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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. 2018

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. Datová schránka:

5ncjzre

1.15. 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
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vzdělávací potřeby žáků zjišťuje na základě speciálně pedagogického vyšetření školské poradenské
zařízení.
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. Žáci ZŠS jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného dle
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. – 6. ročník)
Schválen: Školská rada
Učební plán: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM podle RVP ZV – LMP, č.j.: 435/2007, 79-01-C/01
Základní škola (7. – 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.
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Na úpravách se aktivně podílejí všichni vyučující škol týmovou spoluprací, připravovali program se
zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
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. 2018
4.1. Celkový přehled
Pracovníků celkem: (fyzických osob)
28
z toho
mužů:
4
žen:
24
Pedagogičtí pracovníci celkem:
18
z toho
učitelé:
6
vychovatelé:
8
asistent pedagoga:
6
Ostatní pracovníci celkem:
THP:
Dělnická povolání:
Obchodně provozní pracovníci:
Sociální pracovnice:

8
2
2
3
1

Snížený pracovní úvazek je k 31. 8. 2017 stanoven u některých funkcí takto:
1 asistent pedagoga na DD 0,300, 2 asistenti pedagoga na ZŠ – 0,750 (PO), 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
V období od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018 uzavřena PS s asistentkou pedagoga – zástup za PN
kuchařky ve ŠJ.
15. 6. 2018 – odešla na MD asistentka pedagoga na ZŠ.
Od 16. 6. do 31. 8. 2018 – přijata asistentka pedagoga na ZŠ – zástup za mateřskou dovolenou.
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16. 7. 2018 – přijata pracovnice provozu ŠJ + pradlena.
31. 7. 2018 – ukončen PP dohodou s pradlenou + pracovnicí provozu ŠJ.
31. 8. 2018 – ukončen PP asistentky pedagoga na ZŠ uplynutím sjednané doby.
31. 8. 2018 – ukončen PP asistentky pedagoga na ZŠ uplynutím sjednané doby.

4.3. Pedagogičtí pracovníci – stav k 31. 8. 2018

ZŠ

Pracovní zařazení

Aprobace

Přidělené předměty

Délka praxe

Ředitelka

učit. ŠMVZP

ČJL, Př, ČaP, Rý, Inf, Pv

31 roků

Zástupce ředitele

učit. ŠMVZP

Př, ČaP, VkO, Pv, Tv

nad 32 roků

Třídní učitel

učit. ŠMVZP

ČJL, MA, Př, Fy, Ze, Dě, ČaS, Vv, Tv

nad 32 roků

Třídní učitel

učit. ŠMVZP

nad 32 roků

Třídní učitel

učit. ŠMVZP

Třídní učitel

učit. ŠMVZP

ČJL, Čt, Ps, Aj, Che, ČaP, Vv, Pv, Pvý
ČJL, Čt, Ps, Řv, Rv, Sv, Ma, Prv, VU, Vv,
Hv, Tv, Pov, ZTv, Pv, Pvý
ČJL, Čt, Ps, Řv, MA, Prv, Přv, VU, Vl, VkZ,
Vv, Hv, Tv, Pv, Pvý

Podpůrné opatření personálního
charakteru
Podpůrné opatření personálního
charakteru

nad 32 roků
1 rok

Asistent pedagoga

VŠ

8 roků

Asistent pedagoga

VŠ

Dětský

Vedoucí vychovatel

učit. ŠMVZP

nad 32 roků

domov

Vychovatel

učit. ŠMVZP

30 roků

Vychovatel

ÚSO

nad 32 roků

Vychovatel

VOŠ

21 roků

Asistent pedagoga

ÚSO

19 roků

Vychovatel

Spec. pdg.

1 rok

Vychovatel

ÚSO

26 roků

Vychovatel

vych. ŠMVZP

nad 32 roků

Asistent pedagoga

ÚSO

23 roků

Asistent pedagoga

SO

31 roků

Asistent pedagoga

ÚSO, SPgŠ

29 roků

1 rok

7

4.4. Ostatní zaměstnanci zařízení – stav k 31. 8. 2017
Funkce
Hospodářka
Ekonomka
Uklízečka ZŠ
Sociální pracovnice
Uklízečka
Pradlena
Vedoucí školní jídelny
Kuchařka
Kuchařka
Pracovnice provozu ŠJ

Úvazek
0,500
1,000
0,400
0,800
0,500
0,600
0,500
1,000
0,600
0,300

Pracoviště
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Dětský domov
Dětský domov
Dětský domov
Školní jídelna
Dětský domov
Školní jídelna
Školní jídelna

4.5. Organizační struktura platná ve školním roce 2017/18

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 18. dubna 2018
v budově školy. K zápisu se dostavili rodiče s 5 dětmi.
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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. 2017
I.

stupeň

II.

ročník

1.

2.

2.ZSS

3.

počet tříd

0

0

0

1

0

počet žáků

3

3

1

2

1

třída s oddělením:

3.ZSS 4.ZSS

5.

6.

7.

8.

8.ZSS

9.

0

1

0

1

0

0

1

2

2

4

1

5

3

5

1

2

4

16

15

31

1. - 5. 6. - 9. 1. - 9.

III. (1. + 2.ZSS + 3. + 4.ZSS)
V. (2. + 3.ZSS + 5.)
VII. (6. + 7.)
IX. (8. + 8.ZSS + 9.)

6.1.2. Základní škola praktická + Základní škola speciální – stav k 30. 6. 2018
I.

stupeň

II.

ročník

1.

2.

2.ZSS

3.

počet tříd

0

0

0

1

0

počet žáků

4

3

1

3

1

třída s oddělením:

3.ZSS 4.ZSS

5.

6.

7.

8.

8.ZSS

9.

0

1

0

1

0

0

1

2

2

4

1

5

5

9

2

2

4

18

22

40

1. - 5. 6. - 9. 1. - 9.

III. (1. + 2.ZSS + 3. + 4.ZSS)
V. (2. + 3.ZSS + 5.)
VII. (6. + 7.)
IX. (8. + 8.ZSS + 9.)

- školní rok 2017/18 byl slavnostně zahájen v pondělí 4. 9. 2017. K tomuto datu zahajovala škola s 31
žáky (19 d, 12 h), 26 docházejících, 5 s NÚV;
- žáci byli rozděleni do čtyř tříd, každá třída byla s oddělením, takže vznikly 1 čtyřtřídka, 2 trojtřídky
a 1 dvojtřídka;
- 18. 9. 2017 – 1 žák přestoupil na SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk z důvodu stěhování;
- 10. 10. 2017 – 1 žákyně přestoupila ze ZŠ Uničov z důvodu ukončení pobytu v Klokánku Dlouhá
Loučka;
- 4. 12. 2017 – 1 žák přestoupil ze SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk z důvodu stěhování;
- 7. 12. 2017 – 3 sourozenci přestoupili ze ZŠ Uničov z důvodu stěhování;
- 31. 1. 2018 – 1 žákyně přestoupila na ZŠ Uničov z důvodu umístění v Klokánku Dlouhá Loučka;
- 4. 2. 2018 – 1 žákyně přestoupila na SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka na žádost zákonného zástupce;
- 19. 2. 2018 – 2 sourozenci přestoupili ze ZŠ a MŠ Nasobůrky z důvodu změny vzdělávacího
programu;
- 19. 2. 2018 – 2 sourozenci přestoupili ze ZŠ Litovel, Vítězná 1250, z důvodu změny vzdělávacího
programu;
- 1. 5. 2018 – 1 žákyně přestoupila ze ZŠ Uničov z důvodu nařízení ÚV a umístění na DD Litovel;
- 18. 6. 2018 – 2 sestry přestoupily ze SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk z důvodu stěhování;
- k 29. 6. 2018 je aktuální stav 40 žáků, z toho 32 docházejících + 8 s NÚV, z celkového počtu žáků
je 24 dívek + 16 chlapců;
- DD zahajoval s 22 ubytovanými dětmi (13 dívek, 9 hochů).;
- 8. 1. 2018 – 1 dívka – Rozsudkem OS v Šumperku nařízena ÚV a byla umístěna na DD;
- 9. 1. 2018 – 1 dívka – skončení ÚV dosažením zletilosti;
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- 14. 2. 2018 – 1 dívka – přemístění do VÚ Žulová;
- 30. 4. 2018 – 1 dívka – Rozsudkem OS v Olomouci nařízena ÚV a dívka byla umístěna na DD;
- 31. 5. 2018 – 3 sourozenci – Rozsudkem OS v Šumperku zrušena ÚV;
- 22. 6. 2018 – 1 chlapec – ukončení Dohody na základě ukončení vzdělávání;
K 31. 8. 2018 je na DD 18 ubytovaných – 11 dívek a 7 chlapců, z toho 1 dítě předškolního věku, 4 žáci
ZŠ praktické, 1 žák ZŠ speciální, 2 žáci ZŠ Litovel, Jungmannova 655, 1 žákyně ZŠ Litovel, Vítězná
1250, 1 student SŠ s maturitou, 7 studentů SŠ s výučním listem, 1 žákyně nezařazena.

