životní prostředí“, 
„Western a koně očima dětí“ (ocenění – postup do semifinále jako kolektiv škol), „Moje soukromí! 
Nekoukat, nešťourat“, „Svět očima dětí“, „Můj vláček“, „S Rumcajsem za českými tradicemi“ a 
„Šťastné stáří očima dětí“. Velkým úspěchem bylo ocenění žákyně 4. třídy naší školy, která se z 1100 
obeslaných výtvarných prací dostala mezi 26 nejlepších. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 3. 10. 
2017 v Praze v Emauzském opatství. 
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13.5. Školní výlety 

Letos jsme se  9. 6. 2017 s dětmi vydali na školní výlet do ZOO na Svatém Kopečku. Jelikož 
stále bojujeme s problémem financování jakýchkoliv školních akcí ze strany rodičů, s nadšením jsme 
přivítali možnost bezplatné autobusové dopravy KIDSOK, kterou financuje KÚ pro své příspěvkové 
organizace. 

 

 
 

 
 
14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
  

Dne 14. 6. 2016 bylo na našem zařízení zahájeno kontrolní šetření ČŠI.  Téhož dne byl          
inspekční tým odvolán z důvodu, aby provedl inspekční šetření na jiném zařízení. Inspekční činnost 
pokračovala ve dnech 13. – 16. 9. 2017. Inspekční zpráva byla osobně předána ředitelce školy dne 10. 
11. 2016; 

Silné stránky: Pedagogické vedení a odborné zkušenosti učitelů základní školy, vhodně volené 
metody a formy práce se žáky, důsledné uplatňování individuálního a diferencovaného přístupu 
k žákům  podle jejich vzdělávacích potřeb a důraz na rozvoj praktických činností vytvářejí příznivé 
předpoklady pro rozvoj pracovních, komunikativních a občanských kompetencí žáků. Subjekt má 
jasně stanovena pravidla komunikace mezi pedagogickými pracovníky základní školy a dětského 
domova, vzájemný přenos informací o průběhu a výsledcích vzdělávání příznivě podporuje 
osobnostní rozvoj dětí dětského domova; 

Slabé stránky: Vedení si neověřuje úroveň očekávaných výstupů v předmětu Tělesná výchova, 
pohybové vzdělání je nepříznivě ovlivněno  omezenými prostorovými podmínkami. Nejsou 
v průběhu základního vzdělávání systémově využívány sebehodnotící evaluační nástroje. 
Problematika práce s podpůrným softwarovým nástrojem využívaným pro zpracování a přenos 
informací o podpoře poskytované dětem (programy rozvoje osobnosti dětí) – EVIX. 
ČŠI v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona uložila ředitelce školy ve lhůtě do 20 dnů odstranit 
nedostatky a písemně informovat ČŠI, jak byly nedostatky odstraněny. 
v závěrech kontrolní činnosti byla zjištěna 3 porušení právního předpisu, která musí být odstraněna:  

1) podání informace o vydání a obsahu ŠŘ, vnitřního řádu DD a vnitřního řádu ŠJ zákonným 
zástupcům nezletilých dětí podle § 30 odst. 3 školského zákona; 
2) plnění výživových norem u vybraných druhů potravin za měsíce duben až červen 2016 podle 
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování; 
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     ČŠI v souladu s § 175 odst. školského zákona uložila ředitelce školy ve lhůtě 15 dnů odstranit        
nedostatky a ve stejné lhůtě písemně informovat ČŠI, jak byly nedostatky odstraněny. 
 Všechny nedostatky byly ve stanovené lhůtě odstraněny a ČŠI byla písemně informována 5. 12. 
2017. 

 
15. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A REVIZÍ 
 
 V součinnosti se Vzdělávacím institutem Prostějov proběhla na celém zařízení kontrolní 
prověrka BOZP a PO, v řádných tříměsíčních intervalech probíhaly kontroly BOZP a PO.  
 V řádných termínech byly provedeny všechny nutné revize: revize tv nářadí, tlakových nádob 
a plynových zařízení, hasících přístrojů, elektrického ručního nářadí, servis plynových kotlů, 
revize komínů, elektrorevize budovy školy a dětského domova. 
 Na podzim roku 2016 proběhly pravidelné pracovnělékařské  prohlídky u asistentů vychovatele. 
V roce 2017 proběhly vstupní pracovnělékařské prohlídky u 4 nových zaměstnanců. 
 V pravidelných termínech probíhaly kontroly OSZ na DD. 
 V prosinci 2016 a v lednu 2017 proběhla řádná inventarizace na celém zařízení. 
 
16. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY 
  
 Před zahájením školního roku 2016/2017 byl vstup do cvičné kuchyně a relaxační místnosti 
zajištěn bezpečnostním zábradlím. 

V říjnu 2016 v období podzimních prázdnin byly vymalovány 2 třídy ZŠ, chlapecké WC, 
kancelář zástupkyně a chodby v 1. poschodí. V jedné třídě bylo položeno linoleum.  

V červenci 2016 byla z investičního fondu provedena výměna popraskané dlažby ve školní 
jídelně. 

V průběhu 2. pololetí školního roku proběhla renovace plotu, vstupní branky a brány před 
budovou školy. Veškeré práce jsme zajišťovali svépomocí. 

