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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 – od 1. 12. 2015 
 
       Zástupce statutárního orgánu:                Mgr. Marcela Opletalová – do 30. 11. 2015 
 
1.8. Školská rada:    Znovu zřízena od 1. 1. 2015 
 
1.9. Součásti školy a jejich IZO:  Základní škola  
      Palackého 938, 784 01 LITOVEL 
      Vojtěchov 2, 798 55 HVOZD 
      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.wz.cz 
 
1.14. Charakteristika školy:    

Ředitelství a ZŠ praktická 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. ZŠ při 
zdravotnickém zařízení sídlí ve Vojtěchově, provozovatelem ozdravovny je Česká speleologická 
společnost Olomouc. Dětská ozdravovna je od 1. 1. 2014 uzavřena, ZŠ při ZZ je mimo provoz, bude 
podaná žádost o výmaz ze školského rejstříku. 

Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel organizuje doplňkovou činnost, která 
byla zahájena 1. 9. 2012. Konkrétně se jedná o stravování cizích strávníků.  

Základní škola (praktická) 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 
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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.  

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. Ve školním roce 2015/2016 bylo na škole vzděláváno 8–10 
žáků základní školy. Byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Žijeme společně“ dle 
RVP ZV, č.j.: 58/2013, 79-01-C/01 Základní škola. 

Kapacita ZŠ praktické je 120 žáků, ZŠ speciální 12 žáků a ZŠ při ZZ 45 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 praktická 
Učební plán: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM podle RVP ZV – LMP, č.j.: 435/2007, 79-01-C/01 

Základní škola (1. – 9. ročník) 
Schválen: Školská rada 

 
ŠVP je otevřený dokument, v průběhu jeho zavádění jsme došli k poznatkům, že v některých 

předmětech lze provést úpravy ŠVP ve prospěch zkvalitnění výuky a větší provázanosti. Na úpravách 
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se aktivně podílejí všichni vyučující škol týmovou spoluprací, připravovali program se zaměřením na 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. pro žáky s mentálním postižením a zdravotním 
oslabením. 

ZŠ praktická 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.  
 
Základní škola 
Učební plán:  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ŽIJEME SPOLEČNĚ“ dle RVP ZV,  

č.j.: 58/2013, 79-01-C/01 Základní škola (1. - 5. ročník) 
Schválen: Školská rada 
 
ZŠ při zdravotnickém zařízení Vojtěchov      
Učební plán:   ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, příloha ŠVP dle RVP ZV LMP 
Č.j.:    435/2007 
 
 
4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZAŘÍZENÍ K 31. 8. 2016  
4.1. Celkový přehled  

Pracovníků celkem: (fyzických osob)  27 
 z toho       mužů:                       5 
                                žen:               22    
Pedagogičtí pracovníci celkem:               19 
 z toho       učitelé:      8 
                    vychovatelé:                 8 
           asistent pedagoga:      4 
 

Ostatní pracovníci celkem:      8 
 THP:        2 
 Dělnická povolání:      2 
 Obchodně provozní pracovníci:    3 
 Sociální pracovnice:      1 
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Snížený pracovní úvazek je k 31. 8. 2016 stanoven u některých funkcí takto: 
 asistentka pedagoga 0,300, uklízečka DD 0,500; uklízečka ZŠ 0,500; pradlena 0,700; vedoucí 
ŠJ 0,500; hospodářka 0,500;  pracovnice provozu ŠJ 0,300, sociální pracovnice 0,800, kuchařka 0,600. 
 
4.2. Personální změny 

1. 12. 2015 byla do funkce ředitelky ZŠ, DD a ŠJ Litovel jmenována Mgr. Marcela Opletalová. 
1. 12. 2015 nastoupila na místo vychovatelky p. Romana Dlasková. 
1. 1. 2016 byla do funkce zástupce ředitele a zástupce statutárního orgánu jmenována Mgr. 

Alena Pikalová Loučková. 
1. 1. 2016 došlo ke změně pracovní smlouvy Mgr. Libuše Štafové dohodou o změně pracovního 

zařazení. Z pozice vychovatelky DD byla převedena na pozici učitelky ZŠ. 
1. 2. 2016 vznikl další pracovní poměr p. Jarmile Mejzešové – asistentka pedagoga, úvazek 

0,300. 
1. 4. 2016 nastoupila na místo vychovatelky Mgr. Radomíra Dvořáková. 
31. 8. 2016 skončil pracovní poměr Mgr. Miluše Žáčkové výpovědí z důvodu nadbytečnosti. 

 
4.3. Pedagogičtí pracovníci – stav k 31. 8. 2016 
 

 Pracovní zařazení Aprobace Přidělené předměty Délka praxe 

ZŠ Ředitelka učit. ŠMVZP Inf, Rý 29 roků 

 Zástupce ředitele učit. ŠMVZP Prv, Přv, VU, ČaS, Tv – d, Pv, Pvý 30 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP 
Čj, Ma, Prv, Přv, VU, Dě, VkO, Vv, VkZ, 
Pv-h, Pvý 34 roků 

 Učitel učit. ŠMVZP 
Čj, Aj, Inf, Př, Ze, Fy, Che, Vv, Pv-h, Pvý, 
Tv-h 31 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP 
Čt, Ps, VU, Řv, ČJL, Čj, Ma, Vl, Hv, Vv, 
Tv,Pv, Pvý 35 roků 

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

 Třídní učitel učit. ŠMVZP ČJL, Čj, Ma, Vl, Hv, Vv, Tv, Pv, Pvý 35 roků 

 Třídní učitel učit. ŠMVZP Čj, Ma, VkO, Ze, Př, Fy, VkZ, Pv-d, Pvý 37 roků 

Dětský Vedoucí vychovatel učit. ŠMVZP   31 roků 

domov Vychovatel učit. ŠMVZP   28 roků 

 Vychovatel ÚSO   1 rok 

 Vychovatel 
vych. 
ŠMVZP   1/2 roku 

 Vychovatel ÚSO   6 roků 

 Vychovatel VOŠ   6 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO   1/2 roku 

 Vychovatel ÚSO   23 roků 

 Vychovatel 
vych. 
ŠMVZP   34 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO   21 roků 

 Asistent pedagoga SO   29 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO, SPgŠ   28 roků 
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4.4. Ostatní zaměstnanci zařízení – stav k 31. 8. 2016  
 

 
 
4.5. Organizační struktura platná ve školním roce 2015/16  

 
 
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 20. ledna 2016 
v budově školy. K zápisu se nikdo nedostavil. 
 