6.1.3. Vycházející žáci ZŠ praktické, speciální
Celkem vycházeli 4 žáci z 9. ročníku ZŠ praktické. Tři žáci 9. ročníku byli přijati na zvolený
učební obor. Jedena žákyně nebude pokračovat ve studiu, nebyla podána přihláška k dalšímu studiu
vzhledem k tomu, že je na útěku z DD.
Název učebního oboru
Pečovatelské služby – OU a PrŠ Mohelnice
Potravinářská výroba – OU a PrŠ Mohelnice
Praktická škola dvouletá – DC 90 Topolany

Počet žáků
1
1
1

6.1.6. Žáci vzdělávaní podle IVP
Na základě Doporučení ŠPZ bylo v letošním roce podle IVP vzděláváno 18 žáků. 1 žákyně
1. ročníku, 1 žákyně 2. ročníku, 3 žáci 3. ročníku, 2 žáci 5. ročníku, 3 žáci 6. ročníku, 4 žáci 7.
ročníku, 2 žákyně 8. ročníku a 2 žáci 9. ročníku.

6.1.7. Počet žáků na učitele
Podle stavu k 30. 6. 2018 je přepočtený počet žáků 6,66 na jednoho učitele.

6.2. Přehled o žácích a třídách k 30. 6. 2018
Žáků

Hoši

Dívky

Opakovalo
ročník

Ukončilo
docházku

ÚV

Docházející

III. – odd.

9

6

3

0

0

1

8

V. – odd.

9

3

6

0

0

0

9

VII. – odd.

14

4

10

0

0

2

12

IX. – odd.

8

3

5

0

4

5

3

40

16

14

0

4

8

32

Třída
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6.3. Přehled o prospěchu a chování

1

2.
2. ZŠS
3.
3. ZŠS
4. ZŠS
5.
6.
7.
8.

8. ZŠS
9.

1
1
-

Pochvala

Uvolněn/
Nehodnoc
en

1
1

3.st.

Neprosp
ěl

1
3
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
2
3
2
5
2
1
1
1
3
2

1
1
1
1
2
1
2
2
4
4
1
1
1
1
1

2.st.

Prospěl

2,13
2,00
1,81
2,10
3,37
3,25
1,75
1,66
2,12
1,87
3,37
3,25
1,90
2,02
1,58
1,57
1,60
1,62
1,40
1,46
1,45
1,65
1,99
2,06

Důtka
řed. šk.

∅
prospěch
Prospěl
s vyznam
.

3
4
3
3
1
1
2
3
1
1
1
1
6
5
4
5
6
9
2
2
2
2
4
4

Důtka tř.
uč.

Žáků

1.

Napomenu
tí tř. uč.

Ročník

1. pol. šk. r. 2017/18
2. pol. šk. r. 2017/18

2
-

1
1
-

-

1
1
1
2
2
1

1
1
2
3
1
3
1
1
-

Shrnutí:
I. pololetí
Počet žáků školy:
35
Klasifikováno:
35
Prospělo s vyznamenáním:
11
Prospělo:
23
Neprospělo:
1
Uvolněn:
0
Nehodnocen:
0
Výchovná opatření:
Pochvala třídního učitele:
3
Napomenutí třídního učitele:
1
Důtka třídního učitele:
0
Důtka ředitele školy:
0
2. stupeň z chování:
0
3. stupeň z chování:
5

II. pololetí
40
39
13
26
1
0
1
10
1
2
2
0
3
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6.4. Přehled o absenci

Ročník Počet žáků
1.
2.
2. ZŠS
3.
3. ZŠS
4. ZŠS
5.
6.
7.
8.
8. ZŠS
9.

Zam.hodin celkem

3
4
3
3
1
1
2
3
1
1
1
1
6
5
4
5
6
9
2
2
2
2
4
4

Shrnutí:
Počet zameškaných hodin:
z toho omluvených:
neomluvených:
Ø oml. hod. na žáka:
Ø neoml. hod. na žáka:

253
397
275
393
89
80
88
243
156
141
57
184
677
762
145
220
466
1132
40
0
212
153
345
840
I. pololetí
2 803
2 609
194
74,54
5,543

Zam. hodin
omluvených
253
397
275
393
89
80
88
243
156
141
57
184
626
762
82
214
409
822
40
0
212
153
322
294

1. pol. šk. r. 2017/18
2. pol. šk. r. 2017/18
Zam. hodin
neomluvených
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0
63
6
57
310
0
0
0
0
23
546

II. pololetí
4 545
3 683
862
92,08
21,55

6.5. Počet žáků se sníženým stupněm z chování
V letošním školním roce byl 8 žákům udělen snížený stupeň z chování. V I. pololetí byl
udělen 3. stupeň z chování 5 žákům. 1 žákyni 9. ročníku za obzvlášť hrubé porušování školního řádu
a za 6 neomluvených hodin, 1 žákovi 5. ročníku za 51 neomluvených hodin, 1 žákyni 6. ročníku za 63
neomluvených hodin, 1 žákovi 7. ročníku za 57 neomluvených hodin. Tito 3 žáci měli neomluvené
hodiny převedeny ze ZŠ Uničov. Dále 1 žákyně 9. ročníku za 17 neomluvených hodin.
Ve II. pololetí byl udělen 3. stupeň z chování 3 žákyním. 2 žákyním 7. ročníku za 155
neomluvených hodin – zde byly hodiny převedeny ze SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk. Dále 1 žákyni 9. ročníku
za 546 neomluvených hodin. Dívka je od 25. 1. 2018 na útěku z DD, nahlášeno na PČR.
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6.6. Výchovné poradenství
Ve školním roce 2017/2018 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 byla opakovaně řešena 1 problematická rodiny. Problémy se objevovaly u
žákyň 1. a 3. ročníku. Problém byl ve velkém množství zameškaných hodin a nedodržování hygieny u
obou sester. Se zákonným zástupcem byl proveden pohovor se zápisem. Došlo k dohodě, že matka
nebude děvčata nechávat doma bez návštěvy lékaře a bude více dohlížet na hygienu svých dětí. Po této
schůzce došlo k viditelné nápravě a snížil se počet zameškaných hodin.
V oblasti přípravy na povolání ve školním roce 2018/2017 výchovný poradce realizoval osobní
schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků, řešili společně volbu oboru vzdělání.
SOU, volba povolání:
14. 12. 2017 – exkurze žáků 8. a 9. ročníku - OU a PrŠ Mohelnice
23. 4. 2018 – přijímací řízení s motivačním pohovorem – OU a
PrŠ Mohelnice.
7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Primární prevence sociálně patologických jevů je na zařízení zajišťována formou Preventivního
programu za celé zařízení. Tento program sestavuje metodik prevence na školní rok. 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 2017/18 se ve škole nevyskytl žádný případ násilí či šikany.
V rámci plnění Preventivního programu byla pro žáky připravena série besed a přednášek ve
spolupráci s Poradnou pro ženy a dívky Olomouc: „Chodíme spolu“, „Dospívání děvčat a chlapců“,
„Láska a sexualita“, „Poruchy příjmu potravy“, „Nebezpečí pohlavně přenosných chorob“, „Škodlivost
kouření“, „Plánované rodičovství“, „Jak si nenechat ublížit“ pro II. stupeň a přednáška na téma „Jak
jsme přišli na svět“ pro I. stupeň;
Proběhla také beseda se zástupcem MěP Litovel, pro I. stupeň na téma „Dopravní výchova“
a pro II. stupeň na téma „Městské vyhlášky, přestupky“.
Metodik prevence se zúčastnil 27. 11. 2017 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.
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 9 útěků nebo nenávratů, ale opakovaných, a to u 6 dětí.
1 dívka byla na útěku 3. 10. – 5. 10. 2017 a opakovaně 29. 10. – 5. 11. 2017. 1 dívka je
notorická útěkářka. Její útěky jsou opakované: 10. 6. – 3. 9. 2017, 8. 1. – 10. 1. 2018, 25. 1. 2018 –
doposud. Další dívka se nevrátila z vycházky 8. 1. – 10. 1. 2018 a sama se přihlásila na PČR. Další
3 dívky utekly z DD v době 27. 5. – 28. 5. 2018.
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, Prevence,
Výživa a potraviny) 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.