Během hlavních prázdnin byly na dětském domově vymalovány pokoje a společné prostory 
v 1. a částečně ve 2. poschodí. 

V období hlavních prázdnin bylo také položeno linoleum ve dvou zbývajících třídách ve 
2. poschodí školy. 

Vzhledem k tomu, že jsme požádali zřizovatele o pořízení 7-mimístného auta pro potřeby DD, 
již s předstihem byl upraven dvůr DD – zvětšení vydlážděné plochy – kvůli parkování. 

Bylo nutné zmodernizovat kuchyňky na obývacích pokojích 1. RS a 2. RS. Byly zakoupeny 
varné desky, vyměněny dřezové baterie a byly upravené kuchyňské linky (nábytek). 

Na dětském domově neustále doplňujeme podle potřeby ložnice nábytkem a dalším vybavením. 
 
17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 
 

 Hospodaření za rok 2016 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 16 670,60 Kč, 
z toho 199,60 Kč je z hlavní činnosti a 16 471,- z doplňkové činnosti. Z celkového zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2016 bylo přiděleno do fondu odměn 5 000,- a do rezervního fondu 
11 670,60 Kč. 
 
 Předmětem doplňkové činnosti bylo v roce 2016 stravování cizích strávníků. U této činnosti 
byly celkové náklady 231 555,-, celkové výnosy 248 026,- a zlepšený výsledek hospodaření 16 471,-. 
Od září 2016 byla provozována další doplňková činnost, a to pronájem jedné místnosti v prostorách 
základní školy pro potřebu SPC Olomouckého kraje. Celkové výnosy byly 2 544,- a celkové výnosy 
2 544,-. U této činnosti není kalkulovaný žádný zisk, neboť SPC je příspěvkovou organizací 
Olomouckého kraje.   
 
 Celkové náklady v hlavní činnosti činily v roce 2016  13 217 072,- Kč. V porovnání 
se schváleným rozpočtem je největší rozdíl u potravin (nárůst o 37 000,-) a u energií, konkrétně u plynu 
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pokles o 69 000,- a u elektrické energie pokles o 20 000,-. Oproti roku 2015 byly celkové náklady 
v hlavní činnosti v roce 2016 vyšší o 1 943 988,-. Byla totiž obdržena vyšší dotace na přímé náklady. 
 
 Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2016 činily 13 217 271,60 Kč. Z této částky 
představovaly obdržené dotace a příspěvky 12 823 646,- a výnosy z vlastní činnosti včetně ostatních 
výnosů 393 625,60 Kč.  
 
Přehled obdržených dotací a příspěvků: 
na přímé náklady (UZ 33353)                                                    10 819 600,- 
z toho: 

- na platy                                                                             7 811 600,- 
- na OON – odstupné                                                              90 000,- 
- na odvody                                                                         2 773 000,- 
- na přímé ONIV                                                                    145 000,- 
 

na zvýšení platů pracovníků reg.školství (UZ 33052)                    229 860,- 
z toho:  

- na platy                                                                                169 638,- 
- na pojistné                                                                             57 677,- 
- na FKSP                                                                                  2 545,-   

 
na provoz (UZ 00020)                                                                  1 647 000,- 
 
na odpisy (UZ 00006)                                                                      127 965,-    
Celkem                                                                                       12 824 425,- 
 
 Na účtu 672 se objevuje částka 12 823 646,-, tj. o 779,- nižší. Tato částka byla v lednu 2017 
odvedena na účet Olomouckého kraje. Jedná se o nevyčerpaný zbytek obdrženého transferu na OON – 
odstupné. Rozpočet na OON se zaokrouhluje na celé tisíce, vyplacená částka odstupného byla 89 221,- 
a jiné OON organizace nevyplácí, takže nebylo možné vyčerpat v rámci jiných OON. 
       Ostatní transfery byly vyčerpány v plné výši. Byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele, tj. 
Olomouckého kraje.   
 
       Celková dotace na přímé náklady byla proti roku 2015 vyšší. Na platy bylo obdrženo o 1 114 
900,- více, což je velké navýšení. Důvodem byl větší počet žáků ZŠ proti roku 2015. Navíc byla 
obdržena dotace na OON – odstupné z důvodu nutnosti výplaty 3 měsíčního odstupného pro 1 učitele. 
Na odvody sociálního a zdravotního pojištění a příděl do FKSP více o 429 300,-. Kromě vyšších platů 
je důvodem také vyšší příděl do FKSP o 0,5 % proti roku 2015. Konkrétně bylo na platy použito 7 811 
600,- (účet 521), na odvody SP a ZP ve výši 34 % 2 655 932,- (účet 524) a na příděl do FKSP 
z hrubých mezd ve výši 1,5 % 117 172,- (účet 527). Na přímé ONIV bylo poskytnuto v roce 2016 o 27 
500,- více než v roce 2015. V rámci přímých ONIV bylo použito také 104,- na odvody ZP a SP, neboť 
byla obdržena nedostatečná částka na odvody. Z dotace na přímé ONIV bylo v roce 2016 dále hrazeno: 
nákup materiálu (účet 501) v celkové výši 31 097,05 Kč – konkrétně učebnice 19 472,-, školní potřeby 
pro žáky ZŠ 2 909,05, učební pomůcky 8 277,-, knihy do žákovské a učitelské knihovny 439,- 
mzdové náklady (účet 521) – konkrétně náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 10 164,- 
zákonné sociální pojištění (účet 525) – konkrétně zákonné pojištění pro případ odpovědnosti 
organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 32 263,- 
zákonné sociální náklady (účet 527) v celkové výši 20 145,95 Kč – konkrétně příděl do FKSP z náhrad 
mezd za dočasnou pracovní neschopnost 153,-, výdaje na školení a DVPP 17 100,-, preventivní 
prohlídky zaměstnanců 2 892,95 
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) ve výši 26 323,- - konkrétně učební pomůcky  
     
      Dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla v roce 2016 přidělena  
potřetí. Byla určena na pokrytí navýšených tarifů všech pracovníků od 1.9.2016. Částky platů a odvodů 
byly čerpány přesně dle obdržené výše dotace. 
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      Příspěvek na provoz byl v roce 2016 proti roku 2015 ve stejné výši. Příspěvek na provoz byl 
v roce 2016 použit na: 
nákup materiálu (účet 501) ve výši 612 143,07 Kč - konkrétně pohonné hmoty do sekačky, čisticí 
prostředky, kancelářský potřeby a další spotřební materiál, materiál na opravy a údržbu, léky, odborný 
tisk, drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 2000,-, knihy do VK, potraviny, oblečení pro děti 
s ÚV, dary pro děti s ÚV, školní potřeby pro děti s ÚV 
spotřebu energií (účet 502) v celkové výši 441 092,- Kč – konkrétně plyn 263 829,- Kč, elektrická 
energie 122 484,- Kč, voda, stočné a srážkovné 54 779,- 
opravy a údržbu (účet 511) ve výši 128 001,51 – konkrétně opravy a údržba nemovitého majetku do 
40 000,- ve výši 113 729,- a opravy a údržba movitého majetku 14 272,51  
nákup služeb (účet 518) v celkové výši 327 486,87 – konkrétně služby pošty 4 643,- Kč, poplatky za 
internet 14 137,48, pevné linky 19 912,40 a mobilní telefony 1 394,10 Kč, poplatek za DIGI TV 1 
495,- Kč, práce počítačových firem 18 552,30, údržba software 27 8579,- Kč, nájemné placené městu 
Litovel za pronájem prostor ZŠ Litovel a přilehlých pozemků 50 530,-, nájemné placené za pronájem 
tělocvičny pro potřebu výuku TV 3 000,-, platba za zpracování mezd 39 696,-, technické revize a 
kontroly ve výši 18 218,39, bankovní poplatky 7 597,- Kč, odvoz a likvidace odpadu 26 816,-, úhrada 
za děti DD 74 745,- Kč, právní služby 4 620,-, ostatní služby 14 273,20,- Kč 
zákonné sociální pojištění (účet 524) v celkové výši 4 760,- Kč – konkrétně zdravotní pojištění 
z peněžních darů z FKSP ve výši 1 260,-, sociální pojištění z peněžních darů z FKSP a z odměny 
z fondu odměn ve výši 3 500,- 
jiné sociální pojištění (účet 525) - zákonné pojištění Kooperativa z peněžních darů z FKSP   50,- 
zákonné sociální a jiné sociální náklady (účet 527) – konkrétně ochranné pomůcky 1 968,- a 
preventivní prohlídky zaměstnanců 3 953,05  
ostatní náklady (účet 549) v celkové výši 60 896,10,- – konkrétně kapesné pro děti DD 46 610,-, 
technické zhodnocení budovy ZŠ do 40 000,- 12 486,10 (venkovní zábradlí, natažení regulace pro 
plynové kotle), technické zhodnocení budovy DD do 40 000,-  1 800,-(zábradlí)  
tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (účet 556) v hodnotě 8 044,40 
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) v celkové výši 58 605,- Kč  
Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši, obdrželi jsme dostatečnou výši. Na rok 2016 bude 
příspěvek na provoz obdržen v částce vyšší o 25 000,-. 
 
      Příspěvek na odpisy byl v roce 2016 nižší o 42 237,-. Původně schválený příspěvek ve výši 
171 000,- byl snížen o 7 035,- Kč na 127 965,-.  
 
Přehled výnosů z vlastní činnosti a ostatní výnosy: 
- příspěvek na úhradu péče děti v DD (účet 602)                        41 507,60 
- stravné od žáků (účet 602)                                                         30 603,- 
- stravné od zaměstnanců (účet 602)                                            62 748,- 
- přídavky na děti (účet 602)                                                      130 700,- 
- výnosy z vyřazených pohledávek (účet 643)                               2 300,-          
- ostatní výnosy (účet 649)                                                                116,- 
- čerpání fondu investic (účet 648)                                               47 000,- 
- čerpání sponzorských finančních darů (účet 648)                      65 430,- 
- čerpání peněžního daru na obědy pro žáky (účet 648)               13 221,- 
Celkem                                                                                       393 625,60 
 