 
 
 

Funkce Úvazek Pracoviště
Hospodářka 0,500 ZŠ
Ekonomka 1,000 ZŠ
Uklízečka ZŠ 0,500 ZŠ
Sociální pracovnice 0,800 Dětský domov
Uklízečka 0,500 Dětský domov
Pradlena 0,700 Dětský domov
Vedoucí školní jídelny 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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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
6.1. Statistické údaje o žácích 
6.1.1. Základní škola praktická + Základní škola speciální + ZŠ – stav k 1. 9. 2015 

 
6.1.2. Základní škola praktická + Základní škola speciální + ZŠ – stav k 30. 6. 2016 
 

stupeň

ročník 1. 1.ZŠ 1.ZŠS 2.ZŠ 2. 3.ZŠ 3. 4. 4.ZŠ 5. 5.ZŠ 6.ZŠS 6. 7. 8. 9. 10.ZŠS 1. - 5. 6. - 9. 1. - 9.

počet tříd 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 5

počet žáků 3 3 2 1 1 1 5 1 2 4 1 2 4 3 3 4 1 26 15 41

třída s oddělením: III. (1.ZŠS + 3. +5.ZŠ + 10.ZŠS)

IV. (1. + 2.ZŠ + 4. + 4.ZŠ + 6.ZŠS)

V. (1.ZŠ + 5.)

VIII. (6. + 8.)

IX. (7. + 9.)

I. II.

 
 
- školní rok 2015/16 byl zahájen v úterý 1. 9. 2015. K tomuto datu zahajovala škola s 37 žáky (19 d, 

18 h), 29 docházejících, 8 s NÚV; 
- žáci byli rozděleni do pěti tříd, každá třída byla s oddělením. Takže vznikla pětitřídka, čtyřtřídka a 3 

dvojtřídky; 
- 7. 9. 2015 – 1 žák přestoupil ze SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka z důvodu přestěhování; 
- 14. 9. 2015 – 1 žák  byl na základě změny vzdělávacího programu vřazen do 4. ročníku ZŠp; 
- 29. 9. 2015 – 1 žák přestoupil na ZŠ a PŠ Opava z důvodu přestěhování; 
- 12.10 2015 – 3 sourozenci byli přijati z důvodu  změny vzdělávacího programu, přestup  ze ZŠ 

Vítězná, Litovel; 
- 13. 10. 2015  – změna příjmení u 1 žákyně; 
- 18. 10 2015 – 2 sestry přestoupily na SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka z důvodu přestěhování; 
- 23. 11. 2015 – 1 žákyně byla přijata do 6. ročníku z důvodu změny vzdělávacího programu, přestup 

ze ZŠ Vítězná, Litovel; 
- 26. 11. 2015 byl do 6. ročníku přijat 1 žák z důvodu změny vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ 

Vítězná, Litovel; 
- 30. 11. 2015 – 1 žákyně byla přijata do 5. ročníku z důvodu přestěhování, přestup ze ZŠ Bruntál; 
- 2. 12. 2015 – 1 žák byl přijat do 1. ročníku z důvodu změny vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ 

Luká; 
- 25. 1. 2016 – 1 žákyně přestoupila na ZŠ Bruntál z důvodu stěhování; 
- 8. 2. 2016 – 1 žák byl vřazen do 1. ročníku ZŠS z důvodu změny vzdělávacího programu; 
- 12. 2. 2016 – 1 žákyně přestoupila ze ZŠ a MŠ Hanušovice (1.r. ZŠ) z důvodu PO OS Šumperk; 
- 23. 2. 2016 – 1 žák – přestup do DDÚ, ZŠ a ŠJ Bohumín – Šunychl; 
- 29. 2. 2016 – 1 žákyně byla přijata na žádost ZZ, přestup ze ZŠ a MŠ Žerotín; 
- 29. 2. 2016 – 1 žákyně byla přijata na žádost ZZ, přestup ze ZŠ Uničov; 
- 14. 3. 2016 – 3 sourozenci přestoupili na ZŠ Uničov z důvodu přestěhování; 

stupeň

ročník 1. 1.ZŠ 1.ZŠS 2.ZŠ 3. 4. 4.ZŠ 5. 5.ZŠ 6. 6.ZŠS 7. 8. 9. 10.ZŠS 1. - 5. 6. - 9. 1. - 9.

počet tříd 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 5

počet žáků 1 4 1 2 4 2 1 4 1 4 2 3 4 3 1 22 15 37

třída s oddělením: III. (1.ZŠS + 3. +5.ZŠ + 10.ZŠS)

IV. (1. + 2.ZŠ + 4. + 4.ZŠ + 6.ZŠS)

V. (1.ZŠ + 5.)

VIII. (6. + 8.)

IX. (7. + 9.)

II.I.
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- 30. 3. 2016 – 1 žák byl přijat do 3. ročníku na základě změny vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ 

Vítězná, Litovel; 
- 4. 4. 2016 – 1 žákyně přestoupila na SŠ a ZŠ prof. Matějčka Olomouc z důvodu přestěhování; 
- 14. 4. 2016 – 1 žákyně přestoupila ze SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk (4.r. ZŠ) z důvodu PO OS Šumperk; 
- 23. 5. 2016 – 1 žákyně byla na základě změny vzdělávacího programu vřazena do 1. ročníku ZŠp;  
- 6. 6. 2016 – 1 žák byl na základě změny vzdělávacího programu vřazen do 1. ročníku ZŠp; 
- k 22.6.2016 je aktuální stav 41 žáků, z toho 31 docházejících + 10 s NÚV, z celkového počtu žáků 

je 31 dívek + 20 chlapců; 
- DD zahajoval se 16 ubytovanými dětmi (9 dívek, 7 hochů).; 
- 30. 11. 2015 – 1 dívka – ukončení Smlouvy o setrvání v péči DD do ukončení přípravy na povolání; 
- 30. 11. 2015 – 1 dívka – ukončení pobytu na DD na základě zrušení ÚV soudem; 
- 11. 2. 2016 – 3 sourozenci byli  Usnesením OS v Šumperku umístěni na základě PO na DD;  
- 14. 4. 2016 – 1 dívka byla přijata na DD na základě PO, které vydal OS v Šumperku; 
- 24. 5. 2016 – 1 dívka byla přijata na DD na základě rozsudku OS v Olomouci, kterým byla nařízena ÚV; 
- k 30. 6. 2016 byla na vlastní žádost ukončena Smlouva o setrvání v péči DD do ukončení přípravy na 

povolání 1 dívce; 
- 26. 8. 2016 – byla přijata na DD 1 žákyně na základě Usnesení OS v Šumperku, kterým bylo vydáno PO; 
- k 31. 8 . 2016 je na DD ubytováno 20 dětí (12 dívek a 8 hochů). 4 děti předškolního věku, 12 dětí školního 

věku a 4 děti studují na středních školách.  2 děti jsou na dlouhodobém pobytu v rodině.   
 
6.1.4. Základní škola při zdravotnickém zařízení 

Od 1. 1. 2014 byla ozdravná péče v DO se speleoterapií ukončena. Důvodem byl stále nižší 
počet odléčených dětí. ZŠ při ZZ je od 1. 9. 2014 mimo provoz.  
 
