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

Byly vydány dodatky č. 9 č.j. KUOK 2263/2014 ze dne 19. 12. 2013, dodatek č. 10 č.j.: KUOK 
88445/2014 ze dne 19. 9. 2014, dodatek č. 11 č.j.: KUOK 94472/2016 ze dne 23. 9. 2016, dodatku č. 
12 č.j.: KUOK 121968/2016 ze dne 19. 12. 2016, dodatek č. 13 č.j. KUOK 101935/2018 ze dne 17. 9. 
2018 a dodatku č. 14 č.j. KUOK 68145/2019 ze dne 24. 6. 2019. 

Rozhodnutím č.j. KUOK 82353/2018 ze dne 30. 7. 2018 vyhověl zřizovatel zřízení školní 
družiny s kapacitou 14 dětí. 

V budově školy je 8 tříd, 1 učebna výpočetní techniky a v jedné třídě jsou umístěny PC pro 
výuku předmětu Informatika. V 1 třídě byly vybudovány prostory pro školní družinu, která je u nás od 
1. 9. 2018. 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.  

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. 
 
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. – 9. ročník) 
Schválen: Školská rada 
 

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

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

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

 
4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZAŘÍZENÍ K 31. 8. 2020  
4.1. Celkový přehled  

Pracovníků celkem: (fyzických osob)  32 
 z toho       mužů:                       5 
                                žen:               27    
Pedagogičtí pracovníci celkem:               25 
 z toho       učitelé:      8 
                    vychovatelé:                 9 
           asistent pedagoga:      7 
                            na MD:                                            1    
 

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

         
 
Snížený pracovní úvazek je k 31. 8. 2020 stanoven u některých funkcí takto: 
 1 asistent pedagoga na DD 0,300, 1 asistent pedagoga na ZŠ – 0,750 (PO), 2 asistent pedagoga 
na ZŠ – 0,8889, vychovatelka ŠD – 0,350, uklízečka DD 0,500; uklízečka ZŠ 0,400; pradlena 0,700; 
vedoucí ŠJ 0,500; hospodářka 0,500; pracovnice provozu ŠJ 0,300, sociální pracovnice 0,800. 
 
4.2. Personální změny 
1. 9. 2019 byla 1 pracovnici provedena Dohoda o změně pracovní smlouvy na pozici učitel. 
1. 9. 2019 byla přijata vychovatelka ŠD. 
2. 9. 2019 byla přijata učitelka na ZŠ. 
2. 9. 2019 byla přijata asistentka pedagoga na ZŠ. 
22. 9. 2019 byl ukončen PP dohodou – učitel ZŠ.  
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30. 9. 2019 byla přijata 1 pracovnice na pozici učitel na ZŠ. 
31. 1. 2020 byl ukončen PP dohodou – uklízečka na DD. 
6. 2. 2020 byla přijata pracovnice na místo uklízečky na DD.  
20. 2. 2020 ukončen PP ve zkušební době – uklízečka na DD. 
1. 3. 2020 byla přijata pracovnice na místo uklízečky na DD.  
1. 5. 2020 – 31. 12. 2020 uzavřena DPP – údržbář DD a ZŠ. 
31. 5. 2020 ukončení DPP dohodou – vychovatel na DD. 
1. 6. 2020 byl přijat vychovatel DD. 
2. 6. 2020 ukončen PP dohodou – uklízečka na DD. 
15. 6. 2020 byla přijata vychovatelka na DD. 
24. 6. 2020 byla přijata pracovnice na místo uklízečky na DD. 
15. 7. 2020 skončení PP uplynutím sjednané doby – pracovnice provozu ŠJ a pradlena. 
17. 7. 2020 nástup pracovnice na pozici pracovnice provozu ŠJ a pradlena. 
 
4.3. Pedagogičtí pracovníci – stav k 31. 8. 2020  
 

  
Pracovní 
zařazení Aprobace Přidělené předměty Délka praxe 

ZŠ Ředitelka učit. ŠMVZP MA, Inf  nad 32 roků 

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

  Třídní učitel   učit. ŠMVZP Aj, Řv, Rv, VU, Přv, Inf, Che, ČaP, Pv, Pvý, Tv, PoV nad 32 roků 

  Třídní učitel   VŠ spec.pdg. 
ČJL, Řv, MA, Př, Fy, Ze, Dě, Vko,VkZ, NsK, Vv, Pvý, 
Tv 15 roků 

  Třídní učitel   učit. ŠMVZP ČJL, MA, Přv, Prv, Vl, Hv, Tv, Pv nad 32 roků 

  Třídní učitel  učit. ŠMVZP 
ČJL, Čt, Ps, Řv, MA, Sv, Rv, Vu, Vv, Hv, Tv, ZTv, 
PoV, Pv, Pvý nad 32 roků 

  Třídní učitel  učit.OP,Spec.pdg. ČJL, MA, Prv, VU, Vv, Hv, Tv, Pv 13 roků 

  Učitel  učit. ŠMVZP 
ČJL, Čt, Ps, Řv, Ze, VkZ, ČaS, ČaP, Hv, Vv, Pv, Pvý, 
Tv nad 32 roků 

  
Asistent 
pedagoga VŠ   3 roky 

  
Asistent 
pedagoga SŠ   11 roků 

  
Asistent 
pedagoga SŠ   14 roků 

Dětský 
Vedoucí 
vychovatel učit. ŠMVZP   nad 32 roků 

domov Vychovatel  Spec. pdg.   12 roků 

  Vychovatel  Spec. dg.   nad 32 roků 

  Vychovatel  VOŠ   23 roků 

  
Asistent 
pedagoga ÚSO   21 roků 

  Vychovatel  VŠ-spec.pdg.   16 roků 

  Vychovatel  ÚSO   26 roků 

  Vychovatel  vych. ŠMVZP   nad 32 roků 

  Vychovatel  VŠ – spec.pdg.   15 roků 

  Vychovatel  VŠ – vychov.   0 roků 

  
Asistent 
pedagoga  vychovatelství   nad 32 roků 

  
Asistent 
pedagoga  ÚSO, SPgŠ   31 roků 

  

Asistent 
pedagoga  SO   25 roků 
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4.4. Ostatní zaměstnanci zařízení – stav k 31. 8. 2020 
 

 
 
 
4.5. Organizační struktura platná ve školním roce 2019/2020  
 

 
 
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. Vzhledem k mimořádné situaci byl 
zápis na pokyn MŠMT ČR stanoven 1. – 30. 4. 2020. Zápis se konal bez osobní přítomnosti zákonných 
zástupců i dětí.  Do 1. ročníku byl zapsán 1 žák. 

Funkce Úvazek Pracoviště
Hospodářka 0,500 ZŠ
Ekonomka 1,000 ZŠ
Uklízečka ZŠ 0,400 ZŠ
Sociální pracovnice 0,800 Dětský domov
Uklízečka DD 0,500 Dětský domov
Pradlena 0,700 Dětský domov
Vedoucí školní jídelny 0,500 Školní jídelna
Kuchařka 1,000 Dětský domov
Kuchařka 1,000 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 – stav k 1. 9. 2019 
 

stupeň

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

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

počet žáků 2 5 1 6 5 1 2 1 1 6 5 7 1 24 19 43
třída s oddělením: II. (1. + 2.)

IV. (2.ZŠS + 4. + 4.ZŠS + 5.ZŠS + 6.ZŠS) 

V. (3. + 5.)

VIII. (7. + 8.)

IX. (9. + 10.ZŠS)

I. II.

 
 
6.1.2. Základní škola praktická + Základní škola speciální – stav k 30. 6. 2020 
 
stupeň

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

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

počet žáků 4 5 1 6 5 1 2 1 1 6 4 6 1 26 17 43

třída s oddělením: II. (1. + 2.)

IV. (2.ZŠS + 4. + 4.ZŠS + 5.ZŠS + 6.ZŠS )

V. (3. + 5.)

VIII. (7. + 8.)

IX. (9. + 10.ZŠS)

I. II.

 
 
- školní rok 2019/20 byl slavnostně zahájen v pondělí 2. 9. 2019. K tomuto datu zahajovala škola s 43 

žáky (20 d, 23 h), 39 docházejících, 4 s NÚV; 
- žáci byli rozděleni do 5 tříd, všechny třídy byly s oddělením, takže vznikla 1 pětitřídka a 4 

dvojtřídky; 
- 1. 11. 2019 – 2 žákyně – přestup na ZŠ Šternberk, stěhování;  
- 13. 12. 2019 + 2 žákyně – přestup ze ZŠ Šternberk; 
- 1. 2. 2020 + 2 žákyně – změna vzdělávacího programu; 
- 1. 4. 2020 – 2 žáci – přestup na ZŠ Čtyřka Uherský Brod, stěhování; 
- k 22. 6. 2020 je aktuální stav 43 žáků, z toho 39 docházejících + 4 s NÚV, z celkového počtu žáků 

je 21 dívek + 22 chlapců; 
- DD zahajoval se 22 ubytovanými dětmi (15 dívek, 7 hochů); 
- 14. 11. 2019 + 1 chlapec – usnesením OS v Olomouci bylo vydáno PO, byl umístěn na DD; 
- 6. 4. 2020 – 1 dívka – ukončení Smlouvy, odchod z DD; 
- 12. 6. 2020 – 1 dívka – dovršením plnoletosti ukončena ÚV, odchod z DD; 
- 15. 6. 2020 + 1 dívka – Rozsudkem OS v Olomouci nařízena ÚV, umístění na DD; 
- 30. 6. 2020 + 1 chlapec – nařízeno PO, umístění na DD; 
- 3. 8. 2020 + 1 dívka – Rozsudkem OS v Šumperku umístěna do DD Litovel; 
- k 22. 8. 2020 je na DD 24 ubytovaných dětí (15 d, 9 h), z toho 1 dítě předškolního věku, 3 žáci ZŠ 

praktické, 1 žák ZŠ speciální, 3 žákyně ZŠ Litovel, Jungmannova 655, 5 žáků ZŠ Litovel, Vítězná 
1250, 7 studentů SŠ s výučním listem, 1 student SŠ s maturitou, 3 nezařazeni. 
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6.1.3. Vycházející žáci ZŠ praktické, speciální 

Celkem vycházelo 7 žáků. Šest žáků 9. ročníku bylo přijato na zvolený učební obor. Jeden žák 
vychází z 10. ročníku ZŠS a nebude dále pokračovat ve studiu. Splnil základy vzdělání. 