13

Název semináře
Pořadatel
Modernizace infrastruktury ZŠ a SŠ
ICZ,INNOVA Int. s.r.o.
Školení vedoucích zaměstnanců
VI Prostějov
Roadshow do škol
Microsoft
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 2017
KÚOK
Čeština není nuda – webinář
Životní vzdělávání z.s.
Emoční inteligencí proti syndromu vyhoření
Vzdělávací agentura ČR
Rizika v chování dětí a mládeže
Infra, s.r.o.
Učím (se) rád
Životní vzdělávání z.s.
Spisová služba pro začátečníky
EfektivníŠkolení.cz
Zákoník práce ve školské praxi
PARIS s.r.o.
Pracovně právní předpisy ve školské praxi, GDPR
RESK, s.r.o.
Aplikované pohybové aktivity
FTK UP Olomouc
Aktuální stav školské legislativy
Fakta s.r.o.
GDPR do škol
SCHOLA SERVIS.CZ
Partnerská a efekt. komunikace s kolegy a podřízen.
CEA Sluňákov
Kariérní řád a novela zákona o ped. pr.
RESK,s.r.o
Současné dítě a jeho život v kyberprostoru
Náruč dětem
Diskuze ve výuce
CEA Sluňákov
Kdo plní vůči řediteli úkoly zaměstnavatele
Aliaves
Práce s nestandardním typem žáka
PdF UP Olomouc
Den zdraví
CŽV UP Olomouc
Asistent pedagoga
ASCS ČR
GDPR – workshop pro školství
KÚOK
Základy práce se sestavami
agent. Majestic
Energetický managment
KÚOK
Školení řidičů referenčních vozidel
Autoškola Skála
Příspěvek na úhradu péče posk. dětem v zař. pro ÚV
Fakta s.r.o.
Z domova do života
KAP OK
O výchově a vzdělání
GOVIN
Školení k organ. a poskytování PP
VI Prostějov
Školení GDPR
KÚOK
Evidence majetku
KÚOK
Přenos údajů z majet. evidencí PO prostřednictvím šablon KÚOK

Účastník
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
7
1
1
1
10
1
1
1

Dále se pedagogičtí pracovníci účastnili odborné konference „Školství 2018“, Krajské
konference environmentálního vzdělávání, IX. ročníku koordinátorů environmentální výchovy OK.

8.2. Nepedagogičtí pracovníci
Rovněž nepedagogičtí pracovníci měli možnost účasti na odborném vzdělávání.
Název semináře
Spisová služba pro začátečníky
Energetický management
Školení řidičů referenčních vozidel
Školení pracovníků provoz. strav. služeb
Účetní uzávěrka pro PO
Novinky z účetnictví a daních 2018
Evidence majetku
Sociální práce s manipulativními rodiči
Příspěvek na úhradu péče posk. dětem v zař. pro ÚV
Školení GDPR
Školení pracovníků strav. služeb

Pořadatel
EfektivníŠkolení.cz
KÚOK
Autoškola Skála Litovel
UNICEF s.r.o.
Svaz účetních Olomouc
Svaz účetních Olomouc
KÚOK
IPSUM
Fakta s.r.o.
KÚOK
UNICAF, s.r.o.

Účastník
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1
3
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V rámci zkvalitňování řídící práce se vedoucí pracovníci zúčastňovali pracovních porad
a setkání – porada ředitelů škol a školských zařízení (reforma financování školství), pracovní setkání
výchovných poradců PO OK, setkání ředitelů zařízení pro ÚV, porada ředitelů a ekonomů, valná
hromada členů SŠS a zařízení OK, porada ředitelů, setkání ředitelů zařízení pro výkon ÚV.
V řádném termínu proběhlo školení BOZP pro všechny pracovníky a školení požárních hlídek
pro pracovníky DD.
9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Ve školním roce 2017/2018 se naše škola zapojila do česko-slovenského projektu „Záložka do
knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů“, který organizovala Slovenská pedagogická
knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem tohoto projektu bylo navázání kontaktů
mezi českými a slovenskými školami a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Díky
projektu jsme navázali kontakt se Speciální základní školou v Ilavě a pokračujeme ve spolupráci.
10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Ve školním roce 2017/2018 se škola nerealizovala v žádném projektu.
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ŠKOLY

DO

DALŠÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

V RÁMCI

1 zaměstnanec studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor vzdělání v oblasti
pedagogických věd ke splnění kvalifikačních předpokladů, v rámci vzdělávacích programů
celoživotního vzdělávání. 2 zaměstnanci v letošním školním roce již studia dokončili.
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 2017/2018 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
2 studentkám umožnili výkon souvislé praxe.
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
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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 zapsaným spolkem Ecce Homo Šternberk, z.s. Od
září 2015 doposud navštěvuje pracovnice spolku 1x týdně školu, kde doučuje žáky ohrožené školním
neúspěchem.
Samozřejmě úzce spolupracujeme se Školskou radou. V letošním školním roce proběhly volby
do Školské rady z řad rodičů (18. 9. 2017) a z řad pedagogických pracovníků (19. 10 2017). Od ledna
2018 pracuje Školská rada v novém složení.
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.
V letošním školním roce jsme také uzavřeli smlouvu o dodávce ovoce a zeleniny pro naše žáky
v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol se společností ZdravoMat, s.r.o. Distributorem byla firma
Country Life, s.r.o. Dodávky nám byly ukončeny 31. 1. 2018 z důvodu nezařazení této společnosti do
dotačního programu pro tento školní rok. Pro příští školní rok jsme již uzavřeli smlouvu na dodávku
ovoce a zeleniny se společností MK Fruit s.r.o.
Naše škola se také zařadila do projektu Finančně gramotná škola, který organizuje společnost
Yourchance o.p.s. a společnost Vzorec světa s.r.o. V letošním školním roce zatím proběhly metodické
schůzky.
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 2017/2018 se lyžařský kurz vzhledem k nízkému počtu žáků neuskutečnil.
13.2. Plavecký výcvik
V období duben – červen 2018 byla pro žáky I. stupně zajištěná plavecká výuka. Plavecký
výcvik probíhal na v prostorách plaveckého bazénu Města Litovel, v areálu ZŠ Litovel, Vítězná 1250.
Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 15 žáků.
13.3. 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.
13.3.1. Běh Litovelským Pomoravím
Oblíbený orientační závod pořádaný v krásném prostředí CHKO Litovelské Pomoraví jsme
letos pořádali 25. 4. 2018 na regionální úrovni. Již tradiční závod se opět vydařil. Pozvání na letošní 13.
ročník orientačního závodu přijalo 5 partnerských škol (SŠ, ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, SŠ, ZŠ a
MŠ Šumperk, SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice, ZŠ Uničov), 1 základní škola z Litovle
(ZŠ Jungmannova) a 1 základní škola z Mohelnice (ZŠ Vodní). Hlídky na trati dlouhé 4 km plnily 8
různých disciplín. Vítězná škola získala putovní pohár, o který bude bojovat s ostatními školami
v příštím ročníku.
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Regionální kolo Běhu Litovelským Pomoravím – 25. 4. 2018

Putovní pohár si letos odvezli žáci ZŠ Litovel, Jungmannova 655.
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13.3.2. Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních
V tomto školním roce jsme školní kolo uspořádali 3. 5. 2018. Okresní kolo se konalo v Uničově
dne 22. 5. 2018. Letos jsme byli opět úspěšní, 2 žákyně a 1 žák postoupili do krajského kola, které se
konalo 29. 5. 2018, tentokrát v Hranicích. Tady družstvo chlapců okresu Olomouc vybojovalo 3. místo.

