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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 – úpravy výstupů. 

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 70 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. V říjnu 2018 byla pozastavena doplňková 
činnost -  stravování pro cizí strávníky. 
 
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.: 400/2018, 79-01-C/01 

Základní škola (1. – 6. ročník) 
Schválen: Školská rada 
 

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

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

Na základě metodického pokynu MŠMT ČR čj.: 13 586/03-22 o ochraně člověka 
za mimořádných událostí bylo s účinností od 1. 9. 2003 zařazeno do výuky 6 hodin za rok. Tématika 
ochrany byla rozpracována do 3 tématických okruhů a zpracována zvlášť pro I. a II. stupeň ZŠ 
praktické. Náplň okruhů byla realizována v rámci cvičení v přírodě. 
 
ZŠ speciální 
Učební plán:  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZŠS, č.j.: 320/2011, 79-01-B/01  
  Základní škola speciální (1. – 10. ročník) 
Schválen:    Školská rada 
 
 V základní škole speciální se vzdělávají žáci s takovou úrovní rozvoje rozumových schopností, 
která jim nedovoluje prospívat na základní škole ani na základní škole praktické. Těmto žákům 
umožňuje, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči 
osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky, potřebné k orientaci v okolním světě. Odborná 
péče je cílená k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob 
a k zapojení do společenského života.  
 

 
4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZAŘÍZENÍ K 31. 8. 2019  
4.1. Celkový přehled  

Pracovníků celkem: (fyzických osob)  29 
 z toho       mužů:                       5 
                                žen:               24    
Pedagogičtí pracovníci celkem:               21 
 z toho       učitelé:      7 
                    vychovatelé:                 8 
           asistent pedagoga:      6 
 

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

         
 
Snížený pracovní úvazek je k 31. 8. 2019 stanoven u některých funkcí takto: 
 1 asistent pedagoga na DD 0,300, 1 asistent pedagoga na ZŠ – 0,750 (PO), 1 asistent pedagoga 
na ZŠ – 0,8889 (PO), 1 asistent pedagoga na ZŠ – 0,6389 (PO), vychovatelka ŠD – 0,3611, uklízečka 
DD 0,700; uklízečka ZŠ 0,400; pradlena 0,600; vedoucí ŠJ 0,500; hospodářka 0,500; pracovnice 
provozu ŠJ 0,300, sociální pracovnice 0,800, kuchařka 0,600. 
 
4.2. Personální změny 
1. 9. 2018 byla přijata pracovnice na pozici učitele.  
1. 9. 2018 byly přijaty 3 pracovnice na místo asistenta pedagoga na ZŠ. 
15. 10. 2018 byl ukončen pracovní poměr s 1 asistentkou pedagoga na ZŠ ve zkušební době. 
16. 10. 2018 byla přijata asistentka pedagoga na ZŠ. 
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24. 9. 2018 byl přijat vychovatel DD. 
21. 9. – 31. 10. 2018 byl sjednán pracovní poměr – kuchařka ve ŠJ – na dobu určitou jako zástup za 
PN. 
1. 11. – 14. 11. 2018 byl sjednán pracovní poměr – kuchařka ve ŠJ – na dobu určitou jako zástup za 
PN. 
23. 11. 2018 byl ukončen PP dohodou – kuchařka ve ŠJ. 
K 31. 12. 2018 byl ukončen pracovní poměr dohodou – vychovatel DD.  
Od 1. 1. do 31. 12. 2019 byla uzavřena Dohoda o provedení práce – vychovatel DD; 
Od 1. 1. do 31. 12. 2019 byla uzavřena Dohoda o provedení práce – kuchařka ve ŠJ; 
Od 1. 1. do 31. 12. 2019 byla uzavřena Dohoda o provedení práce – pracovnice provozu ŠJ; 
1. 3. 2019 byl přijat vychovatel DD. 
31. 7. 2019 byla uzavřena Dohoda o ukončení Dohody o provedení práce – kuchařka ve ŠJ. 
1. 8. 2019 byl uzavřen PP – kuchařka ve ŠJ. 
 
4.3. Pedagogičtí pracovníci – stav k 31. 8. 2019 
 

 Pracovní zařazení Aprobace Přidělené předměty Délka praxe 

ZŠ Ředitelka učit. ŠMVZP MA, Vv, Inf  nad32 roků 

 Zástupce ředitele učit. ŠMVZP MA, Př, ČaP, VkO, Inf,  Pv, Vv, Tv nad 32 roků 

 Třídní učitel   učit. ŠMVZP 
ČJL, Řv, MA, Př, Fy,Che, Ze, Dě, ČaS, Vv, 
Pv nad 32 roků 

 Třídní učitel   učit. ŠMVZP 
ČJL, Čt, Ps, Řv, Aj, MA, Ze, VkZ, Hv, Pv, 
Pvý, Tv nad 32 roků 

 Třídní učitel   učit. ŠMVZP ČJL, Řv, NsK, Aj, VkZ, Př, Vv, Pv, Pvý, Tv nad 32 roků 

 Třídní učitel   učit. ŠMVZP 
ČJL, Čt, Ps, Řv, MA, Prv, Přv, VU, Vl, VkO, 
Vv, Hv, Tv, Pv, Pvý nad 32 roků 

 Třídní učitel  učit. ŠMVZP 

ČJL, Čt, Ps, Řv, Rv, Sv, MA, Prv, VU, Fy, 
VkO, Vv, Hv, Pv, Pvý, Tv, ZTv, Pov 
 2 roky  

 Asistent pedagoga VŠ 
Podpůrné opatření personálního 
charakteru  1 rok 

 Asistent pedagoga VŠ 
Podpůrné opatření personálního 
charakteru  1 rok 

 Asistent pedagoga SŠ 
Podpůrné opatření personálního 
charakteru 1 rok 

Dětský Vedoucí vychovatel učit. ŠMVZP   nad 32 roků 

domov Vychovatel učit. ŠMVZP   31 roků 

 Vychovatel ÚSO   nad 32 roků 

 Vychovatel VOŠ   21 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO   20 roků 

 Vychovatel Spec. pdg.  1 rok 

 Vychovatel ÚSO   26 roků 

 Vychovatel vych. ŠMVZP   nad 32 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO   
 
24 roků 

 Asistent pedagoga SO   32 roků 

 Asistent pedagoga ÚSO, SPgŠ   30 roků 
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4.4. Ostatní zaměstnanci zařízení – stav k 31. 8. 2019  
 

 
 
 
4.5. Organizační struktura platná ve školním roce 2018/19  
 
 

 
 
 
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 17. dubna 2019 
v budově školy. K zápisu se dostavili zákonní zástupci s 2 dětmi. 
 