 
Název učebního oboru                                     Počet žáků 

Prodavačské práce – OU a PrŠ Mohelnice    3 
Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce – SŠ, ZŠ a MŠ prof. Vejdovského  
          Olomouc  1 
Elektrikář – SŠTZ Mohelnice     1 
Zednické práce – SŠ polytechnická Olomouc    1  
  
      

 

6.1.4. Žáci vzdělávaní podle IVP 
Na základě Doporučení ŠPZ byli v letošním roce podle IVP vzděláváno 2 žáci. 1 žákyně 

3. ročníku a 1 žák 7. ročníku. 
 

 
 
6.1.5. Počet žáků na učitele 

Podle stavu k 30. 6. 2020 je přepočtený počet žáků 5,37 na jednoho učitele. 
 

 
 
6.2. Přehled o žácích a třídách k 30. 6. 2020 
 

 
Třída 
 

Žáků Hoši Dívky 
Opakovalo 

ročník 
Ukončilo 
docházku 

ÚV Docházející 

II. – odd. 9 7 2 0 0 1 9 

IV. – odd. 9 5 4 0 0 1 8 

V. – odd. 8 3 5 0 0 0 8 

VIII. – odd. 10 4 6 0 0 1 9 

IX. – odd. 7 3 4 0 7 1 6 

    43 22 21 0 7 4 39 
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6.3. Přehled o prospěchu a chování         
                                                                                                                             1. pol. šk. r. 2019/20   

                                                             2. pol. šk. r. 2019/20 

R
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Ž
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2.
st

. 

3.
st

. 

P
oc

hv
al
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1. 2 1,21 2 0 - - - - - - - - 
 4 1,67 2 2 - - - - - - - - 

2.   5 1,22 4 1 - - - - - - - - 
 5 1,17 4 1 - - - - - - - - 

  2. ZŠS 1 3,37 0 1 - - - - - - - - 
 1 3,37 0 1 - - - - - - - - 

3. 6 1,70 1 5 - - - - - - - - 
 6 1,70 1 5 - - - - - - - - 

4. 5 2,06 1 4 - - - - - - - - 
 5 2,06 1 4 - - - - - - - - 

4. ZŠS 1 3,0 0 1 - - - - - - - - 
 1 3,0 0 1 - - - - - - - - 

5. 2 1,25 1 1 - - - - - - - - 
 2 1,25 1 1 - - - - - - - - 

5. ZŠS 1 2,44 0 1 - - - - - - - - 
 1 2,44 0 1 - - - - - - - - 

6. ZŠS   1 2,75 0 1 - - - - - - - - 
 1 2,75 0 1 - - - - - - - - 

7. 6 2,3 0 6 - - 1 - - - - - 
 6 2,2 0 6 - - - -     - - - - 

8. 5 1,4 3 2 - - - - - - -     - 
 4 1,2 4 0 - - - - - - - 1 

9. 7 1,70 3 4 - - - - 2 - - - 
 6 1,70 2 4 - - - - - - - 1 

10. ZŠS 1 1,00 1 - - - - - - - - - 
 1 1,00 1 - - - - - - - - - 

 
Shrnutí: 
      I. pololetí   II. pololetí 

Počet žáků školy:  43  43 
Klasifikováno:  43  43 
Prospělo s vyznamenáním: 16                                            16 
Prospělo:  27  27 
Neprospělo:      0     0 
Uvolněn:    0    0 
Nehodnocen:    0    0 
Výchovná opatření: 
Pochvala třídního učitele:   0     2 
Napomenutí třídního učitele:  1    0 
Důtka třídního učitele:  0      0  
Důtka ředitele školy:    2    0 
2. stupeň z chování:    0    0 
3. stupeň z chování:    0    0 
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6.4. Přehled o absenci                                                                                                                           
                                                                                                                       1. pol. šk. r. 2019/20                     
                                                                                                                       2. pol. šk. r. 2019/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shrnutí:                            I. pololetí II. pololetí 
 
Počet zameškaných hodin:     3 639 1 078 
 z toho omluvených:            3 616 1 078 
              neomluvených:       23                                               0 
 Ø oml. hod. na žáka:  84,09  25,07 
 Ø neoml. hod. na žáka:       0,535                                  0 
 
 
6.5. Počet žáků se sníženým stupněm z chování 
           V letošním školním roce nebyl nikomu udělen snížený stupeň z chování. 
  
6.6. Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2019/2020 vykonávala funkci výchovného poradce Mgr. Marcela Opletalová 
a funkci metodika prevence Mgr. Dita Györe. 

Ročník Počet žáků Zam.hodin celkem 
Zam. hodin 
omluvených 

Zam. hodin 
neomluvených 

1. 2 73 73 0 

 4 72 72 0 

2.          5 345 345 0 

 5 123 123 0 

 2. ZŠS 1 14 14 0 

 1 29 29 0 

3. 6 701 701 0 

 6 150 150 0 

4. 5 340 345 5 

 5 90 90 0 

4. ZŠS 1 41 41 0 

 1 39 39 0 

5. 2 183 183 0 

 2                  20 20 0 

5. ZŠS 1                 215                   215 0 

 1                    4 4 0 

6. ZŠS          1 129 129 0 

 1 36 36 0 

7. 6 729 723 6 

 6 219 219 0 

8. 5                 126 126 0 

 4 68 68 0 

9. 7 571 559 12 

 6 188 188 0 

10.ZŠS 1 172 172 0 

 1 40 40 0 
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6.6.1. Přehled o činnosti výchovného poradce  

V tomto školním roce se nevyskytly žádné větší problémy s chováním, které by musel řešit 
výchovný poradce svoláním výchovné komise. Drobné problémy se řešily přímo s žáky ve spolupráci 
s třídními učiteli. 

Výchovný poradce realizoval osobní schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků, řešili 
společně volbu oboru vzdělání.  

SOU, volba povolání:      
11. 12. 2019 – exkurze žáků 8. a 9. ročníku - OU a PRŠ Mohelnice  

 
7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Primární prevence sociálně patologických jevů je na zařízení zajišťována formou 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 2019/20 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: „Nebezpečí kolem nás“ „Cesta k dospělosti“, 
„Zdravé vztahy v životě člověka“, „Chodíme spolu“, „Zdravý životní styl“, „Plodnost muže a ženy, 
vývoj plodu“. 

Proběhly také 2 besedy se zástupcem MěP Litovel, pro I. stupeň na téma „Osobní bezpečnost, 
doprava“ a pro 2. stupeň Přestupky a doprava. 

Dne 13. 1. 2020 se žáci II. stupně zúčastnili zážitkového programu Sdružení D „Neboj se 
promluvit". Dokonale připravené a vypracované scénáře dramatických příběhů je zcela vtáhly do děje. 
Žáci se nejen aktivně zapojili do hraní příběhů, ale i do řešení problémových životních situací.  

 6. 3. 2020 se žáci II. stupně zúčastnili v Olomouci putovní výstavy „Drogový vlak“. Celý 
program akcentuje vzdělávání prožitkem, kdy každý účastník vstřebává informace a učí se tak z přímé 
zkušenosti. Prostředí vlaku umožňuje prožitek ze situace, který je možné v následné pedagogické práci, 
pomocí zpětné vazby dále zpracovávat. Program končí řízenou diskusí zaměřenou na širší zamyšlení 
nad společenskými dopady užívání návykových látek a rolí jednotlivce. 

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 4 případech. 

1 chlapec utekl z DD v 19,00 hod, ve 21,00 hod se sám vrátil (23. 4. 2020), ten samý chlapec 
opět utekl z DD v 18,00 hod. a PČR přivezen ve 22,00 hod. (9. 5. 2020), ten samý chlapec utekl z DD 
s 1 dívkou (12. 5. – 15. 5. 2020) a ta samá dívka utekla z DD v 19,30 hod a byla přivezena PČR 2,30 
hod. (26. 6. – 30. 6. 2020).  

Také se řešily přestupky u 1 chlapce za 2 krádeže v obchodě - na MěÚ Litovel a 1 dívky na za 
krádež při útěku z DD – MěÚ Šumperk. Dále jsme řešili vloupání do skladu potravin ŠJ našeho 
zařízení a následnou krádež, které se společně zúčastnil 1 chlapec a 5 děvčat. Všem bylo uděleno 
výchovné opatření. 

 
 
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.  
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K dispozici všem byl odborný tisk, který naše škola odebírá (Učitelské noviny, Prevence, 
Výživa a potraviny) a kvalitně vedená učitelská knihovna, která se stále rozšiřuje o publikace 
umožňující odborný růst pedagogů. Dále měli vyučující a vychovatelé možnost zúčastnit se odborných 
seminářů, školení a vzdělávacích konferencí. 
 