 Proti roku 2015 se celkové výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy zvýšily o 88 222,40 Kč. 
Výnosy z příspěvku na úhradu péče byly nižší o 7 080,60. Byly předepsány příspěvky na méně dětí 
DD. 
Stravné od žáků bylo vyšší o 2 634,- Kč a stravné od zaměstnanců nižší o 4 698,-.  
Přídavky na děti byly vyšší o 21 130,- Kč. V roce 2016 bylo více dětí na DD.  
Mimořádným výnosem byly výnosy z vyřazených pohledávek, konkrétně z pohledávky, která byla 
vyřazena 31.12.2002 a částečně zaplacena ve 3 splátkách. 
Ostatní výnosy zahrnují částku za vydání duplikátu vysvědčení. 
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V roce 2016 byly čerpány sponzorské finanční účelové dary z roku 2015 v celkové výši 65 430,-. 
Seznam dárců: 
NOEN, a.s. Praha 1  18 249,- utraceno (účelový dar určený na volnočasové aktivity dětí DD) 
KTP Praha spol.s r.o. Praha 3  10 641,- utraceno (účelový dar určený na volnočasové aktivity dětí DD) 
SILNICE GROUP a.s. Praha 1  36 541,- utraceno (účelový dar určený na volnočasové aktivity dětí 
DD) 
 V roce 2016 byl obdržen od společnosti Women for women Praha finanční účelový dar na 
obědy pro žáky naší školy ve výši 16 200,- v období září – prosinec 2016. Vyčerpána byla částka 
13 221,-, která byla účtována prostřednictvím účtu 648. Nevyčerpaný zbytek 2 979,- byl vrácen zpět 
společnosti a nebyl účtován prostřednictvím účtu 648. 
 Prostřednictvím účtu 648 bylo účtováno také čerpání fondu investic na výměnu dlažby ve ŠJ ve 
výši 47 000,-. 
 
Peněžní fondy 
 
      ZŠ, DD a ŠJ Litovel tvoří fond odměn, rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření, 
rezervní fond z ostatních titulů, investiční fond a FKSP. 
 
      Fond odměn byl k 1.1.2016 28 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 byla 
v červnu 2016 přidělena částka 7 000,-. Zůstatek k 31.12.2016 činí 35 000,- Kč. Finančně je pokryt 
v plné výši. 

      Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 1.1.2016 373 022,42 Kč, 
finančně jen 355 965,42 Kč, tedy o 17 057,- Kč méně. Tento rozdíl představují pohledávky dlužného 
příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV po splatnosti k 31.12.2015. Do rezervního fondu bylo v červnu 
2015 přiděleno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 15 935,95 Kč. Stav k 31.12.2016 byl 
388 958,37 Kč, finančně pouze 361 826,37 Kč. Rozdíl ve výši 27 132,- představují pohledávky na 
dlužném příspěvku na úhradu péče po lhůtě splatnosti k 31.12.2016. 

      Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1.1.2016 zůstatek ve výši 100 641,-. Zůstatek 
představoval zbytky peněžních účelových darů od firem NOEN, a.s. Praha, KTP Praha a Silnice Group 
Praha. Všechny účelové dary byly čerpány na volnočasové aktivity dětí DD (např. zimní ozdravný 
pobyt o jarních prázdninách, lístky na hokej, bazén, divadlo, nákup hraček, turistické pobyty 3 učňů, 
letní tábory dětí DD, koupaliště) a k 31.12.2016 byla utracena celková částka 65 430,-. V červenci 2016 
byl obdržen peněžní účelový dar od společnosti Women for women na obědy žáků naší školy od září 
do prosince 2016 ve výši 16 200,-. Z této částky bylo použito 13 221,- (účtováno prostřednictvím účtu 
648), částka 2 979,- byla vrácena zpět na účet společnosti (nebyla účtována prostřednictvím účtu 648). 
K 31.12.2016 činí stav fondu 35 211,-. Finančně je fond krytý v plné výši. 

      Stav fondu investic k 1.1.2016 činil 244 701,29 Kč. Tvorba z odpisů DHM činila 140 078,- 
(127 965,- z hlavní činnosti a 12 113,- z doplňkové činnosti). Odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy 
byl 102 372,-. Dne 30.6.2016 byla pořízena interaktivní tabule s dataprojektorem do ZŠ v celkové výši 
92 064,-. V červenci 2016 byl fond použit na úhradu výměny dlažby ve školní jídelně ve výši 47 000,-.  
K 31.12.2016 byl zůstatek 143 343,29 Kč. Investiční fond je finančně pokryt v plné výši k 1.1. 
i 31.12.2016. 

      V roce 2016 se nepředpokládá čerpání fondu investic. U rezervního fondu se očekává čerpání 
finančních darů z roku 2015, dále daru 15 000,-, který byl v lednu 2017 obdržen od pana Kubíčka 
a dále dar na obědy žákům naší školy, který byl obdržen v lednu 2017. 

      Účetní stav FKSP k 1.1.2016 činil 127 690,65 Kč. Finanční stav byl pouze 119 778,65 Kč, 
neboť v lednu 2016 byl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2015 na finanční účet 243 
a převedeny poplatky účtu FKSP za prosinec 2015 mezi provozním účtem 241 a účtem FKSP 243. Za 
rok 2016 byl základní příděl do FKSP 120 729,- Kč, finančně byly převedeny pouze příděly za leden – 
listopad 2016 včetně přídělu za prosinec 2015 v celkové výši 115 214,-. FKSP byl čerpán v celkové 
výši 62 140,-, z toho bylo použito na rehabilitace 14 000,-, na stravování 23 240,-, na rekreace a 
zájezdy 26 000,-, na bazén 6 000,-, na peněžní dary při životních a pracovních výročích a odchodu do 
starobního důchodu 14 000,-. Účetní zůstatek k 31.12.2016 činil 165 179,65 Kč, finanční zůstatek 
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pouze 151 746,65 Kč. Nerovnost představují nepřevedený základní příděl za prosinec 2016 a 
nepřevedené poplatky za prosinec 2016 mezi účty 243 a 241. Po těchto převodech se účetní a finanční 
stav účtu FKSP vyrovná. 
   