Funkce Úvazek Pracoviště
Hospodářka 0,500 ZŠ
Ekonomka 1,000 ZŠ
Uklízečka ZŠ 0,400 ZŠ
Sociální pracovnice 0,800 Dětský domov
Uklízečka 0,700 Dětský domov
Pradlena 0,600 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



  8 
 
 
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. 2018 
 

stupeň

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

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

počet žáků 3 2 4 3 1 3 1 1 5 5 9 2 1 18 22 40

třída s oddělením: II. (1. + 2. + 4.ZŠS + 5.ZŠS)

IV. (1.ZŠS + 2. + 3.ZŠS + 4.) 

VI. (6. + 9.ZŠS)

IX. (7. + 9.)

I. II.

 
 
6.1.2. Základní škola praktická + Základní škola speciální – stav k 30. 6. 2019 
 
stupeň

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

počet tříd 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 3 4

počet žáků 4 1 5 4 1 2 1 5 6 8 2 1 18 22 40

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

IV. (1.ZŠS + 2. + 3.ZŠS + 4.)

VI. (6. + 9.ZŠS)

IX. (7. + 9.)

I. II.

 
 
- školní rok 2018/19 byl slavnostně zahájen v pondělí 3. 9. 2018. K tomuto datu zahajovala škola s 40 

žáky (22 d, 18 h), 35 docházejících, 5 s NÚV; 
- žáci byli rozděleni do pěti tříd, 1 třída byla samostatná a 4 třídy byly s oddělením, takže vznikly 2 

čtyřtřídky a 2 dvojtřídky; 
- 17. 9. 2018 + 1 žákyně přestoupila ze ZŠ Litovel, Vítězná 1250, z důvodu změny vzdělávacího 

programu; 
- 31. 10. 2018 – 1 žák přestoupil na ZŠ a SŠ Pomněnka o.p.s. Šumperk z důvodu stěhování; 
- 6. 11. 2018 + 1 žákyně přestoupila ze ZŠ Litovel, Vítězná 1250, z důvodu změny vzdělávacího 

programu; 
- 23. 11. 2018 – 1 žákyně přestoupila do DD Zábřeh, nařízena ÚV; 
- 10. 12. 2018 + 1 žák přestoupil ze ZŠ Oskava z důvodu změny vzdělávacího programu; 
- 1. 2. 2019 + 1 žák přestoupil ze ZŠ Litovel, Vítězná 1250, z důvodu změny vzdělávacího programu; 
- 28. 2. 2019 – 2 sourozenci přestoupili na ZŠ Uničov z důvodu stěhování rodiny; 
- 28. 2. 2019 – 1 žákyně přestoupila na ZŠ Uničov z důvodu stěhování rodiny; 
- 8. 4. 2019 + 1 žákyně přestoupila ze ZŠ Jeseník z důvodu umístění v Klokánku Dlouhá Loučka; 
- k 29. 6. 2019 je aktuální stav 40 žáků, z toho 35 docházejících + 5 s NÚV, z celkového počtu žáků 

je 22 dívek + 18 chlapců; 
- DD zahajoval s 18 ubytovanými dětmi (11 dívek, 7 hochů).; 
- 7. 9. 2019 + 4 sourozenci – Rozsudkem OS v Šumperku nařízena ÚV a byli umístěni na DD; 
- 18. 1. 2019 – 1 dívka – přemístěna do VÚ Velké Meziříčí; 
- 11. 2. 2019 – 1 chlapec – Rozsudkem OS v Šumperku zrušena ÚV;  
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- 5. 4. 2019 + 2 sourozenci – Rozsudkem OS v Olomouci nařízena ÚV a dívky byla umístěny na DD; 
- 20. 6. 2019 – 1 chlapec – ukončení Smlouvy o setrvání v péči DD na základě ukončení vzdělávání; 
- 27. 6. 2019 + 1 dívka – Rozsudkem OS v Prostějově byla nařízena ÚV a umístěna na DD; 
- 30. 7. 2019 + 1 chlapec -  Rozsudkem OS v Šumperku byla nařízena ÚV a chlapec byl umístěn na 

DD; 
K 31. 8. 2019 je na DD 22 ubytovaných – 15 dívek a 7 chlapců, z toho 4 děti předškolního věku, 4 

žáci ZŠ praktické, 1 žák ZŠ speciální, 1 žák ZŠ Litovel, Jungmannova 655, 4 žákyně ZŠ Litovel, 
Vítězná 1250, 1 student SŠ s maturitou, 6 studentů SŠ s výučním listem, 1  žákyně nezařazena. 
 
  
6.1.3. Vycházející žáci ZŠ praktické, speciální 

Celkem vycházeli 3 žáci. Dvě žákyně 9. ročníku byly přijaty na zvolený učební obor. Jeden žák 
vychází z 8. ročníku. Splnil PŠD ale nedosáhl ZV. Nebude nadále pokračovat ve studiu. 

 
Název učebního oboru                                     Počet žáků 

Potravinářské práce - pekař – OU a PrŠ Mohelnice   1 
Potravinářská výroba - cukrář – OU a PrŠ Mohelnice   1 
     
 

 

6.1.6. Žáci vzdělávaní podle IVP 
Na základě Doporučení ŠPZ bylo v letošním roce podle IVP vzděláváno 11 žáků. 1 žákyně 2. 

ročníku, 1 žákyně 3. ročníku, 1 žák 4. ročníku, 2 žáci 6. ročníku, 2 žáci 7. ročníku, 2 žákyně 8. 
ročníku a 2 žákyně 9. ročníku. 

 
 
6.1.7. Počet žáků na učitele 

Podle stavu k 30. 6. 2019 je přepočtený počet žáků 5,71 na jednoho učitele. 
 

 
6.2. Přehled o žácích a třídách k 30. 6. 2019 
 

 
Třída 
 

Žáků Hoši Dívky 
Opakovalo 

ročník 
Ukončilo 
docházku 

ÚV Docházející 

II. – odd. 10 5 5 0 0 0 10 

IV. – odd. 8 5 3 0 0 1 7 

VI. – odd. 6 4 2 0 0 0 6 

VIII.  8 3 5 0 1 1 7 

IX. – odd. 8 1 7 0 2 3 5 

    40 18 22 0 3  5 35 
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6.3. Přehled o prospěchu a chování         
                                                                                                                             1. pol. šk. r. 2018/19   

                                                             2. pol. šk. r. 2018/19 
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Ž
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2.
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3.
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1. 3 1,67 2 1 - - - - - - - 1 
 4 1,78 - 4 - - - - - - - - 

1. ZŠS   2  2,49 - 2 - - - - - - - - 
 1 3,37 - 1 - - - - - - - - 

2.  5 1,67 2 3 - - - - - - - - 
 5 1,72 2 3 - - - - - - - - 

3. 4 1,90 - 4 - - - - - - - - 
 4 2,12 - 4 - - - - - - - - 

3. ZŠS 1 3,00 - 1 - - - - - - - - 
 1 3,00 - 1 - - - - - - - - 

4.  3 1,51 1 2 - - - - - - - - 
 2 1,50 1 1 - - - - - - - - 

4. ZŠS 1 1,63 - 1 - - - - - - - - 
 1 1,86 - 1 - - - - - - - - 

6. 6 2,15 2 4 - - - - - - - - 
 5 1,98 1 4 - - - - - - - 2 

7. 5 1,62 2 3 - - - - - - - 3 
 6 1,44 3 3 - - - -     - - - 5 

8. 8 1,71 2 6 - - - - 1 - 1 2 
 8 1,73 1 1 - - - - - - 2 1 

9. 2 1,43 1 1 - - - - - - - - 
 2 1,30 2 - - - - - - - - 1 

9. ZŠS 1 1,00 1 - - - - - - - - - 
 1 1,00 1 - - - - - - - - - 

 
Shrnutí: 
      I. pololetí   II. pololetí 

Počet žáků školy:  41  40 
Klasifikováno:  41  40 
Prospělo s vyznamenáním: 13                                            14 
Prospělo:  28  26 
Neprospělo:      0     0 
Uvolněn:    0    0 
Nehodnocen:    0    0 
Výchovná opatření: 
Pochvala třídního učitele:   6     8 
Napomenutí třídního učitele:  1    0 
Důtka třídního učitele:  0      0  
Důtka ředitele školy:    1    0 
2. stupeň z chování:    0    0 
3. stupeň z chování:    1    2 
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6.4. Přehled o absenci                                                                                                                           
                                                                                                                       1. pol. šk. r. 2018/19                     
                                                                                                                       2. pol. šk. r. 2018/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shrnutí:                            I. pololetí II. pololetí 
 