Název                                                       Pořadatel                                Účastník                    
Školení „POKOS“      KVV Olomouc   1 
Sociální práce v ZŠ                    CMF UP Olomouc                           1           
Seminář „Spisová služba – aktuality“   VC Morava              1 
Školení „Program Fenix“     Assseco Soltutions   2 
Seminář „Novely právních předpisů ve školství“  Seminář-ms.cz   1 
Školení topičů,obsluhy TN a plyn. zařízení   VI Prostějov    1 
Problémové situace ve správním řízení   NIDV Praha    1 
Školení k organizování a poskytování PP   VI Prostějov               1 
Školení řidičů referenčních vozidel    Autoškola Skála   7 
Školení „Vyhláška 50/78 Sb. §4    VI Prostějov    1 
 

Dále se pedagogičtí pracovníci účastnili Krajské konference „EVVO“ , kterou organizoval KÚ 
OK. 
 
 
8.2. Nepedagogičtí pracovníci 

Rovněž nepedagogičtí pracovníci měli možnost účasti na odborném vzdělávání. 
 

Název semináře                                                                      Pořadatel                                      Účastník                    
Seminář „Spisová služba – aktuality“   VC Morava    2 
Školení řidičů referenčních vozidel                         Autoškola Skála    1                                                                      
Školení pracovníků PSS     Unicraft s.r.o.    4 
Školení k organizování a poskytování PP   VI Prostějov    1 
 
 Dále se nepedagogičtí pracovníci účastnili Krajské konference hromadného stravování, kterou 
pořádala společnost Jídelny.cz. 

V rámci zkvalitňování řídící práce se vedoucí pracovníci zúčastňovali pracovních porad 
a setkání – pracovní porady ředitelů PO zřizovaných OK, setkání ředitelů škol zřízených podle § 16 odst.9, ŠZ 
sídlících v OK, valné hromady Spolku speciálních škol a zařízení OK a také případových konferencí. 

V řádném termínu proběhlo školení BOZP všech pracovníků a školení požárních hlídek pro 
pracovníky DD. 
 

9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
 I v letošním školním roce 2019/2020 jsme se zapojili již do 10. ročníku česko-slovenského 
projektu „Záložka do knihy spojuje školy: „List za listem – baví mě číst“, 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 i nadále spolupracujeme se Speciální základní školou v Ilavě;   

Další akce, ve kterých pokračujeme je Projekt „Krokus“, který realizuje irská organizace 
Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze. 

HETI nám poskytla cibulky žlutých krokusů, které jsme s dětmi zasadili jako připomínku 
jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během holocaustu. Projekt 
Krokus nabízí možnost, jak přiblížit tematiku holocaustu mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o 
nebezpečí diskriminace. 
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10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 
 Ve školním roce 2019/2020 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. V tomto 
školním roce bylo jen tak mimochodem řečeno, že ZO ČMOS už na školském zařízení nepracuje. 
 Ve školním roce 2019/2020 škola spolupracovala s mnoha organizacemi. Máme velice dobré 
pracovní vztahy s Pedagogicko psychologickou poradnou i 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.  
 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 jedné studentky PdF UP Olomouc. 
 Učitelka naší ZŠ byla jmenována předsedou zkušební komise u závěrečných zkoušek studentů 
SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov. 
 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. 

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.  
Spolupráce s organizací Společně pro děti Do škol v tomto školním roce nepokračovala. 
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. pod vedením p. Kianicové. Pro žáky II. stupně letos 
proběhla Supervize (22. 10. 2019) a Projektový den – Finanční gramotnost (19. 11. 2019). V letošním 
školním roce jsme 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, Nadace 
Větrník, Litovelská cukrovarna, a.s., atd.  
 
 
13. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

13.1. Lyžařský kurz 
Ve školním roce 2019/2020 se lyžařský kurz vzhledem k nízkému počtu žáků neuskutečnil. 
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13.2. Plavecký výcvik 
 Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně organizujeme vždy v dvouletých cyklech, aby u žáků 
docházelo k upevňování získaných dovedností. 
 
13.3. Sportovní soutěže 
 V letošním školním roce se naši žáci neúčastnili žádných sportovních soutěží z důvodu 
mimořádných opatření, které byly vyhlášeny s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19. 
.  
13.4. Další školní akce 
 V letošním školním roce navštívili žáci I. stupně divadelní představení „Hrátky s Tomem“ a 
„Putování za vánoční hvězdou“. Žáci II. stupně byli na muzikálovém představení „Princezna ze 
mlejna“. 
 Dne 8. 11. 2019 se naše škola zúčastnila 3. ročníku Světového dne laskavosti. Žáci spolu s 
pedagogy uklidili prostor kolem vlakového nádraží v Litovli-Předměstí, které se nachází nedaleko naší 
školy. Všichni pracovali s nadšením a zápalem. Celkem jsme nasbírali 6 velkých igelitových pytlů 
odpadu. O jejich odvoz se následně postarali pracovníci TS Litovel. 
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Dne 5. 12. 2019 navštívil naši školu Mikuláš se svými pomocníky - čerty a anděly. Žáci 9. 
ročníku si s pomocí pana učitele a paní učitelky připravili nádherné kostýmy a ostatním spolužákům 
připravili nezapomenutelnou mikulášskou nadílku. 

                      

 
 

 
Další akce, do které jsme se zapojili, byl 10. ročník česko-slovenského projektu „Záložka do 

knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst“, 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 spolupracujeme se Speciální základní školou v Ilavě. 

 
Dne 13. 1. 2020 se žáci druhého stupně zúčastnili zážitkového programu Sdružení D " Neboj se 

promluvit". Dokonale připravené a vypracované scénáře dramatických příběhů je zcela vtáhly do děje. 
Žáci se nejen aktivně zapojili do hraní příběhů, ale i do řešení problémových životních situací. 

 
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. 

 
4. 3. 2020 jsme se zúčastnili Workshopu "Výprava za tajemstvím čokolády" v kavárně 

Mlýnice. Při této akci byly děti seznámeny s postupem výroby čokolády. V programu byla ochutnávka 
všech surovin potřebných při výrobě čokolády, čokoládových pralinek a lízátek. Děti si samy vyrobily 
a vyzdobily čokoládová lízátka, na která si připravily papírové sáčky. 

 



  17 
 

 
 

13.5. Výtvarné soutěže 
 Naši žáci se také zapojovali do výtvarných soutěží. Např. „Bájný svět pod hladinou řek“, kde 
naši žáci obsadili 17. a 19. místo, „Příroda kolem nás“, „Krokodýlek hledá sestřičku“ a „Voda čaruje“.  
                           
13.6. Školní výlety 

V letošním školním roce jsem vzhledem k mimořádné situaci nepořádali žádné školní výlety. 
  

 
14. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
  

Ve dnech 24. – 26. 2. 2020 proběhla na našem zařízení inspekční činnost ČŠI. Inspekční tým 
tvořili tito inspektoři: Vedoucí inspekčního týmu – PhDr. Tomáš Beneš, členové inspekčního týmu: 
Mgr. Jiří Dolníček, Mgr. Pavel Schönwälder a Ing. Markéta Tomečková. 

Byly jim předloženy všechny požadované materiály. Výstupem inspekce bylo zjištění porušení 
právního předpisu (vnitřní řád dětského domova podle § 30 odst. 1 a 3 školského zákona a § 34 
odst.1 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchova ve školských 
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují povinnosti výkonu ústavní 
výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů) tak, že ředitelka 
zařízení vydala vnitřní řád dětského domova, avšak nad rámec zákona ukládal dítěti povinnost hradit 
náklady spojené s přepravou do zařízení, pokud ho neoprávněně opustí nebo se do něj nevrátí.  

Vnitřní řád byl aktualizován a vydán s účinností od 1. března 2020. Dívce, které se týkala 
povinnost uhradit náklady, byla našetřená částka vrácena. 

Také v inspekční zprávě byly vyjmenované slabé stránky, které se týkaly jak školy, tak dětského 
domova. V mnoha případech s jejich závěry nesouhlasíme, ale museli jsme přijmout opatření k jejich 
odstranění.  

Celkově v nás inspekční činnost nezanechala dobrý pocit, všechno bylo špatně a vůbec se 
neocenily výsledky tak náročné práce, jako je vzdělávání mentálně postižených dětí či výchova 
obrovsky různorodé skupiny 23 dětí na dětském domově. 
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15. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A REVIZÍ 
 
 10. 2. 2020 nám byla z Kraje nahlášena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Ing. 
Michael Skácel, Mgr. Kateřina Bombíková a Ing. Zora Záchová byli na zařízení 2 týdny a 
zkontrolovali opravdu všechno. Protože máme vynikající zaměstnance – především ekonomku – 
všechny doklady byly v pořádku. Jen jedna záležitost byla předmětem sporu mezi kontrolujícími 
pracovníky a námi. Každá strana si hájila své stanovisko a nemohli se dohodnout. Jednalo se o program 
EVIX, který používáme pro potřeby dětského domova. Nakonec nám bylo doporučeno, abychom se 
dohodli na nápravě nesprávného nastavení tvorby opravných položek v případech, kdy dojde k částečné 
úhradě pohledávky z titulu PnÚP tak, aby na konci účetního období nedocházelo k případnému 
ovlivnění výsledku hospodaření. Autor programu EVIX souhlasil s úpravou výpočtu opravných 
položek dle doporučení finanční kontroly. Přestože finanční kontrola u nás byla dlouho, bylo to 
vstřícné a komunikativní prostředí, na rozdíl od ČŠI. 