Školní kolo AČ 3. 5. 2018

Okresní kolo AČ
13.3.3. 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 15. 5. 2018.
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13.4. Další školní akce
V letošním školním roce navštívili žáci divadelní představení „Sůl nad zlato“ a „Putování
ztracené kapky“. Obě představení se dětem velmi líbila.
Letos jsme pro žáky připravili Mikulášování ve třídách. Žáci 8. a 9. ročníku si s pomocí pana
učitele připravili nádherné kostýmy a ostatním spolužákům připravili nezapomenutelnou mikulášskou
nadílku.
Také jsme se zapojili do akce „Jsi můj Laskavec“ a 13. 11. 2017 jsme navštívili místní domov
důchodců s pásmem písniček, básniček a sladkostmi, které napekly žákyně II. stupně.

Další akce, do které jsme se zapojili, byl česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje
školy: Tajuplný svět knižních příběhů“, který organizovala Slovenská pedagogická knihovna
v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem tohoto projektu bylo navázání kontaktů mezi
českými a slovenskými školami a podpora čtení prostřednictvím výměny záložek do knih. Díky
projektu jsme navázali kontakt se Speciální základní školou v Ilavě a pokračovali ve spolupráci.

Oslovil nás také projekt „Krokus“, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust
Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. HETI
nám poskytla cibulky žlutých krokusů, které jsme s dětmi zasadili jako připomínku jednoho a půl
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milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během holocaustu. Projekt Krokus nabízí
možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí
diskriminace.

Žáci vysazují cibulky krokusů

4. 4. 2018 se konal Paralympijský školní den ve spolupráci s FTK UP Olomouc. Žáci si
vyzkoušeli, s jakými problémy se musí potýkat lidé s handicapem.
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Společnost Děti na větvi každý rok navštěvuje naši školu se svými projektovými dny. Letos to
byl projektový den „Kvaky kvak, jde k nám čáp“. Žáci se seznámili zábavnou formou se životem žab a
měli možnost vidět živé exponáty. Na závěr si společně vyrobili lucerničku – Bludičku z mokřin.
Žáci VII. třídy se zúčastnili přírodovědné exkurze ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Na oslavu Dne dětí se 4. 6. 2018 uskutečnila turistická vycházka do Sobáčova.
Poslední školní týden - 27. 6. 2018 - se naši žáci mohli v rámci výukového programu „E –
LIŠKA“ setkat s opravdovou krotkou živou liškou.
13.5. Výtvarné soutěže
Naši žáci se také zapojovali do výtvarných soutěží. Např. „Moje největší radost“ – 1 žákyně
získala ocenění za 4. místo a 1 žákyně za 10. místo. Další výtvarné soutěže: „Kladenská veverka“,
„Příroda kolem nás“, „Krkonoše očima dětí“, „Šťastné stáří očima dětí“ a „Western a koně očima dětí“,
kde 1 žák postoupil do semifinále.
13.6. Školní výlety
V letošním školním roce se žáci zúčastnili 3 školních výletů. 14. 9. 2017 – výlet Wikyland
Brno, děti hradily pouze vstupné, doprava byla zajištěna autobusem KIDSOK, který je pro PO
zřizované OK zdarma.
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Další školní výlet žáků 1. stupně se uskutečnil 15. 6. 2018, kde děti navštívily farmu v Písařově
a 19. 6. 2018 jeli žáci 8. a 9. ročníku do Aquaparku Olomouc.
14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na našem zařízení inspekční činnost ČŠI.
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,
kontrola a čištění spalinových cest, elektrorevize budovy + hromosvodů školy a dětského domova.
V letošním školním roce na našem zařízení proběhla tematická kontrola HZS a audit HCCP.
Na podzim roku 2017 proběhly pravidelné pracovnělékařské prohlídky u asistentů vychovatele.
V roce 2018 proběhly vstupní pracovnělékařské prohlídky u 4 nových zaměstnanců.
V pravidelných termínech probíhaly kontroly OSZ na DD.
V prosinci 2017 a v lednu 2018 proběhla řádná inventarizace na celém zařízení.
16. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY
Ve školním roce 2017/2018 jsme provedli řadu oprav.
V lednu 2018 výměna trubic a svítidel na DD, v březnu 2018 se provedla výměna podlahové
krytiny v chodbičce ve II. patře na DD, v dubnu 2018 oprava venkovní stěny na DD. V květnu 2018
došlo k výměně 3 venkovních dveří na DD, opravě venkovní stěny na DD a opravě stropu v prádelně
na DD.
V červenci proběhlo přeinstalování interaktivní tabule ve škole. V měsíci srpnu 2018 byla
provedena instalace nového systému zobrazení času a školního zvonění ve škole.

17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
Hospodaření za rok 2017 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 9 161,74 Kč,
z toho 3 430,74 Kč je z hlavní činnosti a 5 731,- Kč z doplňkové činnosti. Z celkového zlepšeného
výsledku hospodaření za rok 2017 bylo přiděleno do fondu odměn 4 000,- a do rezervního fondu
5 161,74 Kč.
Předmětem doplňkové činnosti bylo v roce 2017 stravování cizích strávníků. U této činnosti byly
celkové náklady 265 873,-, celkové výnosy 271 604,- a zlepšený výsledek hospodaření 5 731,-. Další
doplňkovou činností byl pronájem jedné místnosti v prostorách základní školy pro potřebu SPC
Olomouckého kraje. Celkové náklady činily 7 204,-, tj. nájemné 1 500,-, čisticí prostředky 112,-, vodné
a stočné 336,-, plyn 4 296,- a elektrická energie 960,-. Celkové výnosy byly 7 204,- (1 500,z pronájmu a 5 704,- ze služeb souvisejících s pronájmem).
Celkové náklady v hlavní činnosti činily v roce 2017 13 669 840,46 Kč. V porovnání se schváleným
rozpočtem je největší rozdíl u potravin (pokles o 36 000,- Kč), u energií, konkrétně u plynu pokles o 21
000,- a u elektrické energie nárůst o 17 000,-, u oprav a údržby pokles o 27 000,-. Oproti roku 2016
byly celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2016 vyšší o 452 768,- Kč. Byla totiž obdržena vyšší
dotace na provoz a také na přímé náklady.
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Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2017 činily 13 673 271,20 Kč. Z této částky představovaly
obdržené dotace a příspěvky 13 214 317,- a výnosy z vlastní činnosti včetně ostatních výnosů
458 954,20 Kč.
Přehled obdržených dotací a příspěvků:
na přímé náklady (UZ 33353)
z toho:
- na platy
- na OON
- na odvody
- na přímé ONIV
na zvýšení platů nepedag.prac. reg.školství (UZ 33073)
z toho:
- na platy
- na pojistné
- na FKSP
na zvýšení platů pracovníků reg.školství (UZ 33052)
z toho:
- na platy
- na pojistné
- na FKSP

11 053 410,8 010 800,25 700,2 892 700,124 210,72 053,52 980,18 013,1 060,203 435,149 584,50 859,2 992,-

na provoz (UZ 00300)