Počet zameškaných hodin:    3 145 3 674 
 z toho omluvených:           3 137 3 580 
              neomluvených:        8                                              94 
 Ø oml. hod. na žáka: 76,51  89,50 
 Ø neoml. hod. na žáka:      0,195                             2,35 
 
 
6.5. Počet žáků se sníženým stupněm z chování 
           V letošním školním roce byl 2 žákům udělen snížený stupeň z chování. V I. pololetí byl 
udělen 3. stupeň z chování 1 žákovi 8. ročníku za porušování školního řádu, agresivní chování ke 
spolužákům a 3 neomluvené hodiny. 
            Ve II. pololetí byl udělen 3. stupeň z chování 2 žákům. Jednomu žákovi 8. ročníku byl udělen 3. 
stupeň z chování opakovaně, tentokrát za 72 neomluvených hodin – věc řešena na Výchovné komisi 
s pracovnici OSPOD Litovel, vše bylo nahlášeno na PČR, druhému žákovi za 22 neomluvených hodin. 
  

Ročník Počet žáků Zam.hodin celkem 
Zam. hodin 
omluvených 

Zam. hodin 
neomluvených 

1. 3 264 264 0 

 4 223 223 0 

1. ZŠS 2 59 59 0 

 1 49 49 0 

2.  5 302 302 0 

 5 534 534 0 

3. 4 400 400 0 

 4 501 501 0 

3. ZŠS 1 25 25 0 

 1 29 29 0 

4.  3 262 262 0 

 2 154 154 0 

4. ZŠS 1 134 134 51 

 1                 165 165 0 

6. 6 724 724 0 

 5 600 600 0 

7. 5 87 87 0 

 6 178 178 0 

8. 8                  759 751 8 

 8  1041 947 94 

9. 2 48 48 0 

 2 86 86 0 

9. ZŠS 1 81 81 0 

 1 114 114 0 
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6.6. Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2018/2019 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 řešeny problémy s 1 žákem 8. ročníku. Problémy se 
týkaly agresivního chování vůči spolužákům, nerespektování autority vyučujících a ve druhém pololetí 
i neomluvená absence. S rodiči byla situace řešena na 2 Výchovných komisích.Úzce jsme 
spolupracovali s pracovnicí OSPOD Litovel, která se také zúčastnila druhé výchovné komise. Jelikož 
spolupráce se zákonnými zástupci byla velice špatná, byl chlapec PO umístěn do DDÚ Svatý Kopeček 
u Olomouce.   

SOU, volba povolání:     12. 12. 2018 – exkurze žáků 8. a 9. ročníku  - OU a PrŠ Mohelnice 
                                                    23. 4. 2019 – 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 2018/19 se ve škole nevyskytl žádný případ šikany.  
V rámci plnění Preventivního programu byla pro žáky připravena série besed a přednášek ve spolupráci 
s Poradnou pro ženy a dívky Olomouc:: „Já a moje rodina“, „Bezpečné chování dětí a dospívajících“, „Od 
dětství k dospělosti“, „Zdravé vztahy, znáš sám sebe?“, „Zamilovanost a láska“, „Každý z nás je originál“, 
„Návykové látky a jejich vliv na zdraví“, „Prenatální vývoj dítěte, těhotenství, porod“, „Antikoncepce a její 
přehled“, „Pohlavně přenosné nemoci, AIDS. 

Ve spolupráci s Poradnou pro ženy a dívky v Olomouci se uskutečnila beseda pro rodiče „Děti potřebují 
mít pravidla i doma“. 

Proběhly také 2 besedy se zástupcem MěP Litovel, pro I. stupeň na téma dopravní výchova, pro II. stupeň  
na téma městské vyhlášky a přestupky; 

5. 4. 2019 se žáci IX. třídy zúčastnili v Olomouci putovní výstavy „Drogový vlak“. 
30. 4. 2019 se žáci II. stupně a SŠ zapojili do vzdělávací akce „Nebezpečné komunikační jevy související 

s používáním ICT“ v projektu „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti šikaně“. 
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, ze 
školy či z vycházky vyskytl ve 2 případech. 

1 dívka se nevrátila z povolené vycházky (10. – 11. 9. 2018) a 1 dívka se nevrátila ze školy (15. 
– 16. 1. 2019).  

Také se řešily přestupky u 2 chlapců na PČR – prověření užití THC, zatajení nálezu mobilního 
telefonu, požití alkoholu a krádež cukrovinek s udělenou blokovou pokutou 500,- Kč. 

 
 
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 
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umožňující odborný růst pedagogů. Dále měli vyučující a vychovatelé možnost přihlásit se do 
odborných seminářů.  
 
Název semináře                                                      Pořadatel                                Účastník                    
Zástupce ředitele – osoba mezi ředit. a učiteli  Olachova.cz    1 
Školení vedoucích zaměstnanců                  VI Prostějov                              3           
Rozvoj grafomotorických dovedností       UP Olomouc              1 
Odhalování rizikových jevů ve třídách, skupinách  UP Olomouc      1 
Kontroly ve školách, právní zodpovědnost ředit. a ped. ASCS CR Olomouc   2 
Pracovně právní předpisy ve školské praxi, GDPR 2019 RESK education   1 
Vzdělávací workshop Vánoce a zdraví   UP Olomouc    1  
Jak zůstat fit po celý rok     CEA Horka    2 
Specifika a nástroje fin. řízení PO                 Seminaria Praha   1 
Účetní výkazy, řízení nákladů a kalkul. cen   Seminaria Praha              1 
Aktuální novely právních předpisů                                       Resk, s.r.o. 1 
Odpady a obaly      KÚ OK    1                                                 
Vnitřní kontrolní systém PO                              Paris s.r.o.    1                       
Kaučink pro vedoucí pracovníky škol    CEA Horka    2 
Plány a rozpočty      Seminaria Praha   1 
Problémové situace ve správním řízení   NIDV Praha    1 
Školení k organizování a poskytování PP   VI Prostějov               3 
Vzdělávací akce O strašidlech a čarování   Vitandem    1 
Zákoník práce v roce 2019     AI MVČR    1 
3. fórum prevence      Prevalis    1 
Asistent pedagoga      Pasparta    1 
Školení řidičů referenčních vozidel    Autoškola Skála   7 
Změna financování regionálního školství   MŠMT    1 
Pracovní předpisy a pracovní doba    Resk, s.r.o.    1 
Rizika virtuální komunikace     UP Olomouc    3 
 

Dále se pedagogičtí pracovníci účastnili odborné konference „Školství 2018“, „Krajské 
konference environmentálního vzdělávání“ a konference „Společně k jednomu cíli“. 
 
 
8.2. Nepedagogičtí pracovníci 

Rovněž nepedagogičtí pracovníci měli možnost účasti na odborném vzdělávání. 
 

Název semináře                                                                      Pořadatel                                      Účastník                    
Přijaté dotace v neziskových organizacích   Svaz účetních Olomouc  1             
Školení řidičů referenčních vozidel                         Autoškola Skála Litovel  1                                            
Hygienické minimum a novinky v dozoru ŠJ  KHS Olomouc   3 
Zakázky malého rozsahu     Efektivní Školení   1 
Školení k organizování a poskytování PP   VI Prostějov    1 
Sociální práce v SPOD     VC Morava    1 

V rámci zkvalitňování řídící práce se vedoucí pracovníci zúčastňovali pracovních porad 
a setkání – pracovní setkání ředitelů speciálních škol OK, pracovní porady ředitelů PO zřizovaných OK, setkání 
ředitelů zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, porady ředitelů a ekonomů PO. 