V součinnosti se Vzdělávacím institutem Prostějov probíhaly až do vyhlášení mimořádného 
stavu v řádných tříměsíčních intervalech kontroly BOZP a PO.  
 V řádných termínech byly provedeny všechny nutné revize: revize tv nářadí, tlakových nádob 
a plynových zařízení, hasicích přístrojů, elektrického ručního nářadí, servis plynových kotlů, 
kontrola a čištění spalinových cest. 
 V roce 2019/2020 proběhly pravidelné pracovnělékařské prohlídky u 6 zaměstnanců a u 5 
nových zaměstnanců. 
 Kontrola OSZ na DD proběhly pouze na podzim. Také díky mimořádnému stavu. Další 
kontrola byla po telefonní domluvě realizována pouze korespondenčně. 
 V prosinci 2019 a v lednu 2020 proběhla řádná inventarizace na celém zařízení. 
 
16. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY 
  
 Ve školním roce 2019/2020 v budově školy byly vymalovány všechny prostory chodeb 
v přízemí školy. Také jsme zakoupili settopboxy ke všem televizorům na ZŠ.  
 V budově DD se vymalovaly 2 pokoje ve 2. NP, chodba v 1. NP a celá kuchyň. V létě se 
v kanceláři opravovala podlaha, byla rozdrobená. Také jsme začali mít problémy se střechou – zřejmě 
špatně udělaná práce při rekonstrukci DD v roce 2008. Při dešti zatéká do různých pokojů ve 2. NP. 
V různých termínech se musela vytmelit střecha a zřejmě budeme muset najít systematické řešení. Také 
na DD byly zakoupeny settopboxy. 
  
 
17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
 

Hospodaření za rok 2019 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 499,91 Kč. Celý 
výsledek plyne z hlavní činnosti. Doplňková činnost skončila s nulovým výsledkem hospodaření. Celý 
výsledek hospodaření byl přidělen do rezervního fondu.  

Předmětem doplňkové činnosti byl pronájem jedné místnosti v prostorách základní školy pro potřebu 
PPP a SPC Olomouckého kraje. Budova ZŠ patří městu Litovel, kterému naše zařízení platí nájemné. 
Část nájemného bylo přeúčtováno SPC s ostatními náklady – konkrétně čisticí prostředky, vodné a 
stočné, plyn a elektrická energie. Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvkovou organizaci 
Olomouckého kraje, nebyl kalkulován žádný zisk. Tato činnost byla ukončena k 31.8.2019 výpovědí ze 
strany PPP a SPC Olomouckého kraje. Celkové náklady za toto období činily 3 840,-, tj. nájemné 
1 000,-, čisticí prostředky 72,-, vodné a stočné 230,-, plyn 1 821 a elektrická energie 717,-. Celkové 
výnosy byly 3 840,- (2 840,- na účtu 602 a 1 000,- na účtu 603). Z této doplňkové činnosti plyne 
nulový výsledek hospodaření.  

Celkové náklady v hlavní činnosti činily v roce 2019 19 569 541,56 Kč. V porovnání se schváleným 
rozpočtem je největší rozdíl u potravin (nárůst o 86 000,- Kč), u oprav a údržby pokles o 92 000,-. 
Oproti roku 2018 byly celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2019 vyšší o 3 070 976,- Kč. Byla totiž 
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obdržena vyšší na přímé náklady a dále další dotace a příspěvky, které nebyly v roce 2018 obdrženy 
(na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování, na opravy, účelově určený příspěvek). 

         
Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2019 činily 19 570 041,47 Kč. Z této částky představovaly 
obdržené dotace a příspěvky 19 094 601,- a výnosy z vlastní činnosti včetně ostatních výnosů 
475 440,47 Kč.  
 
Přehled obdržených dotací a příspěvků: 
na přímé náklady (UZ 33353)                                                    17 009 220,- 
z toho: 

- na platy                                                                           12 271 300,- 
- na OON                                                                                 98 400,- 
- na odvody                                                                         4 451 100 ,- 
- na přímé ONIV                                                                    188 420,- 
 
 

na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování (UZ 33076)     43 767,- 
z toho: 

- na platy                                                                                  32 182,- 
- na pojistné                                                                              10 942,-    
- na FKSP                                                                                      643,- 
  

na provoz (UZ 00300)                                                                  1 733 919,- 
 
na odpisy (UZ 00302)                                                                      185 416,-   
 
na opravy (UZ 00010)                                                                       62 998,- 
 
na mzdové náklady (UZ 00301)                                                        10 081,- 
 
účelově určený příspěvek (UZ 00303)                                               49 200,-  
 
Celkem                                                                                        19 094 601,- 
 
      Všechny obdržené dotace a příspěvky byly vyčerpány v plné výši. 
 
      Celková dotace na přímé náklady byla proti roku 2018 vyšší. Na platy bylo obdrženo o 
1 986 200,- více. Na OON (dohody o provedení práce) o 94 500,- více. Na odvody sociálního a 
zdravotního pojištění a příděl do FKSP více o 747 100,-. Konkrétně bylo na platy použito 12 271 300,- 
(účet 521), na odvody SP a ZP ve výši 34 % a později 33,8 % 4 175 794,- (účet 524) a na příděl do 
FKSP z hrubých mezd ve výši 2 % 245 427,- (účet 527). Na přímé ONIV bylo poskytnuto v roce 2019 
o 45 600,- více než v roce 2018. V rámci přímých ONIV byly použity také ušetřené odvody ZP a SP, 
které byly přiděleny k OON, ale nebyly čerpány. A dále ušetřené odvody SP ve výši 0,2 % z platů, 
neboť od července 2019 došlo ke snížení SP, ale částka na odvody SP byla přidělena ve výši 25 % až 
do konce roku. Z dotace na přímé ONIV bylo v roce 2019 hrazeno: 
nákup materiálu (účet 501) v celkové výši 29 531,- Kč – konkrétně učebnice 16 201,-, školní potřeby 
pro žáky ZŠ 4 000,-, učební pomůcky 9 330,- 
mzdové náklady (účet 521) – konkrétně náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 79 135,- 
zákonné sociální pojištění (účet 525) – konkrétně zákonné pojištění pro případ odpovědnosti 
organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 29 092,- 
zákonné sociální náklady (účet 527) v celkové výši 39 440,- Kč – konkrétně příděl do FKSP z náhrad 
mezd za dočasnou pracovní neschopnost 1 583,-, výdaje na školení a DVPP 37 857,-     
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) ve výši 13 095,- - konkrétně učební pomůcky  
     



  20 
 
     Dotace na mezikrajové vyrovnání v odměňování byla v roce 2019 čerpána na odměny učitelů 
v ZŠ a vychovatelů ve ŠD. 
  
     Příspěvek na provoz byl v roce 2019 původně obdržen ve výši 1 744 000,-, v říjnu 2019  byla 
částka 10 081,- převedena na příspěvek na mzdové náklady. Příspěvek na provoz byl v roce 2019 
použit na: 
nákup materiálu (účet 501) ve výši 664 050,19 Kč - konkrétně pohonné hmoty do sekačky a do 
služebního auta, čisticí prostředky, kancelářský potřeby a další spotřební materiál, materiál na opravy a 
údržbu, léky, odborný tisk, drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně do 2 000,-,  potraviny, oblečení 
pro děti s ÚV, dary pro děti s ÚV, školní potřeby pro děti s ÚV 
spotřebu energií (účet 502) v celkové výši 451 600,- Kč – konkrétně plyn 230 308,- Kč, elektrická 
energie 152 502,- Kč, voda, stočné a srážkovné 51 619,- 
opravy a údržbu (účet 511) ve výši 160 746,- – konkrétně opravy a údržba nemovitého majetku do 
100 000,- ve výši 128 418,- a opravy a údržba movitého majetku 68 840,- 
nákup služeb (účet 518) v celkové výši 406 385,80  – konkrétně služby pošty 2 349,53 Kč, poplatky za 
internet 15 670,70, pevné linky 14 935,63 a mobilní telefony 2 751,15 Kč,  práce počítačových firem 
22 931,72 , údržba software 21 827,14 Kč, nájemné placené městu Litovel za pronájem prostor ZŠ 
Litovel a přilehlých pozemků a nájemné placené za pronájem tělocvičny pro potřebu výuku TV 56 
405,-, platba za zpracování mezd 44 770,-, technické revize a kontroly ve výši 15 586,72, bankovní 
poplatky 5 506,- Kč, odvoz a likvidace odpadu 33 431,71, úhrada za děti DD 130 806,- Kč, právní 
služby 10 891,50, ostatní služby 28 523,- Kč 
jiné sociální pojištění (účet 525) - zákonné pojištění Kooperativa z mzdových nákladů 20 124,-  
zákonné sociální a jiné sociální náklady (účet 527) – konkrétně ochranné pomůcky 12 743,-, 
preventivní prohlídky zaměstnanců 5 250,-   
ostatní náklady (účet 549) v celkové výši 62 530,- – konkrétně kapesné pro děti DD   
tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (účet 556) v hodnotě 3 065,80 
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) v celkové výši 51 939,- Kč  
Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši. Jeho výše byla nedostatečná, proto byl zřizovatel 
požádán o navýšení. Bylo nám vyhověno s tím, že zřizovatel přidělil příspěvek na zaplacení dvou 
nejdražších oprav (malování a výměna elektrických bojlerů).   
 
     Příspěvek na odpisy byl v roce 2019 vyšší o 15 277,-. Původně schválený příspěvek ve výši 
181 000,- byl zvýšen o 4 416,- Kč na 185 416,-.  
 
     Příspěvek na mzdové náklady ve výši 10 081,- byl v roce 2019 poskytnut poprvé a sloužil na 
pokrytí odvodů SP, ZP, FKSP a zákonného pojistného z peněžních darů z FKSP a z fondu odměn.  
 
     Účelově určený příspěvek ve výši 49 200,- byl určen na pokrytí zvýšených nákladů souvisejících 
s předáváním majetkových dat SW PO do SW zřizovatele. 
 