1 768 000,-

na odpisy (UZ 00302)
Celkem

124 210,13 221 108,-

Na účtu 672 se objevuje částka 13 214 317,-, tj. o 10 611,- nižší. Tato částka byla v lednu 2017
odvedena na účet Olomouckého kraje. Jedná se o vratku OON včetně odvodů e výši 94,- (OON 70,- a
odvody 24,-). OON byly použity na dohody o provedení práce, bylo odpracováno 233 hodin v hodnotě
110,- za 1 hodinu, což odpovídá částce 25 630,-. Rozpočet na OON se zaokrouhluje na celá sta. Dále
byla vrácena část dotace na Zvýšení platů neped.prac. včetně odvodů v celkové výši 10 517,- (na platy
7 733,- a na odvody včetně FKSP 2 784,-). Důvodem vratky bylo, že dotace byla vypočítána dle
přepočteného stavu neped. prac. k 30.9.2016 v P1-04, naše organizace měla v roce 2017 o 0,25 úvazků
neped.prac. méně a dále byly zvýšené tarify neped.prac. od 1.7.2017 upraveny o čerpané dovolené
v měsících červenec, srpen a září 2017.
Kromě těchto dotací a příspěvků, které se účtují na účet 672, obdržela naše organizace ještě
investiční příspěvek ve výši 350 000,- na nákup auta 7 místného. Tento příspěvek byl proúčtován
prostřednictvím účtu fondu investic 416.
Celková dotace na přímé náklady byla proti roku 2016 vyšší. Na platy bylo obdrženo o 199 200,více. Poprvé byla obdržena částka na OON – dohody o provedení práce. Na odvody sociálního a
zdravotního pojištění a příděl do FKSP více o 119 700,-. Konkrétně bylo na platy použito 8 010 800,(účet 521), na odvody SP a ZP ve výši 34 % 2 723 666,- (účet 524) a na příděl do FKSP z hrubých
mezd ve výši 2 % 160 213,- (účet 527). Na přímé ONIV bylo poskytnuto v roce 2017 o 20 790,- méně
než v roce 2016. V rámci přímých ONIV bylo použito také ušetřených 8 821,- z odvodů ZP a SP, které
byly přiděleny k OON, ale nebyly čerpány. Z dotace na přímé ONIV bylo v roce 2017 dále hrazeno:
nákup materiálu (účet 501) v celkové výši 27 431,- Kč – konkrétně učebnice 8 758,-, školní potřeby
pro žáky ZŠ 2 800,-, učební pomůcky 15 217,-, knihy do žákovské a učitelské knihovny 656,mzdové náklady (účet 521) – konkrétně náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 8 233,zákonné sociální pojištění (účet 525) – konkrétně zákonné pojištění pro případ odpovědnosti
organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 11 686,10
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zákonné sociální náklady (účet 527) v celkové výši 40 617,90 Kč – konkrétně příděl do FKSP z náhrad
mezd za dočasnou pracovní neschopnost 165,-, výdaje na školení a DVPP 40 452,90
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) ve výši 45 039,- - konkrétně učební pomůcky
Dotace na zvýšení platů nepedagogických pracovníků reg.školství byla v roce 2017 čerpána na
zvýšení tarifů nepedagogických pracovníků od 1.7.2017.
Dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla v roce 2017 přidělena počtvrté.
Byla určena na pokrytí navýšených tarifů všech pracovníků od 1.11.2017. Částky platů a odvodů byly
čerpány přesně dle obdržené výše dotace.
Příspěvek na provoz byl v roce 2017 nejprve obdržen ve výši 1 672 000,-, od září 2017 došlo
k jeho navýšení o 96 000,-. Příspěvek na provoz byl v roce 2017 použit na:
nákup materiálu (účet 501) ve výši 606 054,15 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,- potraviny, oblečení pro děti s ÚV, dary pro
děti s ÚV, školní potřeby pro děti s ÚV
spotřebu energií (účet 502) v celkové výši 342 097,- Kč – konkrétně plyn 177 021,- Kč, elektrická
energie 113 457,- Kč, voda, stočné a srážkovné 51 619,opravy a údržbu (účet 511) ve výši 160 746,- – konkrétně opravy a údržba nemovitého majetku do
100 000,- ve výši 128 418,- a opravy a údržba movitého majetku 32 328,cestovné (účet 512) ve výši 32 050,nákup služeb (účet 518) v celkové výši 368 848,95 – konkrétně služby pošty 5 096,- Kč, poplatky za
internet 15 528,78, pevné linky 18 919,58 a mobilní telefony 1 027,39 Kč, práce počítačových firem
13 610,-, údržba software 23 631,50 Kč, nájemné placené městu Litovel za pronájem prostor ZŠ
Litovel a přilehlých pozemků 49 530,-, nájemné placené za pronájem tělocvičny pro potřebu výuku TV
7 500,-, platba za zpracování mezd 40 011,-, technické revize a kontroly ve výši 14 471,70, bankovní
poplatky 7 609,- Kč, odvoz a likvidace odpadu 27 109,-, úhrada za děti DD 103 622,- Kč, právní služby
600,-, ostatní služby 12 343,- Kč
zákonné sociální pojištění (účet 524) v celkové výši 10 200,- Kč – konkrétně zdravotní pojištění
z peněžních darů z FKSP a z odměny z fondu odměn ve výši 2 700,-, sociální pojištění z peněžních
darů z FKSP a z odměny z fondu odměn ve výši 7 500,jiné sociální pojištění (účet 525) - zákonné pojištění Kooperativa z peněžních darů z FKSP 114,-,
zákonné pojištění Kooperativa z mzdových nákladů 22 595,90
zákonné sociální a jiné sociální náklady (účet 527) – konkrétně ochranné pomůcky 3 175,-, preventivní
prohlídky zaměstnanců 2 200,- a příděl do FKSP z odměny z fondu odměn 100,ostatní náklady (účet 549) v celkové výši 73 911,- – konkrétně kapesné pro děti DD 49 720,-, technické
zhodnocení budovy DD do 40 000,- 23 463,- (vestavné spotřebiče na DD a jejich zapojení), technické
zhodnocení počítače 728,tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (účet 556) v hodnotě 9 776,20
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) v celkové výši 136 131,80 Kč
Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši, obdrželi jsme dostatečnou výši. Na rok 2018 bude
příspěvek na provoz obdržen v částce nižší o 24 000,-.
Příspěvek na odpisy byl v roce 2017 vyšší o 65,-. Původně schválený příspěvek ve výši 125 000,byl zvýšen o 3 030,- Kč na 128 030,-.

Přehled výnosů z vlastní činnosti a ostatní výnosy:
- příspěvek na úhradu péče děti v DD (účet 602)
- stravné od žáků (účet 602)
- stravné od zaměstnanců (účet 602)
- přídavky na děti (účet 602)
- čerpání sponzorských finančních darů (účet 648)
- čerpání peněžního daru na obědy pro žáky (účet 648)

44 180,20
28 416,72 123,143 860,109 846,39 529,-
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- čerpání fondu odměn
Celkem