6.1.5. Vycházející žáci ZŠ praktické,speciální 

Celkem vycházeli 4 žáci z 9. ročníku a 1 žákyně 10. ročníku ZŠS. Tři žáci  9. ročníku byli přijati 
na zvolený učební obor. Jeden žák 9. ročníku ZŠ praktické a 1 žákyně 10. ročníku ZŠS nebudou 
pokračovat ve studiu. 

 
Název učebního oboru                                     Počet žáků 

Potravinářská výroba – OU a PrŠ Mohelnice                       2 
Zedník – SŠ polytechnická Olomouc    1 

 

6.1.6. Žáci vzdělávaní podle IVP 
Podle individuálního vzdělávacího plánu byli vzděláváni 2 žáci 6. ročníku ZŠS, u 1 žáka bylo 

po prošetření v SPC upuštěno od IVP pro II. pololetí. 
 
6.1.7. Počet žáků na učitele 

Podle stavu k 30. 6. 2016 je přepočtený počet žáků 5,1 na jednoho učitele. 
 
6.2. Přehled o žácích a třídách k 30. 6. 2016 
 

 
Třída 
 

Žáků Hoši Dívky 
Opakovalo 

ročník 
Ukončilo 
docházku 

ÚV Docházející 

III. – odd. 10 2 8 - 1 2 8 

IV. – odd. 9 6 3 - - 1 8 

V. – odd. 8 3 5 - - 2 6 

VIII. – odd. 7 5 2 - - 2 5 

IX. – odd.  7 4 3 - 4 3 4 

    41 20 21 - 5  10 31 
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6.3. Přehled o prospěchu a chování         
                                                                                                                             1. pol. šk. r. 2015/16   

                                                             2. pol. šk. r. 2015/16 
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Ž
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2.
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3.
st
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P
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hv
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1. 2 2,71 - 1 1 - - - - - - - 
 3 2,94 - 1 2 - - 1 - - - - 

1. ZŠ 4 2,35 1 1 2 - - 1 - - - - 
 3 2,31 - 2 1 - 1 - - - - - 

    1. ZŠS   1 2,25 - 1 - - - - - - - - 
 2 3,56 - 1 1 - - - - - -  

2. 1 1,57 - 1 - - - - - - - - 
 1 1,71 - 1 - - - - - - - - 

2. ZŠ 1 1,28 1 - - - - - - - - - 
 1 1,85 - 1 - - - 1 - - - - 

3. 5 1,62 1 4 - - - - - - - - 
 5 1,91 - 5 - - 2 - - - - - 

3. ZŠ - - - - - - - - - - - - 
 1 2,00 - 1 - - - - - - - - 

4. 3 1,77 - 3 - - - - - - - - 
 1 1,55 - 1 - - - - - - - 1 

4. ZŠ 1 1,00 1 - - - - - - - - 1 
 2 1,35 1 1 - - - 1 - - - 1 

5. 5 1,287 4 1 - - - - - - - - 
 4 1,57 1 3 - - - - - - - 2 

5. ZŠ 1 1,90 - 1 - - - - - - - - 
 1 2,50 - - 1 - - - - - - - 

6. 5 2,13 - 5 - - 3 - - - - - 
 4 1,87 1 3 - - 3 2 - - - - 

6. ZŠS 2 1,44 1 1 - - - - - - - 1 
 2 1,5 1 1 - - - - - - - 1 

7. 3 2,71 - 1 2 - - - - 1 - - 
 3 2,53 1 1 1 - - - - - - - 

8. 3 1,95 1 2 - - - - - - - 1 
 3 1,66 1 2 - - 1 - - - - 2 

9. 4 2,60 1 2 1 - - - - 1 - - 
 4 2,41 1 2 1 - 2 - - - 1 2 

10. ZŠS 1 1,27 1 - - - - - - - - - 
 1 1,09 1 - - - - - - - - 1 

 
Shrnutí: 
      I. pololetí   II. pololetí 

Počet žáků školy:  42   41 
Klasifikováno:  42  41 
Prospělo s vyznamenáním: 12    8 
Prospělo:  24  26 
Neprospělo:      6     7 
Uvolněn:    0    0 
Nehodnocen:    0    0 
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Výchovná opatření: 
Pochvala třídního učitele:   4    10 
Napomenutí třídního učitele:  3    7 
Důtka třídního učitele:  1      6  
Důtka ředitele školy:    0    0 
2. stupeň z chování:    2    0 
3. stupeň z chování:    0    1 

 
6.4. Přehled o absenci                                                                                                     
                                                                                                                       1. pol. šk. r. 2015/16                     
                                                                                                                       2. pol. šk. r. 2015/16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ročník Počet žáků Zam.hodin celkem 
Zam. hodin 
omluvených 

Zam. hodin 
neomluvených 

1. 2 125 125 0 

 3 261 257 4 

1. ZŠ 4 324 324 0 

 3 167 167 0 
1. ZŠS 1 181 181 0 

 2 272 272 0 

2. 1 82 82 0 

 1 96 88 8 

2. ZŠ 1 79 79 0 

 1 62 62 0 

3. 5 330 330 0 

 5 369 369 0 

3. ZŠ - -                    - - 

 1 84 84 0 

4. 3 89 89 0 

 1 15 15 0 

4. ZŠ 1 24 24 0 

 2 98 98 0 

5. 5 323 323 0 

 4 130 130 0 

5. ZŠ 1 44 44 0 

 1 82 82 0 

6. 5 293 293 0 

 4 417 416 1 

6. ZŠS 2 92 92 0 

 2 211 211 0 

7. 3 300 300 0 

 3 390 390 0 

8. 3 210 210 0 

 3 109 109 0 

9. 4 390 364 26 

 4 293 245 48 

10.ZŠS 1 128 128 0 

 1 121 121 0 
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Shrnutí:                            I. pololetí II. pololetí 
 
Počet zameškaných hodin:    3 014 3 177 
 z toho omluvených:           2 988 3 116 
              neomluvených:      26                                              61 
 Ø oml. hod. na žáka: 71,14  76,00 
 Ø neoml. hod. na žáka:   0,619                             1,488 
 
6.5. Počet žáků se sníženým stupněm z chování 
           Snížený stupeň z chování (2. stupeň) měli 2 žáci v I. pololetí za 26 neomluvených hodin a za 
úmyslné poškození školního majetku. V II. pololetí byl udělen jednomu žákovi 3. stupeň z chování za 
48 neomluvených hodin. 
  
6.6. Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2015/2016 vykonávala funkci výchovného poradce Mgr. Marcela Opletalová 
a funkci metodika prevence Mgr. Jiří Juřička. 
 