     Příspěvek na opravy v celkové výši 62 998,- byl určen na dvě opravy, a to na malování ve výši 
35 161,- a na výměnu dvou elektrických ohřívačů vody ve výši 27 837,-.         
 
Přehled výnosů z vlastní činnosti a ostatní výnosy: 
- příspěvek na úhradu péče děti v DD (účet 602)                        64 257,- 
- stravné od žáků (účet 602)                                                         30 289,- 
- stravné od zaměstnanců (účet 602)                                            82 152,- 
- přídavky na děti (účet 602)                                                      163 340,- 
- čerpání sponzorských finančních darů (účet 648)                     35 782,- 
- čerpání peněžního daru na obědy pro žáky (účet 648)              78 153,- 
- čerpání fondu odměn                                                                   5 000,-  
- ostatní výnosy (za ztrátu učebnice, vystavení duplikátu vysv.)  2 079,47 
- věcný dar (knihy pro děti DD)                                                    3 798,- 
Celkem                                                                                     471 600,47 
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Proti roku 2018 se celkové výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy zvýšily o 21 434,-. 
Výnosy z příspěvku na úhradu péče byly vyšší o 11 895,-. Byly předepsány příspěvky na více dětí DD. 
Stravné od žáků bylo vyšší o 7 410,- Kč a stravné od zaměstnanců nižší o 4 088,-.  
Přídavky na děti byly vyšší o 25 240,- Kč. V roce 2019 bylo více dětí na DD.  
V roce 2019 byly čerpány finanční účelový dar z roku 2018 od Jiřího Kubíčka v celkové výši 4 202,- a 
finanční neúčelové dary od GIVT.cz z roku 2018 v celkové výši 1 610,-.   
V roce 2019 byly obdrženy dary od: 
Paní Marcela Maťátková Dolany 6 500,- - použito na zimní ozdravný pobyt  
Pan Jiří Kubíček Praha ve výši 10 000,- - použito cyklistický pobyt dětí DD 
Pivovar Litovel 13 000,- - použito na letní ozdravný pobyt dětí DD 
GIVT.cz Olomouc 2 139,- - použito 470,- na divadelní představení žáků ZŠ 
Paní Jitka Klabalová Prostějov10 000,- - bude použito v roce 2020 
Paní Jana Kolomazníková Olomouc 10 000,- - bude použito v roce 2020  
Z výše 3 uvedených finančních darů byla vyčerpána částka 30 672,-, částka 41 365,- bude převedena do 
roku 2018. 
V lednu 2019 byl obdržen od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha finanční účelový dar na 
obědy pro žáky naší školy ve výši 49 300,-, který byl určen na obědy žáků ZŠ na leden – červen 2019. 
Z tohoto daru bylo vyčerpáno prostřednictvím účtu 648 45 069,- a začátkem července 2019 byl 
nevyčerpaný zbytek ve výši 4 231,- vrácen na účet společnosti a nebyl účtován prostřednictvím účtu 
648. V srpnu 2019 byl obdržen od téže společnosti finanční účelový dar ve výši 37 807,- na úhradu 
obědů od září do prosince 2019. Nevyčerpána částka 4 723,- byla vrácena v prosinci 2019. 
Prostřednictvím účtu 648 byl také čerpán fond odměn na odměnu ředitelce za doplňkovou činnost.  
 

     Co se týká porovnání skutečných výnosů se schváleným rozpočtem, byly plánovány nižší výnosy ze 
stravného a z příspěvku na úhradu péče.  

     V roce 2020 se očekávají podobné výnosy ze stravného, z přídavků na děti a z příspěvku na úhradu 
péče. Čerpat se bude zbývající částka účelových darů z roku 2018 a 2019  21 675,-. Obdržen byl další 
neúčelový finanční dar od GIVT.cz ve výši 3 011,-, který se bude čerpat spolu s částkou 1 996,- z roku 
2019. Byly podepsány dvě darovací smlouvy na celkovou částku 40 000,-. Byla podepsaná darovací 
smlouva ve výši 54 056,- se společností WOMEN FOR WOMEN na obědy pro žáky naší ZŠ od ledna 
do června 2020 a předpokládá se, že tento projekt bude pokračovat i nadále.  
 
  
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 1.1.2019 34 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 byla 
v červnu 2019 přidělena částka 6 000,-. V červenci 2019 byla čerpána odměna ředitelce a doplňkovou 
činnost ve výši 5 000,-. Zůstatek k 31.12.2019 činí 35 000,- Kč. Finančně je pokryt v plné výši. 

     Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 1.1.2019 405 790,71 Kč, 
finančně jen 369 801,71 Kč, tedy o 35 989,- Kč méně. Tento rozdíl představují pohledávky dlužného 
příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV po splatnosti k 31.12.2018. Do rezervního fondu bylo v červnu 
2019 přiděleno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 7 458,36 Kč. Stav k 31.12.2019 byl 
413 249,06 Kč, finančně pouze 364 381,06 Kč. Rozdíl ve výši 48 868,- představují pohledávky na 
dlužném příspěvku na úhradu péče po lhůtě splatnosti k 31.12.2019. 

     Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1.1.2019 zůstatek ve výši 7 487,-. Zůstatek představoval 
zbytek peněžního účelového daru od pana Jiřího Kubíčka ve výši 5 877 a neúčelový finanční dar od 
firmy GIVT.cz ve výši 1 610,-. V lednu 2019 byl obdržen finanční neúčelový dar od společnosti 
GIVT.cz ve výši 2 139,- a účelový finanční dar od paní Marcely Maťátkové ve výši 6 500,-. Účelový 
finanční dar od pí Maťátkové byl celý vyčerpán na zimní ozdravný pobyt dětí DD. V únoru, březnu a 
prosinci 2019 bylo čerpáno 2 080,- z daru od GIVT.cz na divadelní a filmové představení žáků ZŠ. 
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V dubnu a červnu 2019 byl použit dar od p. Kubíčka na Litovelské Pomoraví ve výši 3 028,- a na 
odměny žáků ZŠ na konci školního roku ve výši 1 174,-. V dubnu 2019 byl obdržen finanční účelový 
dar od pana Kubíčka ve výši 10 000,-, který byl utracen v červenci 2019 na cyklistický pobyt dětí DD. 
V srpnu 2019 byl obdržen od Pivovaru Litovel finanční účelový dar ve výši 13 000,-, který byl v srpnu 
2019 použit na letní ozdravný pobyt dětí DD na jižní Moravě. V lednu 2019 byl obdržen finanční 
účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 49 300,-, který byl určen na úhradu 
obědů žáků naší školy od ledna do června 2019. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 45 069,- a začátkem 
července 2019 byl nevyčerpaný zbytek ve výši 4 231,- vrácen na účet společnosti. V srpnu 2019 byl 
obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 37 807,-, který byl 
určen na úhradu obědů žáků naší školy od září do prosince 2019 a koncem prosince 2019 byl vrácen 
nevyčerpaný zbytek ve výši 4 723,-. V prosinci 2019 byly obdrženy 2 finanční účelové dary v celkové 
výši 20 000,-, které byly použity o jarních prázdninách 2020.  Finančně je fond krytý k 31.12.2019 
v plné výši. 

     Stav fondu investic k 1.1.2019 činil 158 747,29 Kč. Tvorba z odpisů DHM činila 185 416,-. Odvod 
zřizovateli z příspěvku na odpisy byl 167 416,-. V březnu 2019 byl fond použit na nákup interaktivní 
tabule s dataprojektorem do ZŠ ve výši 98 029,-. K 31.12.2019 byl zůstatek 78 718,29 Kč. Fond 
investic je finančně pokryt v plné výši k 1.1. i 31.12.2019. 

     V roce 2020 se nepředpokládá čerpání fondu investic. U rezervního fondu se očekává čerpání 
finančních darů z roku 2018 a 2019, dále finančních darů, které byly obdrženy v lednu 2020. Také se 
používá dar na obědy žákům naší školy, který byl obdržen v lednu 2020 a další bude obdržen v září 
2020.  

     Účetní stav FKSP k 1.1.2019 činil 284 481,65 Kč. Finanční stav byl pouze 258 567,65 Kč, neboť 
v lednu 2019 byl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2018 na finanční účet 243. Za 
rok 2019 byl základní příděl do FKSP 247 753,- Kč, finančně byly převedeny pouze příděly za leden – 
listopad 2019 včetně přídělu za prosinec 2018 v celkové výši 247 345,-. FKSP byl čerpán v celkové 
výši 153 391,-, z toho bylo použito na stravování 29 340,-, na rekreace a zájezdy 46 311,-, na kulturu a 
sport 6 940,-, na penzijní připojištění 46 800,-, na peněžní dary při životních a pracovních výročích a 
odchodu do starobního důchodu 24 000,-. Účetní zůstatek k 31.12.2019 činil 378 843,65 Kč, finanční 
zůstatek pouze 352 623,65 Kč. Nerovnost představuje nepřevedený základní příděl za prosinec 2019 
mezi účty 243 a 241. Po tomto převodu se účetní a finanční stav účtu FKSP vyrovná. 
 
   
18. ČINNOST  DĚTSKÉHO DOMOVA 
 
Nejprve něco z historie dětského domova. 