18. ČINNOST  DĚTSKÉHO DOMOVA 
 
Hodnocení výchovně vzdělávací prevence na dětském domově 

Dlouhodobým cílem výchovné práce DD je předání připraveného dítěte do vlastního 
samostatného života, života bez kolizí se zákonem a obecnými morálními zásadami. 

Pracovníkem pro koordinaci prevence a boje proti sociálně patologickým jevům v chování dětí 
na DD je pověřen vedoucí vychovatel. Ve spolupráci s ostatními vychovateli připravují a nabízejí 
dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost na DD, zapojují děti i do aktivit v mimoškolní oblasti.  

V tomto školním roce nedošlo k útěkům a nenávratům dětí DD z povoleného pobytu v rodině či 
z vycházky.  
 
Činnost dětského domova 
   

Všem dětem s nařízenou ústavní výchovou (předběžným opatřením) je poskytováno plné přímé 
zaopatření, a to stravování, ubytování a ošacení, školní potřeby a pomůcky, hradí se náklady na 
vzdělávání, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, kapesné, osobní dary a věcná 
pomoc. Dle možností rozpočtu jsou hrazeny potřeby pro využití volného času a rekreaci, náklady na 
kulturní, sportovní a oddechovou činnost. Provoz je nepřetržitý, celoroční. 

Úkolem dětského domova je zabezpečit dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich 
zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání  

Ve všech organizačních formách výchovy a vzdělávání je nutné vytvářet dětem podmínky pro 
jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Z důvodu zdravotního 
postižení je třeba uplatňovat při jejich výchově a vzdělávání kombinaci speciálně pedagogických 
postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve výchově běžné populace. 
Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních 
dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností dětí.  

Podnětné a vstřícné prostředí DD umožňuje dětem rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, snahou 
bylo směrovat je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podpoře jejich 
sociální inkluze. 

Dětský domov má kapacitu 24 dětí. K 1. 9. 2016 zahajoval DD s 20 ubytovanými dětmi 
s nařízenou ústavní výchovou (12 dívek, 8 chlapců). Z celkového počtu byly 4 děti předškolního věku, 
které navštěvovaly MŠ, 11 dětí plnilo povinnou školní docházku v ZŠ (z nich 7 v ZŠ praktické), 5 dětí 
se vzdělávalo ve středních školách. 

Povinnou školní docházku (pokračování v základním vzdělávání) a dosažení základního stupně 
vzdělání splnily ve školním roce 2016/2017 2 děti − 1 přijat do středního vzdělávání s výučním listem  
(OU a PrŠ Mohelnice, obor Pekařské práce a 1 přijat na VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc). 

– 29. 9. 2016 byl rozsudkem o ÚV přijat 1 chlapec; 
– 18. 10. 2016 byl rozsudkem o ÚV přijat 1 chlapec;   
– 18. 10. 2016 byla rozsudkem o ÚV přijata 1 dívka;   
– 24. 1. 2017 byla rozsudkem soudu zrušena ÚV 1 dívce a 1 chlapci; 
– 6. 2. 2017 byla ukončena ÚV 1 dívce – dosažení zletilosti; 
– 7. 2. 2017 byl rozsudkem o ÚV přijat 1 chlapec; 
– 15. 2. 2017 byla rozsudkem o ÚV přijata 1 dívka; 
– 22. 2. 2017 byla rozsudkem o soudu přemístěna 1 dívka; 
– 23. 2. 2017 byl rozsudkem soudu přemístěn 1 chlapec; 
– 2. 6. 2017 byla rozsudkem o ÚV přijata 1 dívka; 
– 31. 7. 2017 byla rozsudkem o ÚV přijata 1 dívka. 
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  K 31. 8. 2017 bylo v evidenční stavu na DD 22 dětí (13 dívek a 9 chlapců), faktický stav  

ubytovaných 18 (3 děti na dlouhodobém zkušebním pobytu v rodině, 1 dívka na útěku). 

Při plánování a realizaci výchovného procesu pracovníci vycházeli z konkrétního zjištění 
a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností dětí. Děti jako jednotlivci se ve svých 
individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší,10 dětí má mentální postižení, většina z nich 
je klienty dětské psychiatrické ambulance, při zhoršení zdravotního stavu jsou průběžně umisťovány 
v psychiatrických léčebnách.  

Speciálně pedagogickou a výchovnou činnost vykonávalo 12 pedagogických pracovníků, z toho  
4 asistentky pedagoga. Z pedagogických pracovníků 10 splňovalo odbornou a pedagogickou 
způsobilost, 2 pracovníci pokračovali ve studiu speciální pedagogiky na PdF UP Olomouc. 