5 000,458 954,20

Proti roku 2016 se celkové výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy zvýšily o 65 328,60.
Výnosy z příspěvku na úhradu péče byly vyšší o 2 672,60. Byly předepsány příspěvky na více dětí DD.
Stravné od žáků bylo nižší o 2 187,- Kč a stravné od zaměstnanců vyšší o 9 375,-.
Přídavky na děti byly vyšší o 13 160,- Kč. V roce 2017 bylo více dětí na DD.
V roce 2017 byly čerpány 2 sponzorské finanční účelové dary z roku 2015 v celkové výši 43 361,- od
firem SILNICE GROUP Praha a NOEN Praha. V roce 2017 byly obdrženy dary od:
Pan Jiří Kubíček Praha 15 000,- - použito na letní ozdravný pobyt a letní tábory dětí DD
Malý Noe Olomouc 20 000,- - použito na letní tábory dětí DD
Malý Noe Olomouc 10 000,- - použito na kroužky a divadelní představení dětí DD
J.B.BABYLON Praha 10 000,SILNICE GROUP Praha 24 000,NOEN, a.s. Praha 1 37 000,Z výše 3 uvedených finančních darů byla vyčerpána částka 30 672,-, částka 41 365,- bude převedena do
roku 2018.
V lednu a březnu 2017 byly obdrženy od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha 2 finanční
účelové dary na obědy pro žáky naší školy v celkové výši 26 586,- v období leden – červen 2017.
Vyčerpána byla částka 21 501,-, která byla účtována prostřednictvím účtu 648. Nevyčerpaný zbytek 5
085,- byl vrácen zpět společnosti a nebyl účtován prostřednictvím účtu 648. V září a v říjnu 2017 byly
obdrženy od téže společnosti 2 finanční účelové dary v celkové výši 21 582,- na úhradu obědů od září
do prosince 2017. Nevyčerpána částka 2 891,- byla vrácena v prosinci 2017.
V říjnu 2017 byl obdržen finanční neúčelový dar ve výši 1 996,- od společnosti GIVT.cz Olomouc,
který bude čerpán v roce 2018.
Prostřednictvím účtu 648 byl také čerpán fond odměn na odměnu ředitelce za doplňkovou činnost.
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 1.1.2017 35 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 byla
v červnu 2017 přidělena částka 5 000,-. V červenci 2017 byla čerpána odměna ředitelce a doplňkovou
činnost ve výši 5 000,-. Zůstatek k 31.12.2017 činí 35 000,- Kč. Finančně je pokryt v plné výši.
Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 1.1.2016 388 958,37 Kč,
finančně jen 361 826,37 Kč, tedy o 27 132,- Kč méně. Tento rozdíl představují pohledávky dlužného
příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV po splatnosti k 31.12.2016. Do rezervního fondu bylo v červnu
2017 přiděleno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 11 670,60 Kč. Stav k 31.12.2017 byl
400 628,97 Kč, finančně pouze 368 473,97 Kč. Rozdíl ve výši 32 155,- představují pohledávky na
dlužném příspěvku na úhradu péče po lhůtě splatnosti k 31.12.2017.
Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1.1.2017 zůstatek ve výši 35 211,-. Zůstatek představoval
zbytky peněžních účelových darů od firem NOEN, a.s. Praha a Silnice Group Praha. Tento zůstatek byl
vyčerpán ve výši 22 061,- na zimní ozdravný pobyt dětí DD ve výši 13 150,- a na letní tábory dětí DD.
V lednu 2017 byl obdržen účelový finanční dar ve výši 15 000,- od pana Jiřího Kubíčka z Prahy, který
byl použit na letní ozdravný pobyt dětí DD a na letní tábory dětí DD. V lednu a březnu 2017 byly
obdrženy 2 finanční účelové dary od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha v celkové výši
26 586,-, které byly určeny na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2017. Z těchto darů
byla k 30.6.2017 použita částka 21 501 na úhradu obědů. Nevyčerpaná částka na obědy ve výši 5 085,byla vrácena na účet společnosti v červenci 2017. V červnu 2017 byly obdrženy 2 účelové nadační
příspěvky od Nadace Malý Noe Olomouc v celkové výši 30 000,-. Částka 20 000,- byla vyčerpána na
letní tábory pro děti DD. Částka 10 000,- byla vyčerpána na kroužky a divadelní představení pro děti
DD. V červenci 2017 byly obdrženy 3 finanční účelové dary od společností J.B-BABYLON Praha
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(10 000,-), SILNICE GROUP Praha (24 000,-) a NOEN Praha (37 000,-). Z těchto 3 darů bylo utraceno
30 672,- (9 990,- na nákup notebooku na DD a 20 682,- na letní ozdravný pobyt). Částka 41 365,- bude
převeden do roku 2018. V září 2018 byl obdržen od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha
finanční účelový dar ve výši 19 836,- na úhradu obědů žáků naší školy od září do prosince 2017 a
v říjnu 2017 od stejné firmy částka 1 746,- na úhradu obědů 1 žáka naší školy od října do prosince
2017. Nevyčerpaná částka za obědy v celkové výši 2 891,- byla vrácena v prosinci 2017. V říjnu 2017
byl obdržen finanční neúčelový dar ve výši 1 996,- od společnosti GIVT.cz s.r.o. Olomouc, který bude
čerpán v roce 2018. Finančně je fond krytý k 31.12.2017 v plné výši.
Stav fondu investic k 1.1.2017 činil 143 343,29 Kč. Tvorba z odpisů DHM činila 138 354,- (128
030,- z hlavní činnosti a 10 324,- z doplňkové činnosti). Odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy byl
103 030,-. V červnu 2017 byl fond použit na nákup elektrického kompostéru do ŠJ ve výši 40 099,-.
V říjnu 2017 byl obdržen od zřizovatele investiční příspěvek ve výši 350 000,- na nákup auta 7
místného, který byl použit na konci prosince 2017. K 31.12.2017 byl zůstatek 131 383,29 Kč. Fond
investic je finančně pokryt v plné výši k 1.1. i 31.12.2017.
V roce 2018 se nepředpokládá čerpání fondu investic. U rezervního fondu se očekává čerpání
finančních darů z roku 2017, dále neúčelových finančních darů 1 996,- a 1 277,- (byl obdržen v lednu
2018) a dále dary na obědy žákům naší školy, které byl obdrženy v lednu a únoru 2018 a další budou
obdrženy v září 2018.
Účetní stav FKSP k 1.1.2017 činil 165 179,65 Kč. Finanční stav byl pouze 151 746,65 Kč, neboť
v lednu 2017 byl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2016 na finanční účet 243 a
převedeny poplatky účtu FKSP za prosinec 2016 mezi provozním účtem 241 a účtem FKSP 243. Za
rok 2017 byl základní příděl do FKSP 165 868,- Kč, finančně byly převedeny pouze příděly za leden –
listopad 2017 včetně přídělu za prosinec 2016 v celkové výši 158 783,-. FKSP byl čerpán v celkové
výši 106 320,-, z toho bylo použito na rehabilitace 30 000,-, na stravování 26 320,-, na rekreace a
zájezdy 22 500,-, na bazén 2 500,-, na peněžní dary při životních a pracovních výročích a odchodu do
starobního důchodu 25 000,-. Účetní zůstatek k 31.12.2017 činil 224 727,65 Kč, finanční zůstatek
pouze 204 215,65 Kč. Nerovnost představují nepřevedený základní příděl za prosinec 2017 a
nepřevedené poplatky za prosinec 2017 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
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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. 2017 zahajoval DD s 22 ubytovanými dětmi (13
dívek, 9 chlapců), 19 dětí s NÚV a 3 děti s dohodou o prodloužení pobytu na DD. Z celkového počtu
byly 3 děti předškolního věku, které navštěvovaly MŠ, 11 dětí plnilo povinnou školní docházku v ZŠ (z
nich 5 v ZŠ praktické), 8 dětí se vzdělávalo ve středních školách.
Povinnou školní docházku (pokračování v základním vzdělávání) a dosažení základního stupně
vzdělání splnily ve školním roce 2017/2018 2 děti − 2 přijaty do středního vzdělávání s výučním listem
OU a PrŠ Mohelnice,
8. 1. 2018 byla rozsudkem o ÚV přijata 1 dívka;
30.4. 2018 byla rozsudkem o ÚV přijata 1 dívka ;
9.1. 2018 byla ukončena ÚV 1 dívce – dosažení zletilosti;
14. 2. 2018 byla rozsudkem soudu přemístěna 1 dívka;
22.5. 2018 byla rozsudkem soudu ukončena ÚV 2 dívky, 1 chlapec;
22.6. 2018 byl ukončen pobyt - dohoda bez ÚV vyučen oboru 1 chlapec.
K 31. 8. 2018 bylo v evidenční stavu na DD 18 dětí (11 dívek a 7 chlapců), faktický stav
ubytovaných 15 (2 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 sebe obsluhy 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.
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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:
Svět techniky OSTRAVA 15.9.2017
15.9.2017 navštívily děti DD muzeum techniky, které je umístěno v budově bývalé energetické
ústředny. Výstava odhaluje tajemství technických vynálezů od parního stroje až po současnost. Děti si
zde vše osahaly a vyzkoušely kladku, páku, parní stroj, výrobu elektrického proudu, řízení dopravních
prostředků, návštěvu ponorky. Získané poznatky určitě využijí ve vyučování.
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Výlet do OLOMOUCE 28.10. 2017
Program : - návštěva kina – PREMIERE CINEMAS OLOMOUC
- nakupování vánočních dárků v OC Šantovka
- prohlídka historického centra Olomouce – památky
BAJKEŘI
Film v nejmodernějším multiplexu na Moravě byl letní komedie, která náctiletým ukazuje život venku
na kolech. Jak se dá přežít bez sociálních sítí, wifi, mobilu, facebooku, počítačových her. Nejvíce se
dívkám líbil hlavní hrdina Adam Mišík, pěvecký a herecký idol dívek.
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Šantovka 10. 12. 2017
Dne 10. 12. 2017 vystoupily dívky Adriana a Kateřina v galerii Šantovka. Dívky si nacvičily moderní
vánoční písně jako například „Vánoční“ - Johny Machette a Teri Blitzen,nebo „To k Vánocům patří“ –
píseň Johna Lennona, kterou česky nazpíval Jiří Korn. I když měly dívky velkou trému, vše výborně
zvládly. Za svoje vystoupení si odnesly sladkou odměnu, ale hlavně velký potlesk od posluchačů
a návštěvníku galerie Šantovka.