        První český starosta města Litovel Václav Socha na proti své vily v místě bývalé hasičské 
zbrojnice nechal zbudovat Útulek pro opuštěné české dítě (oficání název). Architektonicky ceněnou 
stavbu realizoval místní stavitel Čeněk Chrudimský. To se psal rok 1928. Zajímavostí je, že celou 
stavbu financoval pan starosta Václav Socha z vlastních prostředků.  
         Od roku 1930 se změnil název ulice útulku na ulici Tyršovu, za druhé sv. války došlo k další 
změně názvu ulice na Parkstrasse (volně přeloženo - Sadová), který vydržel až do konce války. Od 
roku 1945 až do dnešních dnů nese ulice název Husova. 
         Již od roku 1954 byla v budově nynějšího dětského domova poskytována náhradní výchovná péče 
s plným zaopatřením dětem s nařízenou ústavní výchovou. 
          Ve školním roce 2007/8 prošla budova dětského domova rekonstrukcí. O zdařilosti celkové 
rekonstrukce by se asi nejlépe mohli vyjádřit odborníci na pozemní stavitelství. 
          
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. 
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Pracovníkem pro koordinaci prevence a boje proti sociálně patologickým jevům v chování dětí 
na DD je pověřen vedoucí vychovatel. Ve spolupráci s ostatními vychovateli připravují a nabízejí 
dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost na DD, zapojují děti i do aktivit v mimoškolní oblasti.  

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

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

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

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

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

  K 31. 8. 2020 bylo v evidenčním i faktickém stavu na DD 23 dětí (14 dívek a 9 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 -13 pedagogických pracovníků, 
z toho kolísavě 8 - 9 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. 
2. Rozvoj sebe obsluhy 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, 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.  

Bohužel první polovina roku 2020 byla do značné míry ovlivněna světovou pandemií COVID -
19. O to víc byla náročnější práce pro vychovatele dětského domova. Je konec prázdnin, nemocných 
začíná nebezpečně přibývat a světlo na konci tunelu je zatím nedohlednu. 

 

                 Výčet nejzajímavějších akcí ve šk. roce                          
                                      2019/20: 

 
Litovelské slavnosti 2019 

7.9. 2019 
I když se sedmý zářijový den honily po obloze černé mraky a z nebe padaly provazy vody, nás to 
přesto neodradilo k návštěvě Litovelských slavností. Tuto akci navštěvujeme každý rok, tak nás přece 
nějaký déšť nemůže rozhodit…Vybavili jsme se pláštěnkami a po 15. hodině jsme se vydali na 
náměstí, kde se akce odehrávala. Nejprve jsme si poslechli pár písniček právě vystupující kapely 
QueenPrincessrevival. Po chvilce jsme se přemístili ke stánku MINI ZOO se živými zvířátky. Tam se 
dívkám líbilo úplně nejvíc! Děvčata si chovala krajtu, gekončíka. Po hraní si se zvířátky jsme šli ke 
stánku ELEKTROWIN – recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Tam děvčata plnila kvíz a za 
správné odpovědi dostala píšťalku, JO – JO, pexeso, bonbony… U dalšího stánku (společnost EKO – 
KOM) děvčata třídila kartičky obrázků do správných popelnic. Za odměnu dostala rozvrh hodin, který 
se teď na začátku školního roku hodí. Děvčata si také moc užila jízdu turistickým vláčkem po Litovli. 
Na závěr této povedené akce jsme se odměnili výborným trdelníkem. Akce se i přes nepřízeň počasí 
vydařila. 
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Výstava O Krtečkovi v TIC Litovel 
17. 9. 2019 

V úterý 17. 9. se vypravily dívky z 1. RS s tetou Renatou na výstavu do TIC. Výstava nesla název 
„Zdeněk Miller dětem.“ Pan Miller, duchovní otec a autor oblíbené pohádkové postavy Krtečka, 
představuje tohoto němého tvora oblíbeného u nás i ve světě, návštěvníkům litovelského infocentra až 
do konce listopadu. Výstava obsahuje sedmnáct zastavení s úkoly. Každé zastavení je doplněné 
obrázky Krtečka nebo dalšími postavami, které pan Miller namaloval, např. Kubulou a 
KubouKubikulou, Veselou mašinkou, Mravenečkem….Po splnění jednotlivých úkolů si dívky mohly 
dát razítko s obrázkem Krtečka do sešitu, který dostaly při vstupu na výstavu. Holky plnily úkoly, např. 
seřaď správně obrázky z příběhu Krtek a kalhotky; spočítej na obrázku housenky panu Šnofousovi; 
poznej aspoň pět dárků, které dostal Krteček v příběhu Krtek a Vánoce; slož Krtečkovi raketu; poraď 
Krtkovi ve městě, na jakou barvu semaforu se přechází? Na všechny správně splněné úkoly dohlížel 
velký plyšový Krteček. 
Příjemně strávená hodinka v přítomnosti tohoto miláčka dětí se velmi vydařila a našim dívkám se 
líbila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Proměny s Veronikou – Praha 
18. 9. 2019 

Ve středu 18. 9. čekal dívku z DD Litovel, slečnu Adrianu Hradilovou, velký den. Byla vybrána a 
zúčastnila se projektu Proměny s Veronikou, kterou organizoval Nadační fond Veroniky Kašákové. 
Dívka, dnes už žena, která vyrůstala v Dětském domově. Sama ví, že neměla lehký start do života, a 
proto chce aspoň touto cestou dát možnost zažít dívkám z Dětských domovů úspěch, uznání, pochvalu, 
víru v sebe sama, být aspoň na chvilku tou nej… Proměna také zvedne dívkám sebevědomí a o to jde 
úplně nejvíc. A také se na této akci setkávají dívky i tety z jiných Dětských domovů a mají tak možnost 
sdílet si svoje osudy a příběhy… 
Adriana se vydala ve středu brzy ráno vlakem do Prahy. Sraz byl v 9 hod. v kadeřnictví HAIR 
DESIGN p. Václava Pražáka. Při příchodu do kadeřnictví se nám dostalo vřelého přivítání a nabídnutí 
kávy, čaje… Zanedlouho dorazila do kadeřnictví i Veronika se svým týmem – vizážistkou, 
kameramanem, PR manažerkou firmy ORIFLAME (s touto firmou NFVK spolupracuje). Po přivítání 
se začalo hned pracovat… Nejprve natáčel kameraman rozhovor Veroniky s Adrianou a poté venku 
volný rozhovor tety Renaty s Adrianou a Veronikou. Rozhovory trvaly chvilku a poté už přišla Adriana 
pod ruky kadeřníků z týmu p. Pražáka. Adriana, jak je o ní známé, nepoužívá žádné řasenky, stíny, 
make–up, pudry…prostě přírodní tip dívky. Tady udělala změnu a p. vizážistce „dovolila“ trochu si 
pohrát s jejím obličejem a nechala se nalíčit. Sice velmi decentně, ale i tak jí to slušelo. Po 13. hodině 
Adrianu čekal přejezd do ateliéru do Holešovic. Tam se nejprve proměňované i dohlížející naobědvali. 
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Mezitím přijel pan fotograf a poté stylistka. Ta pomohla Adrianě vybrat vhodný outfit. Vzhledem 
k tomu, že má Adriana ráda modrou barvu, tak s radostí chytla po košili s modrými proužky a modrých 
riflích. A jako druhý outfit byly vybrány šaty vínové barvy a černé lodičky. A tak už nezbývalo nic 
jiného než se obléct do vybraného oblečení, nechat se vizážistkou přelíčit a pak už jen fotit. Z této akce 
si proměňované domů odvezly oba outfity, kosmetiku firmy ORIFLAME, knihu a hlavně zážitek, na 
který určitě nikdy nezapomenou. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vánoční tvoření 

 
Letos se Dětský domov Litovel rozhodl přispět svými výrobky na Vánoční výstavu, kterou každoročně 
pořádá Městský klub Litovel. Holky z 1. RS tedy měly poslední listopadový víkend „napilno.“ Nejprve 
upekly s tetou Renatou perníčky, které později nazdobené také „putovaly“ na Vánoční výstavu. Potom 
celé sobotní a nedělní odpoledne s velkým zaujetím tvořily a tvořily… Nejvíce se jim líbila práce 
s dekoračním sprejem, který dodal některým výrobkům konečný „šmrnc.“ 
Tak posuďte sami, jak jsou děti z litovelského Dětského domova šikovné!! 
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BRAVE BEAR 
                                                               
V sobotu 14.12.2019 se děti z našeho domova zúčastnily  sponzorské akce BRAVE BEAR. Akce se 
uskutečnila v obchodní galerii Šantovka, kam v dopoledních hodinách společně s panem vychovatelem 
odjelo celkem pět děvčat. Akce začala návštěvou kina Cinemas Olomouc, kde děti zhlédly animovaný 
film Sněžná mela. Po přestavení čekala na děti v restauraci Lobster šunková a sýrová pizza, kterou 
s velkou chutí snědly. Po občerstvení si děti společně zahrály bowling. Dětem se připravený program 
velice líbil a sobotu si báječně užily. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Daruj hračku – Havlíčkův Brod – 2019 

 
Dne 18. 12. 2019 se teta, strýc a pět dívek vydali na cestu do Havlíčkova Brodu. Zde nás čekalo 
slavnostní předávání dárků od „DARUJ HRAČKU“. Po příjezdu do Havlíčkova Brodu jsme zašli na 
oběd a pak už jsme jen čekali na slavnostní zahájení programu. Svým vystoupením nás velice zaujala 
HEIDY JANKŮ. Dále se nám velice líbila mladá zpěvačka ANNA JANE. Nakonec jsme si krásně 
zazpívali s kapelou „NEŘÍKÁME“. Po hudebních interpretech vystoupili trošku zvláštní účinkující. 
Byli to KRAMPUŠÁCI. Ti nás pěkně vystrašili. Nakonec jsme ale odjížděli ve stejném počtu. Nikoho 
si neodnesli a auto jsme měli plné dárečků.  
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Naše adventní akce 