Základními organizačními jednotkami pro práci s dětmi v zařízení jsou 3 rodinné skupiny, do 
kterých jsou děti různého pohlaví a věku zařazovány se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací 
a zdravotní potřeby, sourozenci se zařazují zpravidla společně. Počet dětí ve skupinách se v průběhu 
školního roku mění, a to na základě rozhodnutí o umístění, či při odchodu dětí. Během roku došlo ve 
skupinách i k určitým změnám z hlediska přeřazení dětí v rámci optimalizace jejich složení, z hlediska 
zájmů, výchovných problémů či vzájemných vztahů. Je třeba konstatovat, že tyto určité změny zasáhly 
pozitivně do života kolektivu DD.  

Spolupráce s rodiči dětí je obtížná, v některých případech pro jejich nezájem nulová. 

 Výchovně vzdělávací program DD byl soustředěn do 3 oblastí: 

1. Příprava na vyučování. 
2. Rozvoj sebeobsluhy a soběstačnosti jako předpoklad úspěšného vstupu do samostatného 

života. 
3. Účelné využívání volného času. 
 
Každoročně jsou aktualizovány a vyhodnocovány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých 

dětí. Od 1. 9. 2015 byl zpracován Školní vzdělávací program DD Litovel, který byl aktualizován k 1. 9.  
2016. Na školní rok je každoročně zpracován Roční plán výchovně vzdělávací činnosti DD. 

 Na DD se dětem nabízí celá řada aktivit pro účelné využití volného času. Vychovatelé 
připravují a nabízejí dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost, zapojují děti i do aktivit 
v mimoškolní oblasti. Vlastní činnost je bohatá – turistické i cyklistické výlety po okolí Litovle, 
ozdravné zimní i letní pobyty, účast na různých akcích pořádaných Městským klubem Litovel, DDM 
Litovel či jinými organizátory, karnevaly, diskotéky, sportovní závody, oslavy svátků, narozenin apod.  
 
 

Výčet nejzajímavějších akcí: 
 

 
Adventní vystoupení v galerii Šantovka 

 
Dne 11.12.2016 vystoupily dívky našeho DD se svým pásmem koled na adventním odpoledni 

v galerii Šantovka. Bohužel 1 dívenka ochraptěla a měla velkou rýmu, takže vystoupení musely ostatní 
2 dívky zvládnout samy. Vše zvládly na výbornou, i když měly velkou trému. Určitě si sladkou 
odměnu za dobrou prezentaci našeho DD zasloužily, ale největší odměnou jim určitě byl velký potlesk, 
který u posluchačů a návštěvníků Šantovky sklidily. 
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Šantovka - naše  vystoupení 
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Vánoční besídka se sponzory 

V neděli 18. 12. 2016 uspořádaly s pomocí vychovatelů děti domova krátkou vánoční besídku, 
které se zúčastnili vychovatelé DD, vedení ZŠ, DD a ŠJ Litovel a sponzoři dětského domova – paní 
PhDr. Jana Kolomazníková z Nadace Větrník a paní Jitka Klabalová z Litovelské cukrovarny. Jelikož 
do připraveného programu hrubě zasáhla početná marodka účinkujících, musely čest domova 
zachraňovat starší dívky. Svoji premiéru si také užily nejmenší děti,  které si připravily pásmo 
básniček. Vrcholem besídky bylo závěrečné  vystoupení  Adriany,  která zazpívala píseň nedávno 
zesnulého Leonarda Cohena – Hallelujah . Pak následovalo to, na co všechny děti nejvíce čekaly – 
rozdávání a rozbalování dárků. Soudě podle šťastných úsměvů a spokojených výrazů tvářiček těch 
nejmenších,  ale i těch větších dětí, se Ježíšek opět neomylně trefil. 

 
 

 
 

 
 
 
Ozdravný pobyt Loučná nad Desnou 2017 - 27.2. - 3.3. 2017 
 

Jarních prázdnin využíváme pravidelně k odjezdu na hory. Letos jsme si vybrali obec Loučná 
nad Desnou, penzion Domeček. Krásné prostředí Jeseníků a v něm zasazená chata v zámeckém parku 
nám byla dobrým místem k odpočinku a oddechu. Z ní jsme vyráželi na blízký lyžařský svah, či pro 
zájemce na výlety po blízkém okolí. Každý si mohl vybrat, jak se svým časem na horách naloží. Lyžaři 
byli vděčni za kvalitně připravenou sjezdovku a výletníci si zase pochvalovali krásu jesenické přírody a 
také počasí, které nám letos přálo. Dostatek čerstvého horského vzduchu, horské sluníčko a vcelku plně 
nabitý program si od každého vyžádal část jeho energie a snahy. Odměnou za tuto píli nám byla 
příjemná chata k odpočinku, výborná domácí kuchyně a vlastně i to, že jsme se i tento rok podívali na 
naše moravské kopce. Při návratu převládala spokojenost, únava a u některých i těšení se na další zimní 
sezónu.   
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Noční lyžování 
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První družstvo 
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Poslední jízda 
 

Předávání cen Miss Záložka 2017 

  V soutěži o nejhezčí knižní záložku pořádanou knihkupectvím Kosmas v Olomouci byl vybrán 
chlapec dd jako jeden ze tří výherců této soutěže. Předání cen se uskutečnilo v olomouckém 
knihkupectví, vítězi obdrželi věcný dárek a volné vstupenky do muzea a zámku Čechy pod Kosířem. 
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Nejmilejší koncert 

 

Dne 5. 4. 2017 se 2 dívky z našeho DD zúčastnily regionálního kola - "Nejmilejší koncert" v Přerově.  