6.6.1. Přehled o činnosti výchovného poradce na ZŠ praktické 

V tomto školním roce byla opakovaně řešena 1 problematická rodina, ze které docházejí do naší 
školy 4 žáci. Matka nereagovala na výzvy k návštěvě školy, když se mimořádně dostavila, slíbila 
nápravu, ale zůstalo pouze u slibů, k nápravě nedošlo. Písemně byla pozvána na jednání výchovné 
komise, na jednání se nedostavila, prý pro pracovní neschopnost. Jednání výchovné komise se konalo 
v náhradním termínu. Byla přijata opatření k přecházení absence, matka opět přislíbila nápravu, že 
bude pravidelně kontrolovat všem dětem žákovské knížky, deníčky, domácí úkoly a připravenost na 
vyučování, ale k ničemu takovému nedošlo. Sociální pracovnice pověřeného úřadu s námi zpočátku 
spolupracovala, ale potom odešla na dlouhodobou pracovní neschopnost, její agendu přebírali jiní 
kolegové, kteří se v konkrétní situaci neorientovali.  

V oblasti přípravy na povolání ve školním roce 2015/2016 výchovný poradce realizoval osobní 
schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků, řešili společně volbu  oboru vzdělání. 

SOU, volba povolání:     10. 12. 2015   Beseda se zástupci OU a PŠ 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 2015/16 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, Zdravý životní styl, Škodlivost kouření, Plánované rodičovství, 
Antikoncepce, Chodíme spolu, Nebezpečí AIDS, pohlavních chorob. Společnost Podané ruce 
připravila besedu o drogové problematice „Jak to chodí v terénu“. Proběhla také beseda se zástupcem 
MěP Litovel, pro I. stupeň na téma „Dopravní výchova a pro II. stupeň na téma „Městské vyhlášky, 
přestupky“. 

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 nevyskytl. 
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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) 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                    
Metodika výuky cizích jazyků    NIDV                1  
Správní právo při řízení škol a šk. zařízení      Ag. Paris                                     1            
Novela zákona o archivnictví     ANAG     1  
Školení vedoucích zaměstnanců    VI Prostějov                          1 
Školení k organizování a poskytování PP   VI Prostějov                          5 
Školení řidičů referenčních vozidel    Autoškola Skála Litovel  7 
Úpravy ŠVP v systému InspIS po změně RVP ZV  ČŠI      2 
Inf. seminář pro ředitele škol a šk, zař. k novele ŠZ § 16     NIDV                         2  
Agrese a šikana      Ag. Majestic    5                                                     
Školení uživatele profilu zadavatele                                     Tender Arena                                     1                      
Školení k novému Portálu PO OK                                        KÚ OK                                              1              
Vyhláška 50/78 Sb.§4     VI Prostějov    1 
 
8.2. Nepedagogičtí pracovníci 

Rovněž nepedagogičtí pracovníci měli možnost účasti na odborném vzdělávání. 
 

Název semináře                                                    Pořadatel                                  Účastník                     
Školení uživatele profilu zadavatele            Tender Arena                                    1            
Školení k novému Portálu PO OK                KÚ OK                                              1             
Změny v účetnictví pro obce a PO v r. 2016 Svaz účetních Olomouc  1                                                       
Školení k registru smluv                                KÚ OK                                              1              
Vyhláška 50/78 Sb, §4   VI Prostějov    1                     
Školení vedoucích zaměstnanců  VI Prostějov    1 
Školení obsluhy plynového zařízení  VI Prostějov    1 
Hygienické minimum v oblasti dozoru ŠJ KHS OK    1 
Školení řidičů referenčních vozidel  Autoškola Skála Litovel  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 a také 
školení BOZP a PO pro všechny zaměstnance. 
 

9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
 Ve školním roce 2015/2016 se škola nezapojila do žádného projektu. 
 
10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
 Ve školním roce 2015/2016 škola nerealizovala žádný projektu. 
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11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
 2 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 
 
 Ve školním roce 2015/2016 škola spolupracovala s mnoha organizacemi. Máme nadstandardní 
vztahy se Speciálně pedagogickým centrem (PPP a SPC OK Olomouc). Není výjimkou, že zákonní 
zástupci žáků se nedostaví na předem objednaný termín vyšetření. Proto vycházíme rodičům vstříc tím 
způsobem, že pracovníci SPC přijíždějí vyšetřit děti přímo ve škole, tímto způsobem je alespoň 
zajištěno, že k vyšetření dojde.  
 V průběhu školního roku došlo k dohodě mezi ředitelem PPP a SPC OK Olomouc a ředitelkou 
ZŠ, DD a ŠJ Litovel o zřízení detašovaného pracoviště PPP v prostorách ZŠ na ul. Palackého Litovel. 
Byla zvolena vhodná místnost, která byla přizpůsobena potřebám poradny. Od školního roku 
2016/2017 bude zahájen provoz PPP. 
 Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc je dlouholetou tradicí. 
Studenti na naší škole konají náslechové praxe, rovněž studentům umožňujeme výkon dlouhodobé 
praxe. Studenti měli také možnost absolvovat praxi 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 Moravskou cestou, 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. 

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

Významné je také navázání 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 jsme navázali spolupráci ve 
školním roce, např. Člověk v tísni, o.p.s., Podané ruce, Lokální síťování, Ve spojení, z.s., atd. 
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13. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

13.1. Lyžařský kurz 
Ve školním roce 2015/2016 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 na regionální úrovni. Atraktivita závodu vzbudila zájem i ze strany „běžných“ základních 
škol, proto jsme na letošní závody pozvali i ZŠ Vodní Mohelnice, ZŠ Litovel, Vítězná 1250 a ZŠ 
Litovel, Jungmannova 655. Celkem se závodu zúčastnilo 7 škol a 23 hlídek dívčích i chlapeckých. 

 

  

  

  
Regionální kolo Běhu Litovelským Pomoravím – 20. 4. 2016 
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Putovní pohár si letos odvezli žáci ZŠ Litovel, Vítězná 1250 

 
 13.2.2. Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních 
 V tomto školním roce jsme školní kolo uspořádali 29. 4. 2016. Okresní kolo se konalo 
v Uničově dne 10. 5. 2016. Letos sice nikdo z naší školy do krajského kola nepostoupil, ale 4. místo 
našich chlapců jistě stojí za zmínku a za pochvalu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                        
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Školní kolo AČ 29. 4. 2016 
 

 
 13.2.3. Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 I tento školní rok proběhla Dopravní soutěž pouze v rámci školního kola, okresní kolo se již 
několikátý rok nevyhlašuje. Školní kolo proběhlo na dopravním hřišti v Litovli dne 17. 5. 2016. 
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13.3. Další školní akce 
 Naše škola letos pořádala poprvé „Den otevřených dveří“. Naši školu navštívili představitelé 
města Litovle, ostatních základních škol a samozřejmě i rodiče a známí našich žáků. 

V letošním školním roce navštívili žáci divadelní představení „O kocouru Mikešovi“, „Když je 
v pekle neděle“ a „Čertův švagr“.  

Také jsme letos pro žáky připravili projektové dny „Ježčím krokem celým rokem“ a „Na ptačím 
krmítku“. Děti byly nadšené, protože zábavnou formou se dozvěděly spoustu nových zajímavostí a vše 
si mohly ověřit na živém exponátu. Dále se také naučily vyrábět krmný zvonek pro ptáky. 