 
V úterý 10. 12. šly holky z 1. RS s tetou Renatou do TIC, kde se koná výstava betlémů p. Čunderleho 
z Pňovic. V TIC jsou k vidění různé druhy betlémů, např. papírové, dřevěné, keramické, z cikorky, 
s figurkami… Výstava tohoto pňovického rodáka a sběratele betlémů obsahuje i různé hrníčky, sošky, 
těžítka, obrázky, kuchařky s motivem svaté rodiny. Výstava se holkám líbila, betlémy byly moc pěkné 
a každá z holek si našla ten „svůj“…. 
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Na 3. adventní neděli jsme měli naplánované zdobení vánočního stromečku. Letos to bylo trochu jiné 
zdobení, trochu pichlavější…zdobili jsme totiž živý smrk. Děti nadšeně pomáhaly s podáváním baněk, 
různých slaměných ozdob a vánočních řetězů a také nadšeně zdobily. Za hodinu a půl byl tento krásný 
tři metry vysoký smrk „oblečený do svátečního“ a již zdobí naši školní jídelnu. A 24. prosince se třeba 
naše děti dočkají a rozbalí si pod ním nějaký dáreček…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Vánočním koncert 2019 
V pondělí 16. 12. vystupovala naše Elenka s pěveckým sborem Benjamínek na Vánočním koncertě na 
Městském klubu. Účinkoval i  DPS Mládí. Koncert se dětem moc povedl a bylo vidět, jak zpívaly 
s chutí. Malí sboráčci zazpívali méně známé, ale pěkné písně, např. Listopad, Prosinec, Tajná 
místa…ale i klasické koledy, např. Nesem vám noviny, Slyšte, slyšte, Půjdem spolu do Betléma… 
Větší sboráci zazpívali i písně v angličtině, které zněly stejně pěkně, jako v češtině. Oba sbory nás 
tímto krásným koncertem „donutily“ na chvilku zapomenout na předvánoční shon, a raději se 
zaposlouchat do krásných vánočních melodií a s pokorou vnímat adventní čas. 
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V úterý 17. 12. vystupovaly holky Jarmovy a Maruška Grau s dramatickým kroužkem Rolnička 
v Husově sboru. Děti z tohoto kroužku recitovaly vánoční básničky, hrály pohádky První školní den, 
Proč pan král dobře spal, Čtyři svíčky…., některé z dětí hrály i na různé hudební nástroje, např. flétna, 
klavír, housle, dokonce kontrabas a lesní roh. Příjemně strávená hodinka ve společnosti žáků ZŠ 
Jungmannova a jejich kulturního vystoupení. To vše umocněné prostředím kostela…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby kulturních akcí nebylo málo, tak se děti z  2. RS zúčastnily taktéž 17. 12. akce Andělské Vánoce 
na náměstí. Vánočním programem provázel klaun, který měl pro děti připravené soutěže a po 
vyhodnocení rozdával odměny. Děti také zaujal multimediální kamion s TV obrazovkou, která 
promítala vše, co děti dělaly. Nejvíce se jim však líbili čerti a zpěvačka, která zpívala písničky 
z pohádek a děti si pěkně „zatrsaly…“ 
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                                                   Šantovka prosinec 2019 
 
Dne 8. 12. 2019 se děti z našeho DD zúčastnily adventního vystoupení v Šantovce. Se svým pásmem 
koled a básniček za doprovodu kytary strejdy Haderky sklidily velký potlesk a dokonce musely 
písničku přidávat. Vystoupení se jim opravdu povedlo a pan konferenciér řekl, že konečně někdo 
dokázal navodit tu správnou vánoční atmosféru. Taková pochvala i zájem diváků byly pro děti tou 
největší odměnou. 
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                    Ozdravný pobyt Štědrákova Lhota 
                                     3. 2.  -  7. 2. 2020 

  
 
 
 
 
 

 Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 13 dětí  - 10 dívek a 3 chlapci. 
Jídlo a nápoje byly připravovány v kuchyňce chaty z vlastních zásob. 
Přípravu jídla , nápojů  a činnosti  s dětmi,které nelyžovaly ,měla na 
starost vychovatelka  dětského domova, praktickou činnost na svahu 
vychovatel  a   instruktor  lyžování. 
Protože sníh ve Štědrákově Lhotě   nebyl ,bylo nutné zvolit plán B a za 
sněhem dojíždět. Z navštívených středisek  jsme vybrali Ski areál 
Branná, který byl v rozumné dojezdové vzdálenosti od chaty. Areál 
disponuje sedačkovým výtahem a několika menšími vleky včetně vleku 
pro nejmenší. Lyžování se zúčastnilo celkem 7 dětí.  
Druhá skupina dětí se věnovala turistickým vycházkám v okolí 
Štědrákovy Lhoty . Ve středu 5.2. ,kdy napadlo trochu sněhu si dětí užily 
trochu sněhových radovánek  na zahradě chaty. 
   Pobyt  v horském prostředí   děti obohatil   o nové zážitky a zkušenosti 
,na  které možná budou dlouho  vzpomínat  . 
 
Chiara a Elena 
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Nadějné lyžařské družstvo DD 
 
 

A pak to začalo -  první třetina března 2020 
 
 

Koronavirové  dny karantény  na domově v Litovli 

 
Ze začátku „prázdnin“…. Když se naše děti dne 10. 3. dozvěděly, že od dalšího dne jsou uzavřené 
všechny školy a zůstanou tak na DD, měly pochopitelně radost. Že nemusí dělat úkoly, že nemusí 
vstávat do školy…Ale jak už to tak v životě bývá, to pozitivní jde většinou ruku v ruce s negativním. 
A tím negativem bylo omezení pohybu venku, tudíž zákaz vycházek! Všech 23 dětí bylo samozřejmě 
hodně smutných a naštvaných. A to se ještě nevědělo, co bude následovat dál   Dne 16. 3. vešlo 
v platnost nařízení KHS Olomouc o uzavření hranic Litovle a okolních obcí. V očích některých dětí 
z našeho DD vyvolala tato informace úplný děs a samozřejmě nechyběly slzy. „Teto, jak dlouho to 
bude trvat?“ či „Teto, to už jako nikdy nepojedu domů?“ se stalo častou otázkou některých z nich… 
Abychom všechny ty smutky a splíny zahnali, tak se snažíme děti co nejvíce rozptýlit a zabavit 
různými činnostmi. Dopoledne se většinou učíme, sledujeme na internetu různá výuková videa, píšeme 
úkoly. Velkým pozitivem je to, že velké holky pomáhají malým dětem s domácími úkoly (např. čtou 
s nimi ve Slabikáři, počítají v pracovním sešitě příklady do matematiky nebo píšou v Písance). 
Odpoledne, když je venku hezky, tak jdeme na dvůr, který je součástí DD. Hrajeme různé míčové hry, 
kreslíme křídami na chodník. Malé děti také mají možnost se sklouznout na skluzavce nebo se houpat 
na houpačce. S panem vychovatelem relaxují při hudební chvilce s kytarou. Ve volných chvílích děti 
také vybarvují mandaly, plní úkoly v pracovních listech, trénují jemnou motoriku, hodně u nás „frčí“ i 
Monopoly. Prostě každý si najde to své, co ho baví. Nás paní vychovatelky, těší i zájem dívek o domácí 
práce, jako je žehlení, vyšívání, úklid DD. Dobrá průprava do budoucího života . 
V úterý 24. 3. jsme oslavili 15. narozeniny naší slečny Nikoly Zídkové. Děti se velmi ochotně zapojily 
do přípravy pohoštění. Moc je chválím! 
Ze situace současné doby je patrné (a u nás na DD zvlášť), že není důležité, jestli děti umí „odhrkat“ 
násobilku osmi nebo na povel říct vyjmenovaná slova po „B“, ale mnohem důležitější je vzájemně si 
pomáhat, naučit se spolu žít, respektovat se, tolerovat odlišnosti a pěstovat kvalitní mezilidské vztahy. 
To jsou úkoly nejtěžší, avšak do života nesmírně důležité. My vychovatelé pevně věříme, že taková 
pomoc a soudržnost kolektivu, jaká u nás panuje, bude pokračovat dál a těch 23 paprsků na sluníčku 
bude „svítit“ pořád stejnou intenzitou, ať už budou pokračovat prázdniny „koronavirové“ nebo začnou 
prázdniny letní… 
A nyní pár fotek, jak jsme se bavili v době „ tzv. covprázdnin“…. 
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                                                           Sluníčko a jeho 23 paprsků  
 

 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 

Barvám neutečeš trochu jinak 
9. 5. 2020 

 
Kdyby se mohli lidé scházet a kdyby se mohly konat různé akce, tak by děti z DD Litovel 

trávily první květnovou sobotu ve Smetanových sadech v Olomouci na akci Barvám neutečeš 2020. 
Této kulturně sportovní show jsme se v posledních letech účastnili pravidelně a vždy se nám na ní 
velmi líbilo. Letos bohužel byla šňůra přerušena, protože byla akce zrušena. My jsme se rozhodli, že si 
tedy uděláme akci Barvám neutečeš po svém… Už dopoledne jsme zavzpomínali na loňské i ty 
předešlé „Barvy“ a vybavili si spoustu zážitků a navodili tak trochu atmosféru barevného dne. Po obědě 
jsme za dopomoci velkých i malých dětí upekli barevnou buchtu. Odpoledne jsme si oblékli trička, 
která jsme dostali na loňských Barvách (byli jsme opravdu styloví ) a pomalovali si obličeje 
barevnými křídami. A pak už nás čekalo barevné sportování na dvoře za přispění krásného slunečného 
počasí. Nejprve nás čekal běh. Ve Smetanových sadech by to bylo 5 kilometrů, na DD jsme se 
„spokojili“ s deseti kolečky kolem zahrady. K tomu nám hrála hymna loňské akce Barvám neutečeš – 
písnička „Když nemůžeš, tak přidej“ od skupiny MIRAI. Po krátké přestávce jsme pokračovali ve 
sportovních aktivitách: v podlézání, v hodu na koš, ve skoku žabáků. Ke konci našeho barevného 
odpoledne jsme ještě vzali do ruky barevné křídy a „vyzdobili“ chodník na dvoře různými kresbami. Po 
příchodu na DD jsme nejprve provedli řádnou hygienu, protože jsme se vrátili špinaví a zpocení, tak 
jako bychom se vrátili z opravdových Barev. Pak už teta dětem předala medaile, které si po tom 
odpoledním sportování zasloužily a jako odměnu ještě dostaly barevnou buchtu.  
Takový byl náš barevný den. Opravdu jsme těm Barvám neutekli… 
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 Tým připraven… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohybem nejlépe čelíme nákaze. 
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 Kresba křídami na chodník                                         
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                                 Den  v dětském domově s Irenu Gillarovou 
 