V řádném termínu proběhlo školení BOZP -  školení požárních hlídek pro pracovníky DD. 
 

9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
 Ve školním roce 2018/2019 se naše škola opět zapojila do česko-slovenského projektu „Záložka 
do knihy spojuje školy“, tentokrát s podtitulem: „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“, 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 
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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 2018/2019 se škola nerealizovala v žádném projektu. 
 
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
 
 1 zaměstnankyně studuje na Univerzitě Palackého v Olomouci obor vzdělání v oblasti 
pedagogických věd.  
 
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 2018/2019 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, které ukončilo 
svou činnost k 31. 8. 2019. 
 Spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc je dlouholetou tradicí. 
Také v letošním školním roce studenti na naší škole konali náslechové praxe. Na DD proběhla průběžná a 
souvislá praxe 2 studentek PdF UP Olomouc. 
Spolupracujeme také s SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc. Jedna studentka absolvovala na DD 
odbornou praxi. 
 Učitelka naší ZŠ byla jmenována předsedou zkušební komise u závěrečných zkoušek studentů 
SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov. 
 Od září 2015 byla zahájena spolupráce s MAS pro ORP Litovel Moravská cesta, z.s., na 
základě dohody v území se stala realizátorem projektu pro ORP Litovel. MAP je Místní akční plán 
vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, který 
zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale také vzdělávání zájmového 
a neformálního. Jedná se o projekt celorepublikový, což znamená, že jej mohou realizovat všechna 
ORP v České republice. Byla vytvořena Místní akční skupina (MAS), ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel 
byla zvolena do Řídícího výboru projektu jako zástupce kraje.  

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

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

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

Pro další dítě ohrožené školním neúspěchem jsme zprostředkovali doučování zástupcem 
neziskové společnosti Jekhetane o.p.s, který dojíždí do jeho bydliště. 

Samozřejmě úzce spolupracujeme se Školskou radou.  
V letošním roce jsme nově navázali spolupráci s další organizací Společně pro děti Do škol, 

která nám zařídila školní výlety pro naše žáky a pro příští školní rok přislíbila lektora výtvarného 
kroužku.  

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 pokračovali  v dodávkách ovoce a zeleniny pro naše žáky v rámci 
evropského projektu Ovoce a zelenina do škol 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 obdrželi certifikát Finančně 
gramotná škola. 

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 2018/2019 se lyžařský kurz vzhledem k nízkému počtu žáků neuskutečnil. 

 
13.2. Plavecký výcvik 
 V období duben – červen 2019 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 18 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, který 
jsme letos pořádali ne 24. dubna 2019, se letos nesl v duchu 14. ročníku. Pozvání na letošní orientační 
závod přijaly 4 partnerské školy, 1 základní škola z Litovle a 1 základní škola z Mohelnice. Celkem 
soutěžilo 6 dívčích a 8 chlapeckých družstev. Hlídky na trati dlouhé asi 4 km plnily 8 různých disciplín. 
I navzdory nepříznivě chladnému počasí dali žáci do závodu všechny své síly při  zdolávání překážek.  
Vítězná škola získala putovní pohár, o který bude bojovat s ostatními školami v příštím ročníku. 

     Regionální kolo – 24. 4. 2019 
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 13.3.2. Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních 

V tomto školním roce jsme školní kolo uspořádali 14. 5. 2019. Okresní kolo se konalo 
v Uničově dne 28. 5. 2019. Letos jsme byli opět úspěšní, 3 žákyně postoupily do krajského kola, které 
se konalo 12. 6. 2019, tentokrát v Šumperku. I když se děvčata neumístila v první trojici, jejich výkony 
byly obdivuhodné. 

 
           
 

Školní kolo AČ 14. 5. 2019 
 

           
 

Okresní kolo AČ Uničov 28. 5. 2019 
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Krajské kolo AČ  Šumperk 12. 6. 2019 
 
 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 21. 5. 2019. Tři nejlepší žáci byli odměněni památečním diplomem a drobnými 
odměnami. Už teď se těšíme na další spolupráci s DDM Litovel, který nám propůjčuje dopravní hřiště.  
 

 
13.4. Další školní akce 
 V letošním školním roce navštívili žáci divadelní představení „Dášeňka,- čili život štěněte“ a 
„Pyšná princezna“ a promítání pásma pohádek „Král a skřítek“. 

Letos jsme 5. 12. pro žáky připravili Mikulášování ve třídách. Žáci 8. ročníku si s pomocí pana 
učitele připravili nádherné kostýmy a ostatním spolužákům připravili nezapomenutelnou mikulášskou 
nadílku. 
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Další akce, do které jsme se zapojili, byl česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje 

školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranic “, 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. 

 

                              
 

 
I v letošním roce jsme pokračovali v projektu „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 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. 

 7. 5. 2019 se žáci druhého stupně naší školy vydali na exkurzi do Olomouce, kde společně s 
panem učitelem navštívili Židovský hřbitov. Tato exkurze se konala u příležitosti Dne vítězství, kdy 
jsme si připomněli konec druhé světové války a tudíž i konec Holocaustu. Tematicky se návštěva 
hřbitova přiblížila taktéž projektu Krokus, do kterého je naše škola 2 rokem zapojena.  
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 26. 3. 2019 se na prvním stupni naší školy uskutečnil projektový den, který nesl název „Dobytí 

Severního pólu“ a byl inspirovaný stejnojmennou hrou z Divadla Járy Cimrmana. Absolvováním 
projektu s tímto tématem jsme se žáky udělali hezkou tečku za uplynulou zimou a pak už nic nebránilo 
tomu, pozvat k nám do školy jaro. 

 
 
 
 

                                   
. 
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Společnost Děti na větvi každý rok navštěvuje naši školu se svými výukovými programy. Letos 
to byl výukový program „S farmou kolem světa“. Žáci se seznámili netradiční formou o farmaření u 
nás i na celém světě. Živí králíčci byli pro mnohé velkým překvapením. 

 
 

 

 

 
 
Žáci IX třídy se zúčastnili přírodovědné exkurze do Mladečských jeskyní.  
 
Na oslavu Dne dětí se uskutečnila turistická vycházka do Sobáčova. 
 
 

13.5. Výtvarné soutěže 
 Naši žáci se také zapojovali do výtvarných soutěží. Např. „Kladenská veverka 2018“ – 1 žák 
získal ocenění za 1. místo a 1 žák za 2. místo. Další výtvarné soutěže: „Zimní radovánky“, „Namaluj, 
co ti chutná“, „Krkonoše očima dětí“, „Šťastné stáří očima dětí“, „Příroda kolem nás“, „Malý 
krokodýlek“, „Voda pro všechny“, a „Žili, byli nejen na hradech a zámcích….“.  

 
 
                           

13.6. Školní výlety 
V letošním školním roce se žáci zúčastnili 2 školních výletů. 7. 6. 2019 – výlet pro žáky II. 

stupně - Archeoskanzen Modrá na Velehradě. Celý výlet se mohl uskutečnit díky spolupráci s obecně 
prospěšnou společností s názvem Společně pro děti Olomouc, která celý výlet zorganizovala a uhradila 
náklady počínaje dopravou, přes vstupy až po výborný oběd. 