 

 

Naše vystoupení 

 

 

Tréma 
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Máme to za sebou ☺ 

 
Střelecký den pro veřejnost a děti z DD – Jívová – 6. 5. 2017 
 

Pozvánku k této akci jsme obdrželi dlouho dopředu a po vybrání nejlepších střelců z našich řad 
jsme se rozhodli akce zúčastnit. Samotná cesta do lesů nad Šternberkem do Jívové utekla rychle a naši 
střelci si tak mohli prohlédnout areál střelnice, seznámit se pořádně s disciplínami a celkovým 
programem dne. Po každé disciplíně byl nachystán zábavný program. Poznali jsme, jak se bezpečně 
chovat na střeleckých závodech, viděli ukázky bojových umění, projeli se terénními auty a viděli 
ukázky psovodů a výsadkářů. Samozřejmě, že hlavní náplní dne byly již zmíněné střelecké závody a v 
nich jsme určitě neudělali žádnou ostudu a předvedli jsme naši dobrou mušku. K dobrému počasí bylo 
vychystáno i výtečné jídlo a tak jsme se vraceli spokojeni a syti z nevšedních zážitků a zkušeností. 

 
 

   
  
IV. ročník BARVÁM NEUTEČEŠ – Olomouc – 6. 5. 2017 

 
Ráno v 8 hodin jsme vyrazili autobusem do Olomouce - 10 dětí a 2 tety. Krásné počasí nám 

přálo, tak jsme procházkou došli na výstaviště Flóra. Zde proběhla prezentace, kdy jsme všichni dostali 
tašku s propagačními materiály, sladkostmi, barvami a tričkem. Dopoledne jsme absolvovali cestu po 
výstavišti, kde byly rozmístěny stánky sponzorů. Ti si připravili různé workshopy např.: nafukování 
balónků, malování barvami na zeď, jízda na koloběžce, skákací hrad, aj. Ve 12 hod. byl připraven 
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program, kde vystoupil zpěvák Milan Peroutka a herečka Mariana Prachařová. Samotný běžecký závod 
byl odstartován ve 13 hodin. Zúčastnilo se přibližně 4 tisíce běžců. Kdo proběhl cílem, byl vítěz a 
dostal medaili. Po celou dobu byly k dispozici sáčky s barvami, které po sobě účastníci házeli, ať už 
před závodem, nebo během závodu. Děti z akce odjížděly spokojené a pořádně barevně špinavé. 
Protože nikdo z nás jsme barvám neutekli. 
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Bouzovská třicítka 
 

Ani letos jsme si nenechali ujít už 43. ročník tradičního pochodu Bouzovská třicítka, který se 
konal v sobotu 20. května. Plánovali jsme si konečně zdolat trasu 30 km, ale po zvážení fyzických sil 
zúčastněných a velice malé časové rezervy z toho byla klasika - 15 km. Aspoň jsme už ani 
nepotřebovali mapu, protože "patnáctku" jsme nešli poprvé. Po registraci na hřišti TJ Bouzov jsme 
vyrazili k první kontrole - Blažov, dále do Kadeřína, na Zkamenělý zámek a Javoříčské jeskyně, kde 
jsme měli svačinkovou zastávku. Z Javoříčka potom kolem Panského rybníka (druhá kontrola) zpět na 
Bouzov. I když nás provázelo nepříliš příznivé počasí, nás to neodradilo. Do cíle nás také hnala vidina 
pečených makrel, o které jsme vloni přišli, jelikož jsme dorazili později. Takže v cíli nás čekala 
zasloužená odměna - pečené makrely a točená kofola, co víc si přát :-) Vyzvedli jsme si diplomy a 
výhru, ale po zjištění, že se jedná o jízdu na motokárách v Relax parku, nikdo nesebral odvahu si výhru 
vybrat. Snad příští rok bude pro nás něco méně adrenalinového ... třeba let balonem :-) Že se výlet 
vydařil je poznat i podle rozesmátých účastníků zájezdu ve fotogalerii. 

 

         
 
 

Hanácké Benátky 10. 6. 2017 
 

Ráno to vypadalo, že z programu nic moc nebude, protože pršelo. V 10 hodin se počasí vybralo 
a my jsme mohli vyrazit do víru velkoměsta a pěkně se pobavit. Zazpívali jsme si a zatancovali 
s Majdou z Kouzelné školky, potom jsem se šli podívat, co se kde nachází a co si pro nás připravili a šli 
jsme na oběd. Hned po obědě jsme se šli svést na lodičkách a podívali jsme se i pod Litovelské 
náměstí. Naštěstí jsme odcházeli všichni suší a vyrazili jsme do parku Míru. Zde si děti mohli pohladit 
exotická zvířata a zaskákat v nafukovací manéži. Celý zbytek dne se na nás smálo sluníčko. Pěkně jsme 
si to užili.  
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Litovelský had 
 
 

 
 

Jako v Benátkách 
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Golfový turnaj přátel 
 

Díky našim vzácným sponzorům - společnost NOEN, a.s. a REMIS-NBC, spol. s r.o. - jsme 
dostali pozvánku na 11. ročník Turnaje přátel v golfu, který se konal 16. června 2017 v Golf Resortu 
Barbora v Oldřichově u Duchcova. 