 

 
 

Projekt „Ježčím krokem celým rokem“ 
 

 
 

Projekt „Na ptačím krmítku“ 
 
 
 



  18 
 

 
 Den dětí jsme letos 3. 6. 2016 pořádali opět v Sobáčově. Všem dětem se výlet líbil, zejména 
občerstvení z místní udírny.  
 

 
 

13.4. Výtvarné soutěže 
 Naši žáci se také zapojovali do výtvarných soutěží. Např. „Krkonoše očima dětí“, „Kniha a já“, 
„Kniha ti sluší“, „Rozesmátý svět“, „Máme rádi přírodu“, „Cestou dvou bratří“ a také „Hurvínkovy 
narozeniny“. 
 
13.5. Školní výlety 

Žáci 7. – 9. ročníku si na školní výlet zajeli do Aquaparku v Olomouci dne 20. 6. 2016. 
 

 
 

 
 
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 
bude na našem zařízení pokračovat v září 2016. 
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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.  
 7. 1. 2016 proběhla kontrolní a metodicko–poradní návštěva z Inspektorátu bezpečnosti 
práce. 
 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 2015 proběhly pravidelné pracovnělékařské  prohlídky u asistentů vychovatele. 
V roce 2016 proběhla vstupní pracovnělékařská prohlídka u nové zaměstnankyně. 
 
16. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY 
  
 V říjnu 2015 byly vymalovány 2 třídy ZŠ. V jedné třídě bylo položeno linoleum. V témže 
termínu proběhla oprava omítek ve vstupních prostorách školy a v chodbě v přízemí. V období 
vánočních prázdnin byly tyto prostory vymalovány. 
 V červnu 2016 byla do jedné třídy ZŠ nainstalována interaktivní tabule, v srpnu proběhlo 
školení všech učitelů na práci s tabulí. 
 V červnu 2016 bylo s ohledem na bezpečnost žáků vyrobeno a zabudováno zábradlí u schodů 
vedoucích do cvičné kuchyně. 
 V srpnu 2015 požádala zástupkyně statutárního orgánu majitele budovy ZŠ – město Litovel – o 
výměnu oken, která byla v havarijním stavu. Žádost byla posouzena jako oprávněná a výměna oken 
byla realizována v srpnu 2016. Výměnu financovalo město Litovel jako vlastník budovy.  

Na dětském domově byly v červnu 2016 opraveny schody ke vchodu do budovy ze dvora, 
současně bylo opraveno zábradlí u schodů. 

V červnu byl také vyměněn plynový ohřívač vody. 
V červenci 2016 byla z investičního fondu provedena výměna popraskaná dlažba ve školní 

jídelně. 
Z důvodu nárůstu počtu dětí ubytovaných na DD bylo nutné doplnit ložnice nábytkem a dalším 

vybavením. 
 
17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 
 

 Hospodaření za rok 2015 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 22 935,95 Kč, 
z toho 326,95 Kč je z hlavní činnosti a 22 609,- z doplňkové činnosti. Z celkového zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2015 bylo přiděleno do fondu odměn 7 000,- a do rezervního fondu 
15 935,95 Kč. 
 Předmětem doplňkové činnosti bylo v roce 2015 stravování cizích strávníků. U této činnosti 
byly celkové náklady 222 733,-, celkové výnosy 245 342,- a zlepšený výsledek hospodaření 22 609,-.  
 Celkové náklady v hlavní činnosti činily v roce 2015 11 578 160,25 Kč. V porovnání 
s upraveným rozpočtem, který byl koncipován jako vyrovnaný, byly náklady nižší o 326,95 Kč, 
konkrétně se ušetřilo za spotřebu plynu. V porovnání se schváleným rozpočtem je největší rozdíl u 
potravin (nárůst o 32 612,- Kč) a u oprav (nárůst o 43 628,-). Dále došlo k celkovému poklesu všech 
energií (celková úspora 79 000,-). Oproti roku 2014 byly celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2015 
nižší o 94 955,- Kč. Byl totiž obdržen nižší příspěvek od kraje na provoz a na odpisy. 
 Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2015 činily 11 578 487,20 Kč. Z této částky 
představovaly obdržené dotace a příspěvky 11 273 084,- a výnosy z vlastní činnosti včetně ostatních 
výnosů 305 403,20.  
 
Přehled obdržených dotací a příspěvků: 
na přímé náklady (UZ 33353)                                                      9 157 900,- 
z toho: 

- na platy                                                                             6 696 700,- 
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- na odvody                                                                         2 343 700,- 
- na přímé ONIV                                                                    117 500,- 
 

na zvýšení odměňování pracovníků reg.školství (UZ 33061)           46 805,- 
z toho: 

- na platy                                                                                   34 670,- 
- na pojistné                                                                              11 788,- 
- na FKSP                                                                                      347,-  

 
na zvýšení platů pracovníků reg.školství (UZ 33052)                    251 177,- 
z toho:  

- na platy                                                                                186 057,- 
- na pojistné                                                                             63 259,- 
- na FKSP                                                                                  1 861,-   

 
na provoz (UZ 00020)                                                                  1 647 000,- 
 
na odpisy (UZ 00006)                                                                      170 202,-    
Celkem                                                                                       11 273 084,- 
 
 Všechny dotace a příspěvky byly vyčerpány v plné výši a byly obdrženy pouze prostřednictvím 
zřizovatele, tj. Olomouckého kraje. 

 Celková dotace na přímé náklady byla proti roku 2014 nižší pouze z důvodu neobdržení 
dotace na OON – odstupné. Na platy bylo obdrženo o 3 700,- více, na odvody sociálního a zdravotního 
pojištění a příděl do FKSP více 700,-. Konkrétně bylo na platy použito 6 696 700,- (účet 521), na 
odvody SP a ZP ve výši 34 % 2 276 867,- (účet 524) a na příděl do FKSP z hrubých mezd ve výši 1 % 
66 967,- (účet 527). Na přímé ONIV bylo poskytnuto v roce 2015 o 2 900,- méně než v roce 2014. V 
rámci přímých ONIV bylo použito také 167,- na  odvody ZP a SP, neboť byla obdržena nedostatečná 
částka na odvody. Z dotace na přímé ONIV bylo v roce 2015 dále hrazeno: 
nákup materiálu (účet 501) v celkové výši 57 145,- Kč – konkrétně učebnice 18 345,-, školní potřeby 
pro žáky ZŠ 4 100,-, učební pomůcky 34 307,-, knihy do žákovské a učitelské knihovny 393,- 
mzdové náklady (účet 521) – konkrétně náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 8 218,- 
zákonné sociální pojištění (účet 525) – konkrétně zákonné pojištění pro případ odpovědnosti 
organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 21 581,- 
zákonné sociální náklady (účet 527) v celkové výši 7 362,- Kč – konkrétně příděl do FKSP z náhrad 
mezd za dočasnou pracovní neschopnost 82,-, výdaje na školení a DVPP 7 280,- 
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) ve výši 23 060,- - konkrétně učební pomůcky  
     
      Dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla v roce 2015 přidělena  
podruhé. Byla určena na pokrytí navýšených tarifů všech pracovníků od 1.11.2014. Částky platů a 
odvodů byly čerpány přesně dle obdržené výše dotace. 
 