 
 
Další školní výlet žáků I. stupně se uskutečnil 11. 6. 2019, kde děti navštívily Zlatou farmu v 

obci Štětovice u Vrbátek. Také tento výlet zorganizovala a uhradila veškeré náklady společnost 
Společně pro děti o.p.s. 
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14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
  

Ve školním roce 2018/2019 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 tomto školním roce na našem zařízení proběhla kontrola KHS (na DD) a audit HCCP.  
 V roce 2018/2019 proběhly pravidelné pracovnělékařské prohlídky u 11 zaměstnanců a u 5 
nových zaměstnanců. 
 V pravidelných termínech probíhaly kontroly OSZ na DD. 
 V prosinci 2018 a v lednu 2019 proběhla řádná inventarizace na celém zařízení. 
 
16. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY 
  
 Ve školním roce 2018/2019 v budově školy došlo k výměně kotů, jelikož staré kotle byly velice 
poruchové a jejich neustálá oprava nebyla rentabilní.  
 V budově ZŠ byla v měsíci červenci vymalována ředitelna a v budově DD bylo malování 
rozsáhlejší – celkem 6 pokojů, chodba a 2 klubovny. 
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17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 
 

            Hospodaření za rok 2018 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 13 458,35 Kč, 
z toho 1 478,35 Kč je z hlavní činnosti a 11 980,- Kč z doplňkové činnosti. Z celkového zlepšeného 
výsledku hospodaření za rok 2018 bylo přiděleno do fondu odměn 6 000,- a do rezervního fondu 
7 458,35 Kč. 
 
 Předmětem doplňkové činnosti bylo v roce 2018 stravování cizích strávníků. Tato doplňková 
činnost musela být k 30.9.2018 z personálních důvodů ukončena. Obě kuchařky byly v pracovní 
neschopnosti, nebylo možné nikoho sehnat na zástup, jedna kuchařka odešla do plného invalidního 
důchodu a zůstala pouze jedna kuchařka. Náklady a výnosy jsou tedy pouze od ledna do září 2018. 
Celkové náklady byly 179 478,-, celkové výnosy 191 458,- a zlepšený výsledek hospodaření 11 980,-. 
Další doplňkovou činností byl pronájem jedné místnosti v prostorách základní školy pro potřebu PPP a 
SPC Olomouckého kraje. Celkové náklady činily 5 700,-, tj. nájemné 1 500,-, čisticí prostředky 128,-, 
vodné a stočné 400,-, plyn 2 704,- a elektrická energie 968,-. Celkové výnosy byly 5 700,- (1 500,- 
z pronájmu a 4 200,- ze služeb souvisejících s pronájmem). Z této doplňkové činnosti plyne nulový 
výsledek hospodaření. PPP a SPC Olomouckého kraje je totiž příspěvkovou organizací Olomouckého 
kraje a tudíž není kalkulován žádný zisk. 
         

 Celkové náklady v hlavní činnosti činily v roce 2018 16 498 565,65 Kč. V porovnání se 
schváleným rozpočtem je největší rozdíl u energií (celkový pokles o 68 000,-), konkrétně u plynu 
pokles o 33 000,-, u elektrické energie pokles o 30 000,- a u vody a stočného pokles o 5 000,-, u oprav 
a údržby pokles o 29 000,-. Oproti roku 2017 byly celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2018 vyšší 
o 2 828 725,- Kč. Byla totiž obdržena vyšší dotace na přímé náklady a na odpisy, naopak na provoz byl 
příspěvek nižší o 24 000,-. 

         
Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2018 činily 16 500 044,- Kč. Z této částky 

představovaly obdržené dotace a příspěvky 16 049 878,- a výnosy z vlastní činnosti včetně ostatních 
výnosů 450 166,- Kč.  
 
Přehled obdržených dotací a příspěvků: 
na přímé náklady (UZ 33353)                                                    14 135 820,- 
z toho: 

- na platy                                                                           10 285 100,- 
- na OON                                                                                   3 900,- 
- na odvody                                                                         3 704 000,- 
- na přímé ONIV                                                                    142 820,- 
 

na provoz (UZ 00300)                                                                  1 744 000,- 
 
na odpisy (UZ 00302)                                                                      170 139,-    
Celkem                                                                                       16 049 959,- 
 
 Na účtu 672 se objevuje částka 16 049 878,-, tj. o 81,- nižší. Tato částka byla v lednu 2019 
odvedena na účet Olomouckého kraje. Jedná se o vratku OON včetně odvodů ve výši 81,- (OON 60,- a 
odvody 21,-). OON byly použity na dohody o provedení práce, bylo odpracováno 32 hodin v hodnotě 
120,- za 1 hodinu, což odpovídá částce 3 840,-. Rozpočet na OON se zaokrouhluje na celá sta.       
 
       Celková dotace na přímé náklady byla proti roku 2017 vyšší. Na platy bylo obdrženo o 2 274 
300,- více. Na OON (dohody o provedení práce) méně o 21 800,-. Na odvody sociálního a zdravotního 
pojištění a příděl do FKSP více o 811 300,-. Je potřeba zdůraznit, že v roce 2017 byly navíc ještě 
obdrženy dvě účelové dotace (na zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního školství od 
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1.7.2017 a na zvýšení platů pracovníků regionální školství od 1.11.2017) v celkové výši 275 488,-. 
V roce 2018 byly všechny prostředky na platy a odvody zaslány pod jedním ÚZ 33353. 
V roce 2018 bylo konkrétně na platy použito 10 288 940,- (účet 521), na odvody SP a ZP ve výši 34 % 
2 571 279,- (účet 524) a na příděl do FKSP z hrubých mezd ve výši 2 % 205 701,- (účet 527). Na přímé 
ONIV bylo poskytnuto v roce 2018 o 18 610,- víc než v roce 2017. V rámci přímých ONIV bylo 
použito také ušetřených 1 382,- z odvodů ZP a SP, které byly přiděleny k OON, ale nebyly čerpány. Z 
dotace na přímé ONIV bylo v roce 2018 dále hrazeno: 
nákup materiálu (účet 501) v celkové výši 33 492,- Kč – konkrétně učebnice 14 052,-, školní potřeby 
pro žáky ZŠ 4 200,-, učební pomůcky 14 290,-, knihy do žákovské a učitelské knihovny 950,- 
mzdové náklady (účet 521) – konkrétně náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 16 819,- 
zákonné sociální pojištění (účet 525) – konkrétně zákonné pojištění pro případ odpovědnosti 
organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 10 687,- 
zákonné sociální náklady (účet 527) v celkové výši 38 909,- Kč – konkrétně příděl do FKSP z náhrad 
mezd za dočasnou pracovní neschopnost 336,-, výdaje na školení a DVPP 38 573,-  
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) ve výši 44 264,- - konkrétně učební pomůcky  
     