Turnaj má charitativní podtext, veškerý výtěžek z turnaje bude rozdělen mezi 3 subjekty a je 
nám velkou ctí, že jsme jedním z těchto subjektů. 

Přivezli jsme s sebou krásné výrobky dětí a tet z dětského domova, o které byl mezi účastníky 
turnaje velký zájem, však posuďte sami. 

 
 

 
 
 

Prázdninový rekreační pobyt – Ivaň: 14. – 18. 8. 2017 
 
 Díky finančním prostředkům od našich sponzorů si děti užily parádní letní pobyt. Děkujeme ☺ 
 

 
Hravé dítě 
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Lednice 
 
 
 

 
Lednice 
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Lednice 
 
 
 

 
    
  Aqualand Moravia 
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Morový sloup - Mikulov  
 
 
 
 
 

 
Mikulovský zámek 
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Mikulovský zámek - pohled do okolí 
 
 
 
 
 
  

 
Cesta  ke kapličce 
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Historická kaplička na cestě do Mikulova 
 
 
 
 
 

 
 
Odpočinek v Ivani 
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ZÁVĚR: 
 
 Ve školním roce 2016/2017 jsme oproti rokům minulým museli řešit daleko více problémů ve 
škole i na dětském domově. Nezvladatelné chování některých žáků ve škole a bezmocnost a bezzubost 
při řešení situace. Útěky dětí z dětského domova, krátko i dlouhodobé, na to jsme už dlouho nebyli 
zvyklí. 
  

Školní rok 2016/2017 proběhl rovněž ve znamení velkých změn. Další a další výrazné změny 
ve školské legislativě, na které jsme museli reagovat. Významné rekonstrukce a opravy ve škole i na 
dětském domově.  

 
Za to vše si zaslouží poděkování všichni zaměstnanci, kteří odvedli kus poctivé práce. Všichni 

jsme si vědomi, že naše práce není vůbec jednoduchá. Zaměstnanci zařízení svojí prací, osobním 
příkladem, mezilidskými vztahy, přípravou mnohých aktivit přispěli k utváření dobrých modelů 
chování pro naše žáky i děti. 
 
 
 

         Mgr. Marcela Opletalová 
ředitelka 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zpracovala: 2. 10. 2017 
Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka 
Mgr. Alena Pikalová Loučková, 
zástupce ředitele 

 

Koncept výroční zprávy 
projednán v pedagogické radě: 

30. 8. 2017 Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka  

Schváleno školskou radou: 
10. 10. 
2017 

Mgr. Pavel Matoušek, předseda ŠR  

Odpovědná osoba: 
11. 10. 
2017 

Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka  

Odesláno zřizovateli:  Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka  
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PŘÍLOHA: 

Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel 
Palackého 938 

 

Výroční zpráva 
     

”Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím” 

za kalendářní   rok 2016 

 
Č.j.:  29/2017 

 
Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím, zveřejňuje subjekt 

výroční zprávu za předcházející rok o své činnosti v oblasti poskytování  informací podle zákona vždy 
do 1. března. 

Příspěvková organizace Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel byla podle 
zákona  č.106/1999 Sb., v platném znění,  povinným subjektem, který poskytoval informace vztahující 
se k jeho působnosti. Postup pro poskytování informací byl celoročně zveřejněn na všeobecně 
přístupné vývěsce  v přízemí  budovy školy.  

Průběžně byly rovněž zveřejňovány základní a standardní informace uvedené v § 5 odst.1 
zákona č. 106/1999  Sb. Veřejnost měla možnost získat informace o  podmínkách vzdělávání, 
o vzdělávací koncepci, o hospodaření, o personálním  zajištění apod.,  pokud  se nejednalo o některou 
ze zákonných výjimek.  

Neposkytovaly  se  informace,   které  vypovídají  o citlivých údajích  a  soukromí  žáků,  dětí 
nebo   zaměstnanců,   informace  o   jejich   majetkových   poměrech,   informace týkající se výlučně 
vnitřních pokynů a personálních předpisů, informace o probíhajícím řízení před ukončením 
pravomocným rozhodnutím. Nezveřejňovaly se statistické údaje  podléhající zákonu o státní statistické 
službě. 

Žádosti sdělené ústně  byly vyřizovány ústně bez nárůstu administrativy.  Ústní informace mohl 
poskytovat  každý zaměstnanec  v souladu  s pracovní  náplní své činnosti.  Evidence a postup   při  
vyřizování   písemných   žádostí   o  informace  se  řídil  zákonem.   Byly  rovněž stanoveny lhůty, 
možnosti odvolání a sazebník úhrad za poskytování informací. 
        
Název 
oddělení 

Počet 
písemně 

podaných 
žádostí o 

informace 

Počet 
písemně 

poskytnutých 
informací 

Počet ústně 
podaných 
žádostí o 

informace 

Počet ústně 
poskytnutých 

informací 

Počet 
zpoplatněných 

žádostí o 
informace 

Počet 
vydaných 

rozhodnutí o 
neposkytnutí 

informace 
Ředitelství 1 1 0 0 1 0 
Sociální 
pracovnice 

0 0 0 0 0 0 

Hospodářka 0 0 0 0 0 0 
Ekonomka 0 0 0 0 0 0 
CELKEM 1 1 0 0 1 0 
 
 
        
 
Litovel, 17. 1. 2017                                                                 Mgr. Marcela Opletalová 
                                                                          ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel  

 