      Dotace na zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství byla v roce 2015 přidělena 
poprvé. Byla určena na pokrytí navýšených tarifů všech pracovníků od 1.11.2015. Částky platů a 
odvodů byly čerpány dle obdržené výše dotace. 
      
      Příspěvek na provoz byl v roce 2015 proti roku 2014 nižší o 92 000,- Kč. Příspěvek na provoz 
byl v roce 2015 použit na: 
nákup materiálu (účet 501) ve výši 534 657,15 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 462 326,- Kč – konkrétně plyn 289 989,- Kč, elektrická 
energie 123 455,- Kč, voda, stočné a srážkovné 48 882,- 
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opravy a údržbu (účet 511) ve výši 191 628,12 – konkrétně opravy a údržba nemovitého majetku do 
40 000,- ve výši 183 132,12 a opravy a údržba movitého majetku 8 496,-  
cestovné (účet 512) ve výši 24 392,- 
nákup služeb (účet 518) v celkové výši 342 641,63 – konkrétně služby pošty 3 415,- Kč, poplatky za 
internet 22 632,16, pevné linky 17 591,72 a mobilní telefony 1 333,05 Kč, poplatek za DIGI TV 3 
262,- Kč, práce počítačových firem 14 066,-, údržba software 23 769,- Kč, nájemné placené městu 
Litovel za pronájem prostor ZŠ Litovel a přilehlých pozemků 51 030,-, platba za zpracování mezd 37 
701,-, technické revize a kontroly ve výši 10 590,70, bankovní poplatky 8 831,- Kč, odvoz a likvidace 
odpadu 27 182,-, úhrada za děti DD 98 020,- Kč, ostatní služby 23 218,- Kč 
zákonné sociální pojištění (účet 524) v celkové výši 2 720,- Kč – konkrétně zdravotní pojištění 
z peněžních darů z FKSP a z odměny z fondu odměn ve výši 720,-, sociální pojištění z peněžních darů 
z FKSP a z odměny z fondu odměn ve výši 2 000,- 
jiné sociální pojištění (účet 525) - zákonné pojištění Kooperativa z peněžních darů z FKSP a z odměny 
z fondu odměn 47,-, zákonné pojištění Kooperativa z platů 6 238,- 
zákonné sociální a jiné sociální náklady (účet 527) – konkrétně FKSP z odměny z fondu odměn 20,-, 
ochranné pomůcky 2 764,- a preventivní prohlídky zaměstnanců 1 300,-  
ostatní náklady (účet 549) v celkové výši 42 560,- – konkrétně kapesné pro děti DD 42 560,-  
tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (účet 556) v hodnotě 3 919,10 
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) v celkové výši 31 787,- Kč  
 Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši, obdrželi jsme dostatečnou výši. Na rok 2016 
bude příspěvek na provoz obdržen ve stejné výši jako v roce 2015. 
 
      Příspěvek na odpisy byl v roce 2015 nižší o 110 627,-. Původně schválený příspěvek ve výši 
171 000,- byl snížen o 798,- Kč na 170 202,-.  
 
 
Přehled výnosů z vlastní činnosti a ostatní výnosy: 
- příspěvek na úhradu péče děti v DD (účet 602)                        48 588,20 
- stravné od žáků (účet 602)                                                         27 969,- 
- stravné od zaměstnanců (účet 602)                                            42 466,- 
- přídavky na děti (účet 649)                                                      109 570,- 
- ostatní výnosy (účet 649)                                                                471,- 
- čerpání sponzorských finančních darů (účet 648)                     49 359,- 
- čerpání fondu odměn (účet 648)                                                  2 000,- 
Celkem                                                                                      305 403,20 
 
 Proti roku 2014 se celkové výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy snížily o 64 032,23. 
 Výnosy z příspěvku na úhradu péče byly vyšší o 11 972,20. Byly předepsány příspěvky na více 
dětí DD. 
 Stravné od žáků bylo vyšší o 12 453,- Kč a stravné od zaměstnanců nižší o 25 925,-.  
 Přídavky na děti byly vyšší o 4 750,- Kč. V roce 2015 bylo více dětí na DD.  
 Ostatní výnosy zahrnují částku za ztracené učebnice a za vydání duplikátu vysvědčení. 
 V roce 2015 byly obdrženy 4 sponzorské finanční účelové dary v celkové výši 120 000,-. 
Vyčerpána byla částka 19 359,-, navíc byla použita částka 30 000,- z finančního účelového daru od 
společnosti NOEN Praha z roku 2014. Seznam dárců: 

• NOEN, a.s. Praha 1  30 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity dětí DD) 
• KTP Praha spol.s r.o. Praha 3  20 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity dětí DD) 
• Elektroprim – Koutník a.s. Praha 4  10 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity dětí 

DD) 
• SILNICE GROUP a.s. Praha 1  60 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity dětí DD) 

 Prostřednictvím účtu 648 bylo účtováno čerpání fondu odměn na odměnu ředitelce za 
doplňkovou činnost. 
 

 



  22 
 
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 1.1.2015 28 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 byla 
v červnu 2015 přidělena částka 2 000,-, v červenci 2015 byla čerpána odměna ředitelce za doplňkovou 
činnost ve výši 2 000,-. Zůstatek k 31.12.2015 činí 28 000,- Kč. Finančně je pokryt v plné výši. 

 Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 1.1.2015 363 518,18 Kč, 
finančně jen 356 781,18 Kč, tedy o 6 737,- Kč méně. Tento rozdíl představují pohledávky dlužného 
příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV po splatnosti k 31.12.2014. Do rezervního fondu bylo v červnu 
2015 přiděleno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 9 504,24 Kč. Stav k 31.12.2015 byl 
373 022,42 Kč, finančně pouze 355 965,42 Kč. Rozdíl ve výši 17 057,- představují pohledávky na 
dlužném příspěvku na úhradu péče po lhůtě splatnosti k 31.12.2015. 

 Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1.1.2015 zůstatek ve výši 30 000,-. Zůstatek 
představoval zbytek peněžního účelového daru od firmy NOEN, a.s. Praha. Dar byl čerpán v únoru 
2015 na zimní ozdravný pobyt dětí DD v celkové výši 18 476,-, v červnu 2015 na nákup dataprojektoru 
a promítacího plátna pro DD v celkové výši 7 731,- a v červenci 2015 na letní tábory dětí DD ve výši 
3 793,-. V červenci 2015 byly obdrženy peněžní účelové dary od firmy Elektroprim Koutník Praha ve 
výši 10 000,-, od KTP Praha ve výši 20 000,- a Silnice Group Praha ve výši 60 000,-, v srpnu 2015 od 
firmy NOEN Praha ve výši 30 000,-. Všechny účelové dary jsou určeny na volnočasové aktivity dětí 
DD a k 31.12.2015 byla utracena celková částka 19 359,- na horolezecké potřeby, rybářské potřeby, 
jednotku GPS, hru x-box a notebook. K 31.12.2015 činí stav fondu 100 641,-. 