Vánoční besídka se sponzory 12. 12. 2017
Dne 12. 12. 2017 se konala vánoční besídka se sponzory. Byl připraven pestrý program a také bohaté
občerstvení. Nejmenší děti si připravily divadelní představení Červená Karkulka, inspirované Zdeňkem
Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem. Další částí programu byl přednes básní s vánoční tématikou a na
závěr zazpívaly dívky Adriana a Kateřina moderní vánoční písně. Velké poděkování patří paní PhDr.
Janě Kolomazníkové a paní Jitce Klabalové, za krásné dárky pro naše děti. Díky nim jsme mohli dětem
splnit jejich vánoční přání. Děti byly moc šťastné a besídku si velmi užily.
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Silvestr 31.12. 2017
Nás šest se rozhodlo, že nejlepší oslava konce roku bude na DD. Jak vidíte, vsadili jsme správně
a zábava je v plném proudu.
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ZIMNÍ rekreační pobyt v KOŘENOVĚ v JIZERSKÝCH HORÁCH
4. 3. – 11. 3. 2018
Bylo krásné slunečné nedělní poledne a u DD v Litovli bylo nezvykle rušno. Proč? Děti z DD se
totiž právě chystaly k odjezdu na zimní rekreační pobyt do Kořenova v Jizerských horách. Přesně 20
minut po 12 hodině natěšené děti z DD nasedly do autobusu a vydaly se vstříc poznávání nového
prostředí, získávání zážitků a užití si zimních radovánek na sněhu. Prostě prožití týdne jinak, než jsou
zvyklí… A to se bez pochyby naplnilo.
Do místa pobytu do PENZIONU POEZIE v Kořenově jsme dojeli v 16,15 hodin. Cesta to byla
sice dlouhá a děti se samozřejmě nevyhnuly otázkám typu: „Teto, kdy už tam budeme?“ „Této, jak je to
ještě daleko?“ Ale téměř všechny děti cestu bez problému zvládly. Po příjezdu do penzionu nás čekalo
příjemné přivítání manželů Matouškových, kterým penzion patří. Poté následovalo vybalování věcí,
seznámení se s prostředím penzionu, poučení o bezpečnosti a pár technických informací od p. majitele
penzionu. O půl sedmé nás čekala výborná večeře - kuřecí čína s rýží a jako zákusek rakvička se
šlehačkou. Po večeři a večerní hygieně šly malé děti spát a velké děti odpočívaly po náročné cestě.
V pondělí se po vydatné snídani vydaly velké děti s panem vychovatelem a paní vychovatelkou
na svah testovat své lyžařské schopnosti. Menší děti se šly projít po okolí Kořenova a odpoledne si také
užívaly sněhu – bobovaly a sáňkovaly.
V úterý se velkým dětem také dařilo na sjezdovce a menší děti absolvovaly krátkou procházku a
pak vyráběly sněhuláka – „Kořenováka“. Tento maskot nám dělal společnost celý pobyt v Kořenově.
(Nakonec jsme ho darovali p. Horáčkovi, který nás navštívil v sobotu.)
Ve středu nás čekal zajímavý den. Ne, že by ty předtím nebyly dost zajímavé, ale tenhle se
něčím lišil. Vydali jsme se na celodenní výlet do Liberce. Cílem naší návštěvy byl vědecko-zábavný
park IQLAND. V tomto centru jsme strávili téměř pět hodin. Mezitím jsme ještě absolvovali návštěvu
planetária. Děti (hlavně ty menší) byly z návštěvy IQLANDU naprosto fascinované. Úžasné na tom
bylo, že si mohly všechno vyzkoušet, ohmatat, zapojit všechny smysly… nejvíce je zaujala vodní stěna,
vodní rotující tunel, bublinárium, …Zážitků z tohoto dne mají asi nejvíc!
Ve čtvrtek se lyžovalo, bobovalo a sáňkovalo. Odpoledne šly některé děti s paní vychovatelkou
plavat do blízkého WELLNESS hotelového bazénu. Další děti dováděli na sněhu a stavěli s panem
vychovatelem sněhuláka, ze kterého nakonec vzniklo iglú.
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Divadelní představení 7. 4. 2018
Dne 7. 4. 2018 jsme se zúčastnili baletního představení ODYSSEUS v Moravském divadle
v Olomouci. Představení začalo v 10 hodin dopoledne. Děti se dozvěděly něco o starověkých bájích.
Samotný Odysseus a jeho družina se během představení setkali s Obry, Kyklopem, Poseidonem, ale i
se samotným Diem. Představení se dětem velmi líbilo a velmi si ho užily.
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Jaruška na castingu ČR Dívka roku 2018
Jaruška se umístila v základním kole celostátní soutěže Dívka roku 2018 na 5. místě, které se
konalo 3. 2. v Litovli. Měla tak možnost postoupit jako náhradnice na casting ČR, ze kterého se
vybíralo 16 dívek postupujících do semifinále a bojujících o titul Dívka roku 2018. Jaruška této lákavé
nabídky využila a vypravila se tak 5. 4. s paní ředitelkou M. Opletalovou a paní vychovatelkou R.
Doubravovou do Škvorce nedaleko Prahy, kde se casting ČR konal. Po příjezdu do Škvorce a povinné
prezentaci pořadatelé převzali dívky a začali je připravovat na casting. Casting měl být původně
neveřejný, ale pořadatelé udělali změnu a na casting pustili i veřejnost. Samotný casting začal s více jak
hodinovým zpožděním zhruba po 14. hodině. Zúčastnilo se ho 47 dívek z celé ČR.
Na průběh castingu dohlížela odborná porota, ve které zasedla např. tanečnice Zuzana Šťastná,
zpěvačka Kate Matl, majitel trenyrkarny.cz Ruslan Skopal, nebo majitelka Statku u Prahy, kde se
casting konal. Celou akcí provázela výborná a skvěle se doplňující dvojice – zpěvák a herec David
Gránský a tanečník a televizní moderátor Jakub Kotek.
Naše Jaruška vystupovala na castingu v pořadí jako 47., takže měla velkou nevýhodu, že byla až
mezi posledními. První disciplínou, kterou holky absolvovaly, byl rozhovor s moderátorem. Moderátoři
se během rozhovoru s dívkami snažili nervózní atmosféru odlehčit vtípky. Jaruška rozhovor zvládla,
akorát když jí jeden ze členů poroty dal doplňující otázku: „Proč bys měla vyhrát zrovna ty?“, tak
Jaruška odpověděla, že neví. Druhou disciplínou byla volná disciplína. Jaruška jako jedna z mála dívek
recitovala. A recitovala dokonce rusky - báseň „JOLOČKA.“ Báseň pěkně přednesla, akorát moderátor
ji po přednesu básně trochu „nachytal“, když se jí zeptal, o čem báseň byla. Předposlední disciplína
byla pohybová. Dívky (po šesticích na pódiu) cvičily podle lektorky, která předcvičovala. Při poslední
disciplíně se ukázalo 47 dívek ve společenských šatech. O půl sedmé čtyřhodinový náročný casting
skončil, ve kterém všechny dívky ukázaly to nejlepší, co v nich bylo…Po přestávce už nastalo tolik
očekávané vyhlašování 16 semifinalistek. Jaruška se mezi 16 nejlepších sice nedostala, ale ani
nezklamala. Myslím si, že si ze Škvorce odvezla zážitky a navázala nová přátelství. A snad jí tato
soutěž dodala i potřebné sebevědomí a sebedůvěru. A možná i odvahu zkusit tuto soutěž příští rok
znovu!
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Freefest LITOVEL 16. 6. 2018
Velký adrenalinový zážitek měly dívky ze zorbingu, jízdy v zorbingové kouli z mini-svahu, které se
původně bály, ale nakonec se všechny vyřádily. Také si zahrály „curling, metanou“, ale házelo se 5ti
litrovými kanystry na vodu a zametalo se smetákem a legrace bylo hodně. Hodně se těšily, že si
zazpívají se skupinou MŇÁGA A ŽĎORP, AC DC CZECH REVIVAL, STRACENÉ RÁJ.