  Příspěvek na provoz byl proti roku 2017 nižší o 24 000,-. Příspěvek na provoz byl v roce 2018 
použit na: 
nákup materiálu (účet 501) ve výši 610 131,92 Kč - konkrétně pohonné hmoty do sekaček a nově do 
služebního auta, čisticí prostředky, kancelářský potřeby a další spotřební materiál, materiál na opravy a 
údržbu, spotřební materiál pro služební auto, léky, odborný tisk, knihy do DK a VK, 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 362 206,- Kč – konkrétně plyn 182 492,- Kč, elektrická 
energie 125 918,- Kč, voda, stočné a srážkovné 53 796,- 
opravy a údržbu (účet 511) ve výši 119 042,85 Kč – konkrétně opravy a údržba nemovitého majetku do 
100 000,- ve výši 96 637,85,-, opravy a údržba movitého majetku 20 400,- a údržba osobního auta 
2 005,- 
cestovné (účet 512) ve výši 16 826,- 
nákup služeb (účet 518) v celkové výši 379 908,13 – konkrétně služby pošty 4 950,- Kč, poplatky za 
internet 14 574,48, pevné linky 14 309,59 a mobilní telefony 1 138,31 Kč,  práce počítačových firem 
16 457,-, údržba software 32 335,- Kč, nájemné placené městu Litovel za pronájem prostor ZŠ Litovel 
a přilehlých pozemků 49 530,-, nájemné placené za pronájem tělocvičny pro potřebu výuku TV 7 125,-, 
platba za zpracování mezd 42 486,-, technické revize a kontroly ve výši 19 415,75, bankovní poplatky 
6 620,- Kč, odvoz a likvidace odpadu 27 313,-, úhrada za děti DD 113 568,- Kč, poradenské služby 5 
868,-, ostatní služby 23 505,- Kč 
zákonné sociální pojištění (účet 524) v celkové výši 17 000,- Kč – konkrétně zdravotní pojištění 
z peněžních darů z FKSP, z příspěvku na masáže z FKSP a z odměny z fondu odměn ve výši 4 500,-, 
sociální pojištění z peněžních darů z FKSP, z příspěvku na masáže a z odměny z fondu odměn ve výši 
17 000,- 
jiné sociální pojištění (účet 525) - zákonné pojištění Kooperativa z peněžních darů a z příspěvku na 
masáže z FKSP  194,-, zákonné pojištění Kooperativa z mzdových nákladů 28 684,- 
zákonné sociální a jiné sociální náklady (účet 527) – konkrétně ochranné pomůcky 2 635,-, preventivní 
prohlídky zaměstnanců 8 885,- a příděl do FKSP z odměny z fondu odměn 100,-  
jiné daně a poplatky (účet 538) – dálniční známka do služebního auta 1 500,- a správní poplatek za 
registraci služebního auta 850,- 
ostatní náklady (účet 549) – konkrétně kapesné pro děti DD 49 770,- 
tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (účet 556) v hodnotě 6 823,10 Kč 
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) v celkové výši 139 444,- – z toho na drobný 
dlouhodobý hmotný majetek 137 024,- a drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 420,-  
Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši, obdrželi jsme dostatečnou výši. Na rok 2019 bude 
příspěvek na provoz obdržen ve stejné výši. 
 
 Příspěvek na odpisy byl v roce 2018 vyšší o 42 109,-. Původně schválený příspěvek ve výši 
132 000,- byl zvýšen o 38 139,- Kč na 170 139,-.  
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Přehled výnosů z vlastní činnosti a ostatní výnosy: 
- příspěvek na úhradu péče děti v DD (účet 602)                        52 362,- 
- stravné od žáků (účet 602)                                                         22 879,- 
- stravné od zaměstnanců (účet 602)                                            86 240,- 
- přídavky na děti (účet 602)                                                      138 100,- 
- školné ve školní družině (účet 602)                                             2 300,- 
- výnosy z vyřazených pohledávek (643)                                    17 097,- 
- čerpání sponzorských finančních darů (účet 648)                     53 408,- 
- čerpání peněžního daru na obědy pro žáky (účet 648)              69 126,- 
- čerpání fondu odměn (účet 648)                                                  5 000,- 
- ost.výnosy (účet 649) – úhr.za vystavení duplikátu vysvědčení       66,-                                                                 
- věcný dar – knihy do dětské knihovny (účet 649)                       3 588,-    
Celkem                                                                                       450 166,- 
 
 Proti roku 2017 se celkové výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy zvýšily o 8 788,20. 
Výnosy z příspěvku na úhradu péče byly vyšší o 8 181,80. Byly předepsány příspěvky na více dětí DD. 
Stravné od žáků bylo nižší o 5 537,- Kč a stravné od zaměstnanců vyšší o 14 117,-.  
Přídavky na děti byly nižší o 5 760,- Kč.   
Z důvodu zřízení školní družiny od září 2018 bylo nově vybráno školné ve výši 2 300,- (50,- na 1 žáka 
za měsíc). 
Mimořádnými výnosy byly výnosy z vyřazených pohledávek ve výši 17 097,-. 
V roce 2018 byly čerpány 2 sponzorské finanční účelové dary z roku 2017 v celkové výši 41 365,- od 
firem SILNICE GROUP Praha a NOEN Praha a 1 sponzorský neúčelový finanční dar od GIVT.cz 
Olomouc z roku 2017 ve výši 1 996,-. V roce 2018 byly obdrženy dary od: 
Pan Jiří Kubíček Praha 5 000,- - použito na letní ozdravný pobyt DD 
Pan Jiří Kubíček Praha 10 000,- - použito celkem 4 123,- na odměny a občerstvení žáků ZŠ při různých 
akcích, na rok 2019 zůstává 5 877,- 
GIVT.cz Olomouc 1 277,- - utraceno 924,-, na rok 2019 zůstává 353,- 
GIVT.cz Olomouc 1 257,- - zůstává na rok 2019 
V lednu a březnu 2018 byly obdrženy od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha 3 finanční 
účelové dary na obědy pro žáky naší školy v celkové výši 43 877,- na období leden – červen 2018. 
Vyčerpána byla částka 37 784,-, která byla účtována prostřednictvím účtu 648. Nevyčerpaný zbytek 6 
093,- byl vrácen zpět společnosti a nebyl účtován prostřednictvím účtu 648. V srpnu 2018 byl obdržen 
od téže společnosti 1 finanční účelový dar v celkové výši 36 575,- na úhradu obědů od září do prosince 
2018. Nevyčerpána částka 5 233,- byla vrácena v prosinci 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 1.1.2018 35 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 byla 
v červnu 2018 přidělena částka 4 000,-. V červenci 2018 byla čerpána odměna ředitelce a doplňkovou 
činnost ve výši 5 000,-. Zůstatek k 31.12.2018 činí 34 000,- Kč. Finančně je pokryt v plné výši. 

     Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 1.1.2018 400 628,97 Kč, 
finančně jen 368 473,97 Kč, tedy o 32 155,- Kč méně. Tento rozdíl představují pohledávky dlužného 
příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV po splatnosti k 31.12.2017. Do rezervního fondu bylo v červnu 
2018 přiděleno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017 5 161,74 Kč. Stav k 31.12.2018 byl 
405 790,71 Kč, finančně pouze 369 801,71 Kč. Rozdíl ve výši 35 989,- představují pohledávky na 
dlužném příspěvku na úhradu péče po lhůtě splatnosti k 31.12.2018. 
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      Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1.1.2018 zůstatek ve výši 43 361,-. Zůstatek 
představoval zbytky peněžních účelových darů z roku 2017 od firem NOEN, a.s. Praha a Silnice Group 
Praha v celkové výši 41 365,- a neúčelový finanční dar od GIVT.cz Olomouc ve výši 1 996,-. Zůstatek 
účelových finančních darů byl postupně vyčerpán na zimní ozdravný pobyt dětí DD v celkové výši 
15 575,-, na cyklistický pobyt dětí DD ve výši 13 465,-, na letní ozdravný pobyt dětí DD ve výši 
11 288,- a na výlet dětí DD ve výši 1 037,- a zůstatek neúčelového peněžního daru byl použit ve výši 
1 996,- na divadelní představení žáků ZŠ. V březnu 2018 byly obdrženy dva účelové finanční dary od 
pana Jiřího Kubíčka z Prahy (5 000,- a 10 000,-). Z daru ve výši 10 000,- bylo použito celkem 4 123,- 
na odměny a občerstvení žáků ZŠ při různých akcích (Litovelské Pomoraví, Den dětí, konec školního 
roku). Dar od p. Kubíčka ve výši 5 000,- byl celý vyčerpán na letní ozdravný pobyt dětí DD. V lednu a 
březnu 2018 byly obdrženy 3 finanční účelové dary od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha 
v celkové výši 43 877,-, které jsou určeny na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2018. 
Z těchto darů byla k 30.6.2018 použita částka 37 784,- na úhradu obědů, nevyčerpaný zbytek ve výši 
6 093,- byl vrácen společnosti dne 28.6.2018. V srpnu 2018 byl od společnosti WOMEN FOR 
WOMEN Praha obdržen finanční účelový dar ve výši 36 575,-, který byl určen na úhradu žáků naší 
školy od září do prosince 2018, nevyčerpaný zbytek ve výši 5 233,- byl vrácen na účet společnosti dne 
19.12.2018. V lednu byl obdržen finanční neúčelový dar ve výši 1 277,- od společnosti GIVT.cz s.r.o. 
Olomouc, který byl čerpán v květnu 2018 a listopadu 2018 ve výši 924,- na 2 divadelní představení 
žáků ZŠ. V červenci 2018 byl obdržen od společnosti GIVT.cz s.r.o. další neúčelový finanční dar ve 
výši 1 257,-, který zatím nebyl čerpán. Finanční krytí účtu 414 k 31.12.2018 je v plné výši. 

      Stav fondu investic k 1.1.2018 činil 138 568,29 Kč. Tvorba z odpisů DHM činila 177 318,- 
(170 139,- z hlavní činnosti a 7 179,- z doplňkové činnosti). Odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy 
byl 157 139,-. K 31.12.2018 byl zůstatek 158 747,29 Kč. Fond investic je finančně pokryt v plné výši 
k 1.1. i 31.12.2018. 

     V roce 2019 se předpokládá čerpání fondu investic na nákup další interaktivní tabule do ZŠ a 
zhotovení přístřešku pro osobní auto v prostorách DD. U rezervního fondu se očekává čerpání 
finančních darů z roku 2018, dále účelového finančního daru 6 500,-, který byl obdržen v lednu 2019 a 
dále daru na obědy žákům naší školy, který byl obdržen v lednu 2019 a další bude obdržen v září 2019.  

      Účetní stav FKSP k 1.1.2018 činil 224 727,65 Kč. Finanční stav byl pouze 204 215,65 Kč, 
neboť v lednu 2018 byl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2017 na finanční účet 243 
a převedeny poplatky účtu FKSP za prosinec 2017 mezi provozním účtem 241 a účtem FKSP 243. Za 
rok 2018 byl základní příděl do FKSP 207 154,- Kč, finančně byly převedeny pouze příděly za leden – 
listopad 2018 včetně přídělu za prosinec 2017 v celkové výši 201 778,-. FKSP byl čerpán v celkové 
výši 147 400,-, z toho bylo použito na rehabilitace 21 000,-, na stravování 30 800,-, na rekreace a 
zájezdy 65 600,- (z toho 32 600,- je společný zájezd zaměstnanců organizace), na sport 6 000,-, na 
peněžní dary u příležitosti životních a pracovních výročí a odchodu do starobního důchodu 24 000,-. 
Účetní zůstatek k 31.12.2018 činil 284 481,65 Kč, finanční zůstatek pouze 258 567,65 Kč. Nerovnost 
představují nepřevedený základní příděl za prosinec 2018 a nepřevedené poplatky za prosinec 2018 
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 došlo k 2  nenávratům dětí DD  z vycházky.  
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Činnost dětského domova 
   

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

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

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

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

Dětský domov má kapacitu 24 dětí. K 1. 9. 2018 zahajoval DD s 18 ubytovanými dětmi (11 
dívek, 7 chlapců), 15 dětí s NÚV a 3 děti s dohodou o prodloužení pobytu na DD. Z celkového počtu 
byly 1 dítě předškolního věku, které navštěvovalo MŠ, 9 dětí plnilo povinnou školní docházku v ZŠ, 8 
dětí se vzdělávalo ve středních školách. 

Povinnou školní docházku (pokračování v základním vzdělávání) a dosažení základního stupně 
vzdělání splnily ve školním roce 2018/2019  3 děti − 2 přijaty do středního vzdělávání s výučním 
listem OU a PrŠ Mohelnice, 1 Střední škola polytechnická Olomouc 

Během šk. roku 2018/19 odešly ze zařízení celkem 4 děti, dvě děvčata a jeden chlapec na základě 
rozsudku o ústavní výchově a jeden chlapec na základě dosaženého věku a přípravy na budoucí 
povolání. Naopak v průběhu tohoto období přišlo na zařízení celkem 8 dětí, 6 děvčat a dva chlapci. Z 
těchto osmi dětí bylo na DD přijato 7 na základě nařízení o ústavní výchově a 1 na základě 
předběžného opatření. 

  K 31. 8. 2019 bylo v evidenčním i faktickém stavu na DD 22 dětí (15 dívek a 7 chlapců).   

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 
8 vychovatelů a 4 asistentky pedagoga (1 na snížený úvazek). O provoz se staralo 7 nepedagogických 
pracovníků (ekonomka, hospodářka, 2 kuchařky, na snížené pracovní úvazky - pradlena + pomocná síla 
ŠJ kuchařka, sociální pracovnice a uklízečka). 

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. 
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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 každý školní rok je nově zpracován Roční plán výchovně a 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: 
 
Ozdravný pobyt dětí DD Litovel – Štědrákova Lhota 2019  
                                          11. 3. – 15. 3. 2019 
  Bylo pondělí, z kalendáře se na nás „usmívalo“ datum 11. března. K tomuto datu už delší dobu 
vzhlížely všechny děti z Olomouckého kraje. Začaly jim totiž tolik očekávané jarní prázdniny. A děti 
z DD Litovel je měly zpestřené tím, že mohly strávit 5 dní na ozdravném pobytu ve Štědrákově Lhotě. 

Jak bývá dobrým zvykem, když se na něco těšíš, tak to bývá přesně naopak. Štědrákova Lhota 
nebyla vůbec štědrá a jak je vidět na obrázku byla přímo lakomá na množství sněhu. Proto se musel 
použít záložní plán, který byl na tuto situaci připraven. 
 
                                   To je ona 
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Na tomto se opravdu lyžovat nedá! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Zato ubytování bylo opravdu 
luxusní. 
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                                                                  Z výletu do Šumperka 
 

 
 
 
 
                                                                Výlet do Velkých Losin 
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I když jsme nemohli zdokonalovat své lyžařské umění na svahu, přece jenom krásných pět dnů na 
zdravém horském vzduchu, program s turistickými a poznávacími výlety byl zážitek na celý život. 
 

                                     Plumlov 20. 4. 2019 

 

Výlet proběhl v době od 9.30 do 18.10 hodin za účasti 6 ti dětí. Většinu dne jsme byly v areálu 
zámku na Plumlově, odtud jsme jeli na rozhlednu Kopanička, vyšlapaly 92 schodů nahoru, rozhlédly se 
do daleké krajiny. Viděly jsme i Litovel.  
Výlet proběhl bez problémů, počasí bylo krásné. Děti byly spokojeny. 

 

 
 

 
                                                   Bouzovská 30 (18. 5. 2019) 

Letošní ročník byl jubilejní – 45. My se pravidelně účastníme již popáté. Tentokrát se zapojili 
pouze zdatní jedinci, kteří si troufli na 30-ti kilometrovou trasu - 2 děvčata a 2 tety. I přes již „tradičně“ 
nedokonalé značení jsme se vrátili včas a stihli poslední zpáteční autobus do Litovle 
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                            Výlet do ZOO Sv. Kopeček (25. 5. 2019) 

Celodenní výlet do ZOO absolvovalo 5dětí (včetně malých) a 1 teta.Vzhledem k pěknému 
počasí většina obyvatel byla ve výbězích, pouze někteří si dopřávali polední siestu a nechtěli s námi 
komunikovat. Vždy dobře naložení byli psouni a surikaty, naopak s nikým se nebavil král zvířat. 
Jelikož vyhlídkový vláček se musí objednat, celou ZOO jsme prošli po svých. Škody po vichřici jsou 
obrovské, jediným kladem je krásný výhled na Olomouc. 

 

 

                             Tematické setkání YOUR CHANCE (8. 6. 2019) 

Tentokrát se konalo v krásném prostředí Karlovy Studánky, kterého se zúčastnilo 5 děvčat, 
p. ředitelka, 1 teta. Náplní setkání bylo téma “Každý je originál aneb najdi svůj profesní směr“. Pod 
vedením zkušených lektorek a s naší dopomocí na stanovištích jsme absolvovali různé zájmové 
aktivity, tzv. koučovací otázky na tělo a personalistický dotazník. Zúčastnění tak hravou formou získali 
přehled o svých silných stránkách a vlastnostech. Součástí programu byl i oběd v lázeňském domě a 
prohlídka lázní s průvodcem. Cílem tohoto setkání bylo získat jasnější představu, v čem mohu uspět, v 
jakém konkrétním oboru hledat svou budoucí práci. Všem se program líbil a těšíme se na další setkání. 
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Pochod pohádkovým lesem 
Řimice 29. 6. 2019 

 
 
V sobotu krátce po poledni se vydalo pět malých dětí a dvě velké holky s tetou Renatou na výlet 

do Řimic, kde se konal 25. ročník Pochodu pohádkovým lesem. Děti absolvovaly samotný pochod, ale 
také ještě musely do Řimic dojít, neboť autobus nás dovezl pouze do Bílé Lhoty. Přiznám se, byla jsem 
sama zvědavá, jak děti zvládnou cestu z Bílé Lhoty do Řimic a ještě samotný pochod. Ale zvládly to 
výborně, i přesto, jaké bylo parné počasí. Všechny děti si v závěru akce zasloužily zmrzlinu a medaili. 
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Start pochodu v Řimicích 
 

 
 
 
 
 

Smírčí kříž v pohádkovém lese na trase pochodu 
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                                        Memoriál Gustava Frištenského 
 

V neděli 23. června jsme navštívili akci Memoriál Gustava Frištenského konanou v areálu 
litovelského pivovaru, kde před zraky našich dětí i ostatních diváků soutěžilo 12 siláků ze zemí celého 
světa - například z Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Walesu, Japonska, Ukrajiny, Slovenska a 
samozřejmě České republiky. ČR mimo jiné reprezentoval Jiří Tkadlčík, kterého jsme loni měli čest 
přivítat v našem Dětském domově v rámci velmi zábavné a inspirativní akce s bývalou miss ČR 
Veronikou Kašákovou. Jiří se k nám hlásil, s dětmi se bavil a choval se velmi mile, a to nejen při 
závěrečném focení. Naše děti byly doslova uneseny nejen výkony všech zúčastněných siláků v rámci 
jednotlivých soutěží, ale i jejich krásným gestem, kdy vynaložili své síly v disciplíně, kde charitativně  
"vyzdvihali" pro naše zařízení 13 000 Kč, za což jim jménem našich dětí ještě jednou velmi děkujeme. 
 

 
 
 
 
                                                           A to je on - náš šampion 
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                                                           Spolu s naším šampionem 
 

 
 

 
Cyklistický pobyt v kempu MORAVA v Mohelnici 

22. 7. – 26. 7. 2019 
 

Na čtvrtý prázdninový týden byl naplánovaný cyklistický pobyt dětí z našeho DD do již 
osvědčeného kempu MORAVA v Mohelnici. Akce se zúčastnilo třináct dětí a tři vychovatelé. Dvě paní 
vychovatelky absolvovaly na kole s jedenácti dětmi cestu do Mohelnice a zpět. A také cyklistické 
výlety během týdne. Pan vychovatel s dvěma  malými dívkami jel autem, odvezl do kempu zavazadla, 
stany, spacáky, jídlo a další potřebné věci k pobytu. Během cyklistických výletů v průběhu týdne 
působil jako mobilní doprovod. 
 
 

 



  37 
 

 
 

 
 

 
Prázdninový rekreační pobyt dětí v Ivani 

12. 8. – 16. 8. 2019 
 

I v měsíci srpnu děti z DD Litovel vyjely na prázdninový pobyt. Cílem našeho pobytu byla 
krásná obec Ivaň na jižní Moravě. Do tohoto místa jezdíme už třetím rokem, a to díky panu Gorčákovi, 
který nám ubytování poskytuje zadarmo. Letos jelo na 11 dětí a 3 paní vychovatelky. Z toho jedna paní 
vychovatelka jela do Ivaně autem a vzala do auta batohy, krosny, kufry a další potřebné věci. Cestování 
jen s batůžkem na zádech tak bylo příjemnější. V pondělí 12. 8. ráno jsme se tedy vydali za 
jihomoravskými zážitky. V 7, 35 hod. jsme nasedli do autobusu JESENÍK – BRNO, který nás zavezl 
do Brna a poté jsme pokračovali autobusem MHD na rozcestí k obci Ivaň. 
 

 
Mikulovský zámek 
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Nádrže u Pasohlávek 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aqualand Pasohlávky 
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Lednice - zámek 

 
 

 
 
 
 

Minaret v areálu parku -  Lednice 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mimo tyto zdokumentované aktivity se děti DD Litovel zúčastňovaly ve škol. roce 2018/19 
řady dalších akcí pořádaných městem Litovel nebo jinými domovy, nejčastěji v oblasti sportu, umění 
a kultury.  
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ZÁVĚR: 
 
   

Školní rok 2018/2019 proběhl ve znamení změn. Další a další výrazné změny ve školské 
legislativě, na které jsme museli reagovat. 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: 2. 10. 2019 
Mgr. Alena Pikalová Loučková, 
zástupce ředitele 

 

Koncept výroční zprávy 
projednán v pedagogické radě: 

28. 8. 2019 
Mgr. Alena Pikalová Loučková, 
zástupce ředitele 

 

Schváleno školskou radou: 
15. 10. 
2019 

Mgr. Libuše Štafová, předseda ŠR  

Odpovědná osoba: 
15. 10. 
2019 

Mgr. Marcela Opletalová  

Odesláno zřizovateli: 
16. 10. 
2019 

Mgr. Alena Pikalová Loučková, 
zástupce ředitele 
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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 2018 

 
Č.j.:  ZSDDSJL/83/2019 
        TC04X0031G80                                                                                                                                                                                                                                            

 
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 2 2 0 0 2 0 
Sociální 
pracovnice 

0 0 0 0 0 0 

Hospodářka 0 0 0 0 0 0 
Ekonomka 1 1 0 0 0 0 
CELKEM 3 3 0 0 2 0 
 
 
        
 
Litovel, 30. 1. 2019                                                                 Mgr. Marcela Opletalová 
                                                                          ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel  