 Stav investičního fondu k 1.1.2015 činil 325 618,19 Kč. Tvorba z odpisů DHM činila 
183 521,- (170 202,- z hlavní činnosti a 13 319,- z doplňkové činnosti). Odvod zřizovateli z příspěvku 
na odpisy byl 128 076,-. V červnu 2015 byl investiční fond čerpán na pořízení 2 kondenzačních 
plynových kotlů na DD v celkové výši 128 076,- (technické zhodnocení budovy DD). K 31.12.2015 
byl zůstatek 244 701,29 Kč. Investiční fond je finančně pokryt v plné výši k 1.1. i 31.12.2015. 

 Účetní stav FKSP k 1.1.2015 činil 119 989,65 Kč. Finanční stav byl pouze 113 750,65 Kč, 
neboť v lednu 2015 byl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2014 na finanční účet 243 
a převedeny poplatky účtu FKSP za prosinec 2014 mezi provozním účtem 241 a účtem FKSP 243. Za 
rok 2015 byl základní příděl do FKSP 69 841,- Kč, finančně byly převedeny pouze příděly za leden – 
listopad 2015 včetně přídělu za prosinec 2014 v celkové výši 68 170,-. FKSP byl čerpán v celkové výši 
62 140,-, z toho bylo použito na rehabilitace 9 000,-, na stravování 24 980,-, na rekreace a zájezdy 17 
660,-, na bazén 4 500,-, na peněžní dary při životních výročích a pracovního výročí 6 000,-. Účetní 
zůstatek k 31.12.2015 činil 127 690,65 Kč, finanční zůstatek pouze 119 778,65 Kč. Nerovnost 
představují nepřevedený základní příděl za prosinec 2015 a nepřevedené poplatky za prosinec 2015 
mezi účty 243 a 241. Po těchto převodech se účetní a finanční stav účtu FKSP vyrovná. 

 

18. ČINNOST  ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘI ZZ VOJTĚCHOV 
 

Dětská ozdravovna i ZŠ při ZZ jsou od roku 2014 mimo provoz. V září 2016 byla podána 
žádost o výmaz ZŠ při ZZ z rejstříku škol. 
 
19. 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 
je směrovat je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podpoře jejich 
sociální inkluze. 

Dětský domov má kapacitu 24 dětí. K 1. 9. 2015 zahajoval DD s 16 ubytovanými dětmi 
s nařízenou ústavní výchovou (9 dívek, 7 chlapců). Z celkového počtu byly 2 děti předškolního věku, 
které nenavštěvovaly MŠ, 9 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 2015/2016 2 děti − byly přijaty do středního vzdělávání s výučním 
listem (2 dívky OU a PrŠ Mohelnice, obor Potravinářská výroba). 

1 zletilá absolvovala pouze 2. ročník středního vzdělávání s výučním listem na OU a PrŠ 
Mohelnice, ale pro porušování Smlouvy o setrvání v péči DD do ukončení přípravy na povolání jí byl 
prodloužený pobyt v DD dnem 30. 6. 2016 ukončen; 
–   4. 9. 2015  byla usnesením o PO přijata ze ZDVOP Klokánek Olomouc 1 dívka; 
– 30. 11. 2015 byl 2 zletilým ukončen prodloužený pobyt v DD na jejich žádost; 
– 11. 2. 2016 byly na základě PO umístěny 3 děti - sourozenci, 2 z nich předškolního věku; 
– 14. 4. 2016 byla rozhodnutím o PO umístěna 1 dívka; 
– 24. 5. 2016 byla rozhodnutím o PO umístěna 1 dívka; 
– od 3. 6. 2016 byl 2 dětem se souhlasem pověřeného orgánu sociálně právní ochrany umožněn 
dlouhodobý prodloužený pobyt v rodině; 
– 25. 8. 2016 byla přijata 1 dívka rozhodnutím o PO. 
   

K 31. 8. 2016 bylo v evidenční stavu na DD 20 dětí (12 dívek a 8 chlapců), faktický stav  
ubytovaných byl 18. 

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, 9 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. 
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Každoročně jsou aktualizovány a vyhodnocovány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých 
dětí. Od 1. 9. 2015 byl zpracován Školní vzdělávací program DD Litovel. 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: 
 
Sestřel plechovku, zasáhni terč ─ 14. 11. 2015 
 
 Podzimní počasí našemu domovu dovolilo uspořádat si malé závody ve střelbě na cíl. Pro akci 
jsme si vybrali sobotní odpoledne a uskutečnili ji na chatě Doubravka v Litovli.  
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Výroba prezentace na výstavu "Nejkrásnější Vánoce", pořádanou  DDM Litovel – listopad 
          S příchodem blížících se nejkrásnějších svátků roku, každoročně děti vyrábí adventní věnce, 
výzdobu, dárky, které potom předají oblíbením učitelům, vychovatelům nebo odnesou do domova 
důchodců. 
 
Mikulášská nadílka – 5. 12. 2015 
      Každoročně opakovaný obřad pro malé děti, ve kterém figuruje Mikuláš, čert a anděl z řad 
starších dětí, které jsou v maskách k nerozeznání od pravých pohádkových postav. Hodné děti, což jsou 
u nás všechny ☺ − dostanou mikulášské balíčky, některé navíc i uhlí a bramboru. Celý večer zakončuje 
diskotéka pro starší děti. 
 
Vánoční bruslení a nákupy 
 Vánoční svátky se nám přiblížily opět velmi rychle ke konci roku. 3. skupina se domluvila a 
poprosila o odpolední výlet do Olomouce. Bylo potřeba si dovybírat dárky pod stromeček a dokoupit 
dárky pro rodiny, kamarády. 
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Vánoční besídka s Nadací Větrník a Litovelskou cukrovarnou – 15. 12. 2015 
  

 
 
      Tradiční akce sponzorů, kde každé dítě našlo pod stromem vytoužený dárek.  
 
Štědrý den 
         Štědrý den v DD probíhal stejně jako ve všech rodinách ve znamení těšení se dětí na dárečky, 
které si přály najít pod stromečkem. Společně jsme nachystali štědrovečerní tabuli a nechybělo ani 
domácí cukroví, které děti společně s tetami pomáhaly vyrábět. Čas do štědrovečerní večeře jsme si 
krátili povídáním a sledováním vánočních pohádek. Po večeři jsme Ježíškovi zazpívali několik koled a 
pak už honem ke stromečku. Všechny děti byly spokojené a z dárků měly velkou radost. 
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„Silvestr“ 
        Oslavy nadcházejícího nového roku – tradiční vycházka, diskotéka a pak televize, dobré jídlo a 
různé mlsy. Ti starší, kteří dočkají půlnoc a neusnou, čeká přípitek v podání „rychlých špuntů“. 
 
Ledová neděle 
 Lednové počasí zatím moc sněhu nepřineslo. Díky mrazivým teplotám zamrzla obě dvě 
litovelská jezera a děti si mohly aspoň zajít a sklouznout se po ledu. Ti zkušenější na bruslích, další v 
botách, s hokejkou i bez.  
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Ozdravný pobyt na Karlově 15. – 19. 2. 2016 
            Akce se zúčastnilo 6 dětí a 2 vychovatelé. Ubytování bylo skoro královské, bydleli v Penzionu 
Zámeček. Celodenním zaměstnáním bylo lyžování, bobování a odpočinek, relaxace na čerstvém 
horském vzduchu.  
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Účast na přátelském utkání před Mistrovstvím světa v hokeji: 3. 5. 2016 Česko – Kanada 
            Dne 3. 5. 2016 se děti dětského domova zúčastnily mezistátního hokejového utkání. Jednalo se 
o reprezentační hokejová družstva, která bezprostředně odjížděla do Ruska na světový šampionát. Děti 
tak měly jedinečnou příležitost vidět naše reprezentanty těsně před mistrovstvím světa. Dalším 
nevšedním zážitkem byla sama O2 aréna, kterou děti mohly vidět poprvé v životě v reálné velikosti a 
prožít sportovní zážitek z vyprodané hokejové haly. 
 Jelikož se utkání hrálo v pozdních odpoledních hodinách, návrat se uskutečnil po půlnoci, ale i 
přes únavu z dlouhé cesty byly děti s výletem spokojeny. 

 
 
 

Bouzovská třicítka – 14. 5. 2016  
 Už tradičně se 4 děti s paní vychovatelkou zúčastnily turistického pochodu „Bouzovská 30“. 
Ráno sice počasí slibovalo spíše déšť, ale nevzdali to a poctivě šlapali. Počasí se umoudřilo a na cestu 
svítilo sluníčko. I přes drobné fyzické indispozice všichni „účastníci zájezdu“ dorazili ve zdraví. Jediné 
zklamání připravili pořadatelé, protože na děti už nezbyly jejich oblíbené pečené makrely. Tak snad 
příští rok ☺. 
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Zvířátka, kam se podíváš 2016 
 Chovatelská výstava na olomouckém výstavišti Flora, kde děti viděly králíky, holuby, různá 
plemena drůbeže a dokonce i lamu, která ochotně pózovala. Na zpáteční cestě zatleskaly mažoretkám 
na náměstí a v pořádku dojely domů. 
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Arboretum Bílá Lhota – 2. 7. 2016 
 Národní přírodní památka, kde na ploše 3 ha roste přes 300 druhů stromů, keřů, trvalek a 
ostatních rostlin. Původní zahrada vznikla kolem gotické tvrze již v polovině 15. století. Po prohlídce 
arboreta děti obdivovaly Bělolhotský baobab, který se v roce 2015 v anketě „Strom roku“ umístil na 3. 
místě, odpočinuly si v jeho stínu, posvačily a jely zpět. 
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Mladeč  jeskyně – 16. 7. 2016 
 Celodenní výlet do Mladečských jeskyní, které jsou největším a nejstarším sídlištěm 
cromagnonských lidí ve střední Evropě. Jednu cestu si děti zkrátily jízdou autobusem a zpět již po 
vlastní ose. Všichni, včetně nejmenšího Ondry, cestu zvládli bez problémů a večer příjemně unaveni 
usnuli a výjimečně spali až do rána.  
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Výlet do Hanáckého skanzenu v Příkazech – 19. 7. 2016 
 19. 7. 2016 si děti vyjely do Hanáckého skanzenu v Příkazech. Bylo jich šest. Průvodce jim 
erudovaně přiblížil nelehký život v zemědělské usedlosti. 
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Gulášfest v Července – 27. 8. 2016 
 Dne 27. 8. 2016 se pět dětí s vychovatelkou vydalo na Červenku na gulášfest. Kromě 
ochutnávky guláše se zúčastnily klání s římanskými vojsky, zatancovaly si s Revivalem Karla Gotta a 
pobavily se s šaškem Vikym. 

 
 
 

 
 
 

Studijní pobyt dítěte v anglickém Paigntonu – 14. – 28. 8. 2016 
 Do Anglie se chlapec dostal pomocí nadace Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Vyplnil formulář 
a napsal motivační dopis v anglickém jazyce. Na základě tohoto dopisu jej vybrali společně s dalšími 
19 studenty z České republiky. 
  Odjížděl 14. 8. 2016 v 5 hodin ráno z DD Litovel společně s vedoucím vychovatelem, který jej 
doprovodil na letiště Václava Havla v Praze, kde mu pomohl se zorientovat, pak už si chlapec musel 
vystačit sám. 
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 Na letišti v Londýně, se o něj postaral letištní personál a dovedl jej k učitelům a skupince 
studentů z jiných zemí. Následovala čtyři a půl hodinová jízda autobusem do Paigntonu, kde na něj 
čekala paní, jež jej u sebe doma ubytovala. 
 Dopoledne probíhaly různé sportovní akce a exkurze do měst Bristol, Exeter, Torquay, 
Dartmouth atd.  Odpoledne začínala škola a končila v 18 hodin. Studoval na škole LAL Torbay 
v Paigntonu. Celkem  měl 20 lekcí anglického jazyka. Učitelé byli velmi přátelští. Při návratu na něj 
čekal v Praze vedoucí vychovatel, cesta zpátky autem do Litovle byla dlouhá. O čtvrt na 1 v noci byl 
zase zpátky v DD Litovel. 
 Byl to pro chlapce skvělý zážitek, let anglickým letadlem, obrovské letiště Heathrow, anglická 
vozidla, trávníky, palmy, pláže, moře, racci a mnoho jiných vzpomínek. Zkrátka poznal jiný svět.  Nyní 
už ví, že člověk se nejvíc  naučí cizí jazyk, když jej studuje v zahraničí.  
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ZÁVĚR: 
 
 Školní rok 2015/2016 proběhl ve znamení velkých změn. Změny ve vedení zařízení, významné 
rekonstrukce a opravy ve škole i na dětském domově. V neposlední řadě výrazné změny ve školské 
legislativě, na které jsme museli reagovat. 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: 29. 9. 2016 
Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka 
Mgr. Alena Pikalová Loučková, 
zástupce ředitele 

 

Koncept výroční zprávy 
projednán v pedagogické radě: 

29. 8. 2016 Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka  

Schváleno školskou radou: 
14. 10. 
2016 

Mgr. Pavel Matoušek, předseda ŠR  

Odpovědná osoba: 
26. 10. 
2016 

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 2015 

 
Č.j.:  17/2016 

 
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 
ZŠ při  ZZ 
Vojtěchov 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 0 0 0 
 
 
        
 
Litovel, 20. 1. 2016                                                                 Mgr. Marcela Opletalová 
                                                                          ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel  