 

V neděli 10. května jsme měli odpoledne tu čest přivítat v našem Dětském domově Irenu 
Gillarovou (Šedivou), oštěpařku, svěřenkyni Jana Železného, která, mimo jiné, postoupila do finále 
mistrovství světa v Dauhá, úspěšně reprezentovala Česko na Evropských hrách v Minsku i při 
mistrovství Evropy družstev v Bydhošti. Tato milá sportovkyně, přivezla spoustu zkušeností, historek 
ze sportovního i osobního života a tři oštěpy různých vah, kterých se naše děti radostně chopily a 
zkoušely házet tak dlouho, až byl „problém“ je od oštěpu dostat. Jako naše poděkování děti Ireně samy 
umyly auto, společně s paní vychovatelkou připravily malé občerstvení a čaj a naše pěvecké těleso se 
odvděčilo několika lidovými, romskými i španělskými písněmi, takže se chvílemi zpívalo, chvílemi 
tančilo a chvílemi prostě dovádělo. Děti byly s příjemně stráveným odpolednem tak spokojeny, až to 
vypadalo, že jsme našli nové talenty pro tuto disciplínu. Příště zase!! 

 



  39 
 



  40 
 

 
 
 
 
                                                              Plumlov 2020 
 
Prázdninový rekreační pobyt dětí, též zvaný Apalucha Volmulp 2020 se konal v době hygienických 
rozvolnění ve dnech 6. až 9. července v oblasti Plumlovské přehrady. Děti byly ubytovány ve dvou 
objektech rekreačního areálu. V každém objektu byl dozor dvou vychovatelů.  První skupina - děvčata 
byla ubytována ve vile Carmen, druhá (menší skupinka) chlapců v domečku Pampeliška.  
Děti veškeré připravené činnosti bavily. Počasí bylo vcelku příznivé, teplota vody přehrady měla kolem 
21 stupňů. 
Cyklisté, kteří absolvovali cestu do místa pobytu a zpět a zúčastnili se místních výletů. Celkem 
najezdili za pobyt víc než 100 km. 
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Pohled z vilky. 

 
 
 
 
 
 
 
Příprava na výlet 
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První kroky na vodě 

 
 
 
 
 
 
Druhé kroky na vodě 
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První letošní koupání. 

 
 
 
 
 
Tři Gracie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  44 
 
Vzpomínka na Titanik 

 
 
Místní tvrdí, že za kouzelných večerů je možné spatřit i vodní víly 
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Brána zámku Plumlov 

 
 
 
 
Poslední koupání 
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Závěrečný táborák 

 
 
 
Konec krásného posledního dne, pobytu a zítra domů 
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ZÁVĚR: 
 

Tento školní rok byl velice zvláštní. Příčinou byla bezpochyby koronavirová pandemie. 
Nejdříve to začalo uzavřením škol od 11. 3. 2020. A další velkou ránou byla vyhlášená karanténa 
v Litovli, Července a Uničově od 16. 3. 2020.  

Od 11. 3. 2020 jsem zakázala samostatné vycházky dětem z DD a návštěvy. Děti se mohly 
pohybovat jen v areálu dětského domova. Samozřejmě to mělo negativní ohlas, děti se razantně 
dožadovaly svých práv. Vysvětlila jsem jim, že to bude jen dočasné, dokud se situace nenapraví. Od 
pátku 13. 3. 2020 jsem posílila služby na DD učiteli ze ZŠ. A od 16. 3. 2020 bylo všechno jinak. Po 
uzavření Litovle a okolních obcí bylo víc než jasné, že se nejedná o nějaký momentální nápad, ale že 
jde do tuhého. Příslužby učitelů v tuto chvíli nebyly možné, protože většina bydlí v Olomouci. Ani já 
nebydlím v Litovli, na cestě do práce mne zastavili policisté a vrátili mně zpět. Začalo vyřizování 
telefonem a mailem, jinak to nebylo možné. 

Do služeb chodili vychovatelé po jednom, střídali se po 12-ti hodinách. Zbyli nám 4 
vychovatelé, takže se to střídalo, jak jen to šlo. Školní jídelna byla v provozu, zásob potravin bylo 
dostatek, tak děti nestrádaly hlady. 

Hned od počátku jsme měli velký problém s rouškami, které nebyly. Na sociální síti jsem 
narazila na dobrovolníky, kteří se ptali, zda nepotřebujeme roušky a tak. Hned jsem je kontaktovala, že 
bychom potřebovali roušky a dezinfekci. Přislíbili a také splnili. Ke dveřím DD přinesli roušky, které 
zase někdo jiný šil doma. Potom ještě přinesli další a další, až nakonec jsme měli dostatek roušek pro 
všechny. Také jsme navázali spolupráci s městem Litovel a z jejich zásob na nás taky mysleli. Nabídl 
nám pomoc pan Tomáš Slavata, dlouhodobý sponzor dětských domovů a pořadatel akce Slavata Tour. 
Ptal se, co potřebujeme – dezinfekci, roušky. Jeho nabídku jsme rádi přijali. A tady nastupují zase 
dobrovolníci – pan Slavata přivezl dezinfekci k Unčovicím, tam náklad složil, dobrovolníci naložili a 
přivezli na DD. Fungovalo to super, a ne jednou. Pan Slavata posílal dezinfekci několikrát.  

Děti se hodně změnily, pomáhaly, jak jen to šlo. Starší děti se staraly o mladší, vymýšleli jim 
sportovní soutěže, učili se s nimi, přežehlovali roušky, bylo to prostě úžasné, jak dokáží přispět ke 
zdárnému chodu domova i za tak vyhrocené situace. Všem dětem patří obrovský dík.  

Od úterý 24. 3. 2020 jsme si vyřídili výjimku pro vjezd a výjezd z Litovle, Takže už to bylo 
zase o něco veselejší. Při cestě do práce 2 policejní hlídky, při cestě zpět taktéž. Ale všechno se 
zvládlo. Zvládla se i situace s podezřením na nakaženého našeho chlapce od spolužáka. Po 
nekonečných telefonátech na všechny světové strany jsem nakonec dosáhla jeho testování a nakonec 
kýženého výsledku – negativní. 

Přestože se zdá, že když je škola prázdná, není žádná práce, tak to není pravda. Hromadily se 
domácí úkoly, které přeposílali učitelé ze základních a středních škol našim dětem na DD. Nechápali, 
že nemáme na starosti 1 nebo 2 děti, ale 21!!! A v jednom vychovateli se to prostě nedá zvládnout. Ale 
snažili se nic nevynechat. Byla to doopravdy VELICE NÁROČNÁ PRÁCE. To si nikdo nedovede 
představit. Přezkušování dětí po telefonu, videokonference, každý den úkoly, úkoly, úkoly. Jsem hrdá 
na to, že máme vychovatele takové, jako máme. 

Situace v základní škole byla problematičtější. Učitelé sice každému žákovi, který uvedl e-
mailovou adresu, posílali domácí zadání, ale ne všichni to akceptovali. Jak může mít e-mailovou adresu 
třeba dívenka, když jim doma dlouhodobě nefunguje elektřina? Navíc máme žáky od Olomouce až po 
Oskavu, takže předávání domácích úkolů fyzicky bylo také nemožné. Přes tyto problémy se všichni 
žáci, kromě asi pěti, zúčastnili distančního vzdělávání. 

Od května došlo k omezení restrikčních opatření. Děti mohly zase jít na vycházky a vše se 
vracelo do normálních kolejí. Až do té doby, než přijde druhá vlna. 
 
 
 

         Mgr. Marcela Opletalová 
ředitelka 
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Zpracovala: 7. 10. 2020 
Mgr. Marcela Opletalová, ředitelka 
Mgr. Alena Pikalová Loučková, 
zástupce ředitele 

 

Koncept výroční zprávy 
projednán v pedagogické radě: 

26. 8. 2020 Mgr. Marcela Opletalová  

Schváleno školskou radou: 
13. 10. 
2020 

Mgr. Libuše Štafová, předseda ŠR  

Odpovědná osoba:  Mgr. Marcela Opletalová  

Odesláno zřizovateli:  
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 2019 

 
Č.j.:  ZSDDSJL/20/2020 

 
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 0 0 0 0 0 0 
Sociální 
pracovnice 

0 0 0 0 0 0 

Hospodářka 0 0 0 0 0 0 
Ekonomka 0 0 0 0 0 0 
CELKEM 0 0 0 0 0 0 
 
 
        
 
Litovel, 10. 1. 2020                                                                 Mgr. Marcela Opletalová 
                                                                          ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel  