Funfest OLOMOUC rodinný festival 17. 6. 2018
FUNFEST nový festival v prostorách Korunní pevnůstky, kde byla zábava pro děti i dospělé. Nabídnul
nám MAXIM TURBULENC, PARKOUROVOU EXHIBICI A WORKSHOP ZOHIR, YOUTUBERA
LUKEFRY, HISTORICKÉ ŠERMOVÁNÍ. Korunní pevnůstka nezklamala, jako vždy se nám tam moc
líbilo.
Cyklistický pobyt Mohelnice, Náměšť na Hané 9. 7. – 13. 7. 2018
V pondělí ráno jsme vstali s dobrou náladou, a hlavně pravou nohou. Počasí nám přálo.
Sluníčko svítilo a na stromě se nehnul ani lísteček. Sbalili jsme stany, spacáky i karimatky a naložili je
do auta. Nachystali jsme kola, nasadili helmu na hlavu a vyrazili směr dobrodružství. Cílem naší první
cesty byl Camp Morava v Mohelnici. Vyrazili jsme z Litovle a jeli jsme přes Nové Zámky, Řimice,
Doubravice, Moravičany až do Mohelnice. Po příjezdu do kempu jsme postavili stany a vydali se na
koupaliště, které bylo hned vedle našeho ubytování. V 6 hodin nás čekala večeře v místní restauraci. Po
večeři měly děti osobní volno, jelikož byly hodně unavené. Před večerkou jsme se vydali na krátkou
procházku po místním okolí.
V úterý nám den nezačal zrovna nejšťastněji. Brzo ráno se stal první úraz. Jedna z našich dívek
si roztrhla nohu o háček od stanu. Proto jsme ráno vyrazili na chirurgii, aby jí nohu ošetřili. Nakonec si
odvážela 6 stehů. Zbytek dne nám neustále pršelo. Proto jsme dopoledne strávili hraním společenských
her. Odpoledne po obědě jsme se vydali na procházku po Mohelnici, stavili jsme se v obchodě a
některé děti nám ukázaly, kam chodí do školy. V 6 hodin nás opět čekala večeře v místní restauraci.
Podávaly se buchtičky s krémem. Na to se děti moc těšily. Po večeři nás čekala společná hra. V 10
jsme rychle zalehli, protože se opět na obloze honily mraky.
Ve středu nás čekalo balení stanů a trasa dlouhá 30 km. Našim cílem byla ubytovna v Náměšti
na Hané. Nasnídali jsme se, zabalili všechny věci, hlavně stany a naložili na auto. Nachystali jsme si
kola a vyrazili na naši nejdelší trasu. Byla to docela výzva a děti z toho měly docela obavu. Trasa vedla
přes Loštice, Palonín, Bílou Lhotu, kolem Mladče až do Chudobína. Z Chudobína jsme vyrazili směr
Haňovice, Myslechovice, Cholina, Odrlice, Senice na Hané a pak už jsme byli v Náměšti na Hané. Děti
trasu zvládly úplně bez problému. Sice jim ke konci už docházela síla, ale nakonec zatli zuby a zvládli
vše na jedničku. Po ubytování jsme se najedli a odpočívali. Večer nás čekala procházka po okolí. Ulehli
jsme velmi brzo, jelikož jsme byli velmi unaveni.
Čtvrteční den jsme si trochu přispali. Dopolední program zahrnoval návštěvu místního zámku
Náměšť na Hané. Tato prohlídka se nám velice líbila a byla velmi zajímavá. Viděli jsme například
kočáry a krásné zahrady. Odpoledne jsme šli na návštěvu na ranč pana Navrátila. Zde byla možnost
pohladit si koně a podívat se, jak vypadá péče o takové zvíře. Kdo měl odvahu, mohl pomoci. Dále nás
čekalo plno her a aktivit, kde si děti mohly vysoutěžit nějaké sladkosti.
Pátek byl ve znamení odjezdu. Zabalit věci, uklidit, nabrat síly na poslední závěrečnou cestu.
Cestu domů. Z Náměště jsme vyrazili o půl 11. A v Litovli jsme byli ve 12 hodin. Přijížděli jsme
s pokřikem „Hurá, už jsme doma!!“ Děti ještě čekal úklid a vybalování věcí. Myslím, že tento pobyt se
velmi vydařil. Děti byly spokojené, trošku si zasportovaly a poznaly nová místa. Za pět dní zažili
spoustu zážitků, zábavy a do života si nesou opět nové zkušenosti.
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Odjezd z Litovle

Drahanská vrchovina
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Mohelnice – kemping

Náměšť - zámecké nádvoří
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Dětský den Náměšť na Hané 12. 8. 2018
Den začínal jako většina srpnových dnů. Sluníčko hřálo již brzo ráno. Nás čekal dětský den
v Náměšti na Hané, který pořádala nadace BRAVE BEAR. Děti se moc těšily. Jelikož jsme věděli, že
děti čeká velká hostina, připravili jsme na oběd pouze polévku a ve 12 hodin jsme vyrazili směr
Náměšť na Hané. Pro děti byl připravený bohatý program. Nejprve byly děti rozděleny do skupinek a
potom je čekal raut. Jakmile si všichni nacpali bříška, začalo se chodit po jednotlivých stanovištích.
V celém areálu ranče bylo 8 stanovišť. Děti se mohly projet na koni, zasoutěžit si ve vybíjené,
projely se v obrněném transportéru nebo SUV. Prohlédly si například Lamborghini, kde si mohly
sednout a omrknout interiér vozidla. Nejen, že měly spoustu zážitků, ale také si vysoutěžily mnoho cen.
Domů jsme dorazili unavení, ale spokojeni a plni zážitků. Děti budou na tento Dětský den vzpomínat
ještě velmi dlouho.
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Letní rekreační pobyt IVAŇ 2018
20. 8. 2018 vyrážela parta sedmi holek a dvou paní vychovatelek vstříc pěti dennímu letnímu
dobrodružství. Cílem naší výpravy byla malebná vesnička Ivaň na jižní Moravě. Během pobytu
navštívila naše parta spoustu míst a zajímavostí, např. městoValtice, kolonáda Reistna, Aqualand
Moravia v Pasohlávkách, zámek Lednice a další. Každý den byl nabitý program, vůbec jsme se
nenudily. Navíc nám přálo počasí, takže tento pobyt byl prostě SUPER!

Valtice
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Nádvoří Valtice

Zámecké rybníky Lednice
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Minaret v Lednici
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ZÁVĚR:

Školní rok 2017/2018 proběhl ve znamení velkých změn. Další a další výrazné změny ve
školské legislativě, na které jsme museli reagovat. První rok zkušeností s asistenty pedagogy. Výrazné
personální změny. Rekonstrukce a opravy ve škole i na dětském domově, atd. atd.
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:

Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka
2. 10. 2018 Mgr. Alena Pikalová Loučková,
zástupce ředitele

Koncept výroční zprávy
projednán v pedagogické radě:

28. 8. 2018 Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka

Schváleno školskou radou:

8 10. 2018

Mgr. Libuše Štafová, předseda ŠR

Odpovědná osoba:

12. 10.
2018

Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka

Odesláno zřizovateli:

Mgr. Alena Pikalová Loučková,
zástupce ředitele

42

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 2017
Č.j.: ZSDDSJL/35/2018
TC04X002PDZN
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

Ředitelství
Sociální
pracovnice
Hospodářka

Ekonomka
CELKEM

Počet
Počet
písemně
písemně
podaných poskytnutých
žádostí o
informací
informace
0
0

Počet ústně
podaných
žádostí o
informace

Počet ústně
Počet
poskytnutých zpoplatněných
informací
žádostí o
informace

0

0

0

Počet
vydaných
rozhodnutí o
neposkytnutí
informace
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Litovel, 11. 1. 2018

Mgr. Marcela Opletalová
ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel

