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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 (IČO):  61 989 771 
 
1.5. Identifikátor zařízení (IZO):  600 026 531 
 
1.6. Zřizovatel:    Olomoucký kraj 
 
1.7. Ředitel školy:    Mgr. Miluše Žáčková – do 31. 7. 2015 
 
       Zástupce statutárního orgánu:                 Mgr. Marcela Opletalová – od 1. 8. 2015 
 
1.8. Školská rada:    Znovu zřízena od 1. 1. 2015 
 
1.9. Součásti školy a jejich IZO:  Základní škola  
      Palackého 938, 784 01 LITOVEL 
      Vojtěchov 2, 798 55 HVOZD 
      IZO: 102 332 037 
 
      Dětský domov 
      Husova 651, 784 01 LITOVEL 
      IZO: 110 005 414 
 
      Školní jídelna 
      Husova 651, 784 01 LITOVEL 
      IZO: 102 908 222 
 
1.10. Telefon:     585 342 178 
 
1.11. Fax:     585 342 178 
 
1.12. E-mail:     zsaddlitovel@seznam.cz  
 
1.13. Webové stránky:   www.zsaddlitovel.wz.cz 
 
1.14. Charakteristika školy:    

Ředitelství a ZŠ praktická má sídlo v Litovli na Palackého 938, budova  i pozemek jsou 
majetkem města Litovel, pronájem je zajištěn nájemní smlouvou. Budova dětského domova, školní 
jídelny včetně pozemků na adrese Litovel, Husova 651 je vlastnictvím Olomouckého kraje. Část 
přilehlé zahrady o rozloze 272 m2 vlastní město Litovel, její užívání zajišťuje nájemní smlouva. ZŠ při 
zdravotnickém zařízení sídlí ve Vojtěchově, provozovatelem ozdravovny je Česká speleologická 
společnost Olomouc. Dětská ozdravovna je od 1. 1. 2014 uzavřena, ZŠ při ZZ je mimo provoz.  

Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel organizuje doplňkovou činnost, která 
byla zahájena 1.9.2012. Konkrétně se jedná o stravování cizích strávníků.  

Základní škola (praktická) a Základní škola (speciální) jsou specifickým typem zařízení. Škola 
poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu 
a vzdělávání žákům se zdravotním postižením, připravuje tyto žáky k začlenění do pracovního procesu 
a života v běžné společnosti. Vzdělávají se zde žáci s takovými rozumovými nedostatky, pro které se 
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nemohou s úspěchem vzdělávat v běžné základní škole. Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje na 
základě speciálně pedagogického vyšetření školské poradenské zařízení.  

Základní škola (speciální) vychovává a vzdělává žáky s mentálním postižením, ale i žáky 
s jinými druhy postižení – porucha autistického spektra, kombinované postižení, smyslové a tělesné 
postižení. Žáci mají takové nedostatky rozumového vývoje a zdravotní obtíže, které jim nedovolují 
zvládat požadavky obsažené ve ŠVP zpracovaném podle RVP ZV – LMP. 

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

Dodatkem č. 8 ke zřizovací listině Č.j. 942/2001 ze dne 29.6.2001 ve znění dodatku č.1 Č.j. 
3575/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku č.2 Čj. 5780 ze dne 21. 12. 2001, dodatku č.3 Č.j. 260/2003 ze 
dne 28. 11. 2002, dodatku č.4 Č.j. 62/2004 ze dne 18.12.2003, dodatku č.5 Č.j. KUOK 
l23271/05/0ŠMT/572 ze dne 24.6.2005, dodatku č.6 Č.j. KUOKl24344/2006 ze dne 17. 2. 2006, 
dodatku č.7 Č.j. KUOK 93846/2009 ze dne 25. 9. 2009 byl vymezen předmět činnosti – základní škola. 
Tento dodatek nabyl účinnosti 21. 9. 2012. Ve školním roce 2014/2015 bylo na škole vzděláváno 5 
žáků základní školy. Byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „Žijeme společně“ dle 
RVP ZV, č.j.: 58/2013, 79-01-C/01 Základní škola. 

Kapacita ZŠ praktické je 120 žáků, ZŠ speciální 12 žáků a ZŠ při ZZ 45 žáků.. 
V budově školy je 8 tříd, 1 učebna výpočetní techniky a v jedné třídě jsou umístěny PC pro 

výuku předmětu Informatika. Výuka pracovního vyučování probíhá ve školních dílnách, cvičné 
kuchyni a na přilehlém pozemku.    

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

V dětském domově je již od r. 1954 poskytována náhradní výchovná péče s plným přímým 
zaopatřením dětem s nařízenou ústavní výchovou. Děti umisťuje DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ, Olomouc – 
Svatý Kopeček, do jehož spádové oblasti DD patří.  Provoz je celoroční, nepřetržitý. Současná 
ubytovací kapacita objektu je 24 lůžek.  

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

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

V souladu s NV č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání v platném znění, vyučuje škola obory vzdělání „Základní škola“ – 79-01-C/01, „Pomocná 
škola“ – 79-01-B/001 a „Základní škola speciální“ – 79-01-B/01. 
 
 
3. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 
 
ZŠ praktická 
Učební plán: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM podle RVP ZV – LMP, č.j.: 435/2007, 79-01-C/01 

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

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

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

ZŠ praktická nechce učit méně, ale jinak. Snažíme se o začlenění žáků do společnosti. Žáci jsou 
limitováni svými schopnostmi, které je nutno respektovat, selhali v běžné ZŠ, mnohdy ztratili vztah ke 
vzdělávání. 

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

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

č.j.: 58/2013, 79-01-C/01 Základní škola (1. - 5. ročník) 
Schválen: Školská rada 
 
ZŠ při zdravotnickém zařízení Vojtěchov      
Učební plán:   ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, příloha ŠVP dle RVP ZV LMP 
Č.j.:    435/2007 
 
 
4. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ZAŘÍZENÍ K 31. 8. 2015  
4.1. Celkový přehled  

Pracovníků celkem: (fyzických osob)  25 
 z toho       mužů:                       5 
                                žen:               20    
Pedagogičtí pracovníci celkem:               17 
 z toho       učitelé:      7 
                    vychovatelé:                 7 
           asistent pedagoga:      3 
 

Ostatní pracovníci celkem:      8 
 THP:        2 
 Dělnická povolání:      2 
 Obchodně provozní pracovníci:    3 
 Sociální pracovnice:      1 
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Snížený pracovní úvazek je k 31. 8. 2015 stanoven u některých funkcí takto: 
 3 asistentky pedagoga 0,875, uklízečka DD 0,500; uklízečka ZŠ 0,500; pradlena 0,700; vedoucí 
ŠJ 0,500; hospodářka 0,500;  pracovnice provozu ŠJ 0,300, sociální pracovnice 0,800, kuchařka 0,600. 
 
4.2. Personální změny 

K 30. 6. 2015 skončil pracovní poměr uklízečce p. Marii Dvořákové dohodou. 
20. 7. 2015 nastoupila na pracovní pozici hospodářka + vedoucí ŠJ p. Marta Kyselá. 
27. 7. 2015 nastoupila na pracovní pozici uklízečka p. Věra Hajná. 
31. 7. 2015 skončil pracovní poměr hospodářky + vedoucí ŠJ p. Libuši Dvorníkové dohodou. 
31. 7. 2015 skončilo funkční období ředitelky zařízení Mgr. Miluše Žáčkové. 
Od 1. 8. 2015 je vedením zařízení pověřen zástupce statutárního orgánu Mgr. Marcela 

Opletalová. 
Kuchařka p. M. Indrová byla od 16. 2. 2015 do 30. 3. 2015 na pracovní neschopnosti. Zástup za 

ni zajišťovala důchodkyně p. Jarmila Šinclová. 
 
4.3. Pedagogičtí pracovníci – stav k 31. 8. 2015 
 

Pracovní zařazení Aprobace Přidělené předměty Délka praxe

ZŠpr Ředitelka učit. ŠMVZP Pv-d, Pvý 36 roků
ZŠS Zástupce ředitele učit. ŠMVZP Inf, Rý, VkOPř, VkZ 28 roků
ZŠ Třídní učitel učit. ŠMVZP Čj, Ma, Vl, Dě, Ze, Vv, Pv-h, Pvý 33 roků

Třídní učitel učit. ŠMVZP Čj, Aj, Ma, Pv-h, Tv-h 30 roků
Třídní učitel učit. ŠMVZP Čt, Ps, VU, Řv, ČJL, Čj, Ma, Prv, Přv, Hv, Vv, Pv, Pvý 34 roků
Učitel učit. ŠMVZP Prv, Vl, Přv, VU, Př, Ze, Fy, Che, ČaP, Vv, Tv, Tv-d, Pv-d, Pvý,Pv 29 roků
Třídní učitel učit. ŠMVZP Čt, Ps, Řv, ČJL, Čj, Ma, ČaS, Hv, Vv, Tv, Pv, Pvý 32 roků

Dětský Vedoucí vychovatel učit. ŠMVZP 30 roků
domov Vychovatel učit. ŠMVZP 27 roků

Vychovatel ÚSO 5 roků
Vychovatel VOŠ 18 roků
Vychovatel učit. ŠMVZP 31 roků
Vychovatel ÚSO 22 roků
Vychovatel vych. ŠMVZP 33 roků
Asistent pedagoga ÚSO 20 roků
Asistent pedagoga SO 28 roků
Asistent pedagoga ÚSO, SPgŠ 27 roků

 
4.4. Ostatní zaměstnanci zařízení – stav k 31. 8. 2015  
 

 
 

Funkce Úvazek Pracoviště
Hospodářka 0,500 ZŠ praktická
Ekonomka 1,000 ZŠ praktická
Uklízečka ZŠ 0,500 ZŠ praktická
Sociální pracovnice 0,800 Dětský domov
Uklízečka 0,500 Dětský domov
Pradlena 0,700 Dětský domov
Vedoucí školní jídelny 0,500 Školní jídelna
Kuchařka 1,000 Dětský domov
Kuchařka 0,600 Školní jídelna
Pracovnice provozu ŠJ 0,300 Školní jídelna
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 4.5. Organizační struktura platná ve školním roce 2014/15  

 
 
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 21. ledna 2015 
v budově školy. K zápisu se dostavily 2 děti do základní školy, obě 1 rok po odkladu PŠD, byly přijaty 
k ZV. Dále se dostavili rodiče s dítětem do ZŠS, rodiče nakonec rozhodli, že dítě bude plnit PŠD 
v Mohelnici. Dodatečně požádala o zápis matka dívky, současně požádala o odklad PŠD. Na základě 
vyšetření v PPP a doporučení vystavila ředitelka rozhodnutí o odkladu PŠD. 
 
6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
6.1. Statistické údaje o žácích 
 
6.1.1. Základní škola praktická + Základní škola speciální + ZŠ – stav k 1. 9. 2014 
  

  
 
 
 
 

stupeň

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

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

počet žáků 1 1 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 1 11 13 24

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

IV. (4. + 5. + 9.ZŠS)

V. (1. + 3.ZŠ + 5.ZŠS)

VII. (6. + 7.)

IX. (8. + 9.)

II.I.
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6.1.2. Základní škola praktická + Základní škola speciální + ZŠ – stav k 8. 10. 2014 

 
 
 
6.1.3. Základní škola praktická + Základní škola speciální + ZŠ – stav k 30. 6. 2015 
 

  

  
- školní rok 2014/15 byl zahájen v pondělí 1. 9. 2014. K tomuto datu zahajovala škola s 24 žáky (14 

d, 10 h), 18 docházejících, 6 s NÚV; 
- žáci byli rozděleni do pěti tříd, každá třída byla s oddělením. Na pokyn zřizovatele byli k 8. 10. 

2015 žáci přerozděleni do 4 tříd, takže vznikla pětitřídka, čtyřtřídka, trojtřídka a dvojtřídka; 
- 1 žákyně 1. ročníku ZŠS byla vzdělávána podle § 41 „školského zákona“ – individuální vzdělávání; 
- během školního roku do školy přibylo celkem 12 žáků; 
- 15. 9. 2014 byli do školy přihlášeni 2 sourozeni z důvodu přestěhování; 
- 29. 9. 2014 byla do školy přihlášena 1 žákyně z důvodu přestupu ze ZŠ prof. V. V. Olomouc na 

žádost zákonného zástupce; 
- 8.10. 2014 byl do školy přihlášen 1 žák z důvodu přestěhování; 
- 14.10.2014 přestoupil ze ZŠ prof. V. Vejdovského Olomouc žák 5. ročníku z důvodu změny 

vzdělávacího programu; 
- 1. 12. 2014 na žádost ZZ byl přijat 1 žák 8. ročníku, přestup ze ZŠ a MŠ Mohelnice; 
- 9. 3. 2015 byli přijati na žádost ZZ 2 žáci (3. ročník ZŠ a 4. ročník ZŠ); 
- 25.3.2015 byl přijat do 3. ročníku 1 žák z důvodu změny vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ 

prof. V. Vejdovského Olomouc; 
- 27. 4. 2015 byly na žádost ZZ přijaty 2 žákyně z důvodu přestupu ze ZŠ prof. V. Vejdovského 

Olomouc; 
- 15.5.2015 byla přijata do ZŠ praktické žákyně 2. ročníku z důvodu přemístění na základě PO MěS 

Brno z Klokánku Olomouc; 
- k 30.6.2015 byl aktuální stav 36 žáků, z toho 29 docházejících + 7 s NÚV, z celkového počtu žáků 

bylo 20 dívek + 16 chlapců; 
- 31. 8. 2015 byl ze školy odhlášen 1 žák na žádost zákonného zástupce; 
- DD zahajoval se 14 ubytovanými dětmi (9 d, 5 h). V průběhu roku byli 15. 5. 2015 na DD umístěni 

2 sourozenci na základě PO Městského soudu v Brně z Klokánku Olomouc; 

stupeň

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

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

počet žáků 1 1 1 3 1 2 1 1 2 3 4 2 5 1 13 15 28

třída s oddělením: II. (1.ZŠS + 1. ZŠ + 2. + 4.ZŠ + 9.ZŠS)

V. (1. + 3.ZŠ + 4. + 5.ZŠS)

VII. (5. + 6. + 7.)

IX. (8. + 9.)

II.I.

stupeň

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

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

počet žáků 1 1 1 4 1 2 2 2 4 2 3 4 3 5 1 20 16 36

třída s oddělením: II. (1.ZŠS + 1. ZŠ + 2. + 3. + 4.ZŠ + 9.ZŠS))

V. (1. + 3.ZŠ + 4. + 5.ZŠS)

VII. (5. + 6. + 7.)

IX. (8. + 9.)

II.I.
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- 30. 6. 2015 byli přijati 3 sourozenci na základě PO OS Šumperk z DC Ostrůvek v Šumperku – (21 

měsíců, 4 roky a 7 let); 
- 30.6.2015 byla ukončena „Smlouva o setrvání v péči dětského domova do ukončení přípravy na 

povolání“ s 1 dívkou, která úspěšně ukončila studium VOŠ a odešla do samostatného života; 
- 3. 8. 2015 byl ukončen 1 zletilému chlapci pobyt na DD z důvodu porušení „Smlouvy o setrvání v péči 

dětského domova do ukončení přípravy na povolání“; 
- 31. 8. 2015 ukončila „Smlouvu o setrvání v péči dětského domova do ukončení přípravy na 

povolání“ 1 dívka na vlastní žádost; 
- k 31. 8. 2015 je na dětském domově 16 ubytovaných dětí (9 d, 7 h), z toho 4 děti předškolního 

věku, 7 žáků ZŠ praktické, 1 žák ZŠ Litovel, Jungmannova ul., 3 studenti SŠ s výučním listem a 
1 studentka SŠ s maturitou. 

 
6.1.4. Základní škola při zdravotnickém zařízení 
 

Od 1. 1. 2014 byla ozdravná péče v DO se speleoterapií ukončena. Důvodem byl stále nižší 
počet odléčených dětí. ZŠ při ZZ je od 1. 9. 2014 mimo provoz. Ke dni 31. 8. 2014 byla v ZŠ při ZZ 
provedena mimořádná inventarizace majetku. Dne 30. 9. 2014 byl veškerý majetek přestěhován do 
prostor ZŠ v Litovli, Palackého 938. 
 
6.1.5. Vycházející žáci ZŠ praktické 
 

Celkem vycházeli 4 žáci z 9. ročníku, všichni žáci byli přijati do zvoleného oboru vzdělání na 
střední školu. 

 
Název učebního oboru                                     Počet žáků 
 

Potravinářská výroba (cukrář) – OU a PrŠ Mohelnice            1 
Prodavačské práce –  OU a PrŠ Mohelnice    2 
Rekondiční a sportovní masér – SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc  1 
 

V tomto šk. roce splnil devítiletou povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku 1 žák, ale 
nezískal základní vzdělání. Zákonní zástupci požádali v souladu s § 55, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
ředitelku školy o umožnění pokračovat v docházce do školy desátým rokem. Žák splnil podmínky 
stanovené pro postup do vyššího ročníku,  žádost zákonných zástupců byla vyřízena kladně. 

 
 

6.1.6. Žáci vzdělávaní podle IVP 
 
Podle individuálního vzdělávacího plánu byli vzděláváni 2 žáci 5. ročníku ZŠS. 

 
6.1.7. Počet žáků na učitele 

 
Podle stavu k 30. 6. 2015 je přepočtený počet žáků 5,1 na jednoho učitele. 

 
6.2. Přehled o žácích a třídách k 30. 6. 2015 
 

Třída 
 

Žáků Hoši Dívky 
Opakovalo 

ročník 
Ukončilo 
docházku 

ÚV Docházející 

II. – odd. 10 2 8 - - 1 9 

V. – odd. 7 3 4 - - - 7 

VII. – odd. 11 7 4 - - 3 8 

IX.   8 4 4 - 4 3 5 

    36 16 20 - 4  7 29 
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6.3. Přehled o prospěchu a chování         
                                                                                                                             1. pol. šk. r. 2014/15   

                                                             2. pol. šk. r. 2014/15 
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Ž
ák
ů

 

∅
 

pr
os

pě
ch

 
P

ro
sp
ěl

 
s 

vy
zn

am
. 

P
ro

sp
ěl

 

N
ep

ro
sp

ěl
 

  U
vo

ln
ěn

/ 
N

eh
od

no
c

en
 

N
ap

om
en

u
tí

 t
ř.

 u
č.

 

D
ů

tk
a 

tř
. 

uč
. 

D
ů

tk
a 

ře
d.

 š
k.

 

2.
st

. 

3.
st

. 

P
oc

hv
al

a 

1. 1 3,42 - - 1 - - - - - - - 
 1 3,57 - - 1 - - - - - - - 

1. ZŠ 1 1,57 - 1 - - - - - - - - 
 1 1,28 1 - - - - - - - - - 

2. 3 1,80 1 2 - - - - - - - - 
 4 1,71 1 3 - - - - - - - 1 

3. - - - - - - - - - - - - 
 1 1,57 - 1 - - - - - - - - 

3. ZŠ 1 1,00 1 - - - - - - - - 1 
 2 1,56 1 1 - - - - - - - 1 

4. 2 1,27 1 1 - - - - - - - - 
 2 1,27 1 1 - - - - - - - 2 

4. ZŠ 1 1,80 - 1 - - - - - - - - 
 2 1,70 - 2 - - - - - - - - 

5. 2 1,77 1 1 - - 1 - - - - 1 
 4 1,74 1 3 - - 1 - - 2 - - 

5. ZŠS 2 1,66 1 1 - - - - - - - 1 
 2 1,61 1 1 - - - - - - - 1 

6. 3 2,13 1 2 - - 1 - - - - 1 
 3 2,19 1 2 - - 1 - - - - 3 

7. 4 1,90 1 3 - - 2 - - - - - 
 4 1,84 1 3 - - 1 1 - - - 1 

8. 3 1,84 1 2 - - - - - - - - 
 3 2,21 1 2 - - - - - - 1 1 

9. 5 1,96 2 3 - - - - - - - - 
 5 1,96 1 3 1 - - 1 - - - 1 

9. ZŠS 1 1,18 1 - - 1 - - - - - 1 
 1 1,18 1 - - 1 - - - - - - 

 
Shrnutí: 
      I. pololetí   II. pololetí 

Počet žáků školy:  30   36 
Klasifikováno:  29  35 
Prospělo s vyznamenáním: 11  11 
Prospělo:  17  22 
Neprospělo:      1      2 
Uvolněn:    1    1 
Nehodnocen:    0    0 
Výchovná opatření: 
Pochvala třídního učitele:   5    11 
Napomenutí třídního učitele:  4    3 
Důtka třídního učitele:  0      2  
Důtka ředitele školy:    0    0 
2. stupeň z chování:    0    2 
3. stupeň z chování:    0    1 
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6.4. Přehled o absenci               
                                                                                                                    1. pol. šk. r. 2014/15   

                                                    2. pol. šk. r. 2014/15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shrnutí:                            I. pololetí II. pololetí 
 
Počet zameškaných hodin:    1 326 2 487 
 z toho omluvených:           1 303 2 271 
              neomluvených:      23                                            216 
 Ø oml. hod. na žáka: 44,93  64,89 
 Ø neoml. hod. na žáka:   0,793                             6,171 
 
 
6.5. Počet žáků se sníženým stupněm z chování 

3. stupeň z chování dostal ve II. pololetí žák 8. ročníku za 30 neomluvených hodin. 2. stupeň 
z chování si z předchozí školy „přinesly“ 2 dívky 5. ročníku za celkem 179 neomluvených hodin, na 
naši školu byly přijaty 27. 4. 2015. 
  

Ročník Počet žáků Zam.hodin celkem 
Zam. hodin 
omluvených 

Zam. hodin 
neomluvených 

1. 1 148 148 0 

 1 234 234 0 

1. ZŠ 1 108 108 0 

 1 65 65 0 

2. 3 151 151 0 

 4 159 159 0 

3. - - - - 

 1 80 80 0 

3. ZŠ 1 25 25 0 

 2 44 44 0 

4. 2 72 72 0 

 2 105 105 0 

4. ZŠ 1 88 88 0 

 2 80 80 0 

5. 2 14 14 0 

 4 502 323 179 

5. ZŠS 2 32 32 0 

 2 72 72 0 

6. 3 169 169 0 

 3 236 236 0 

7. 4 249 249 0 

 4 401 401 0 

8. 3 40 40 0 

 3 229 199 30 

9. 5 171 148 23 

 5 208 201 7 

9. ZŠS 1 59 59 0 

 1 72 72 0 
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6.6. Výchovné poradenství 

Ve školním roce 2014/2015 vykonávala funkci výchovného poradce Mgr. Marcela Opletalová 
a funkci metodika prevence Mgr. Jiří Juřička. 
 
6.6.1. Přehled o činnosti výchovného poradce na ZŠ praktické 

Ve školním roce byly realizovány besedy a exkurze zaměřené na volbu povolání: 
SOU, volba povolání:     19. 11. 2014  Beseda se zástupci OU Lipová – Lázně  

27. 11. 2014 SCHOLARIS 2014                                                     
 9.  12. 2014 Exkurze do OU a PŠ Mohelnice. 

 
6.6.2. Hodnocení výchovně vzdělávací prevence na ZŠ praktické. 

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 2014/15 se ve škole nevyskytl žádný případ násilí či šikany.  
V rámci plnění Preventivního programu byly pro žáky připraveny čtyři besedy a přednášky ve spolupráci 

s Poradnou pro ženy a dívky Olomouc. 
 
6.6.3. 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 se počet útěků a nenávratů dětí DD z povoleného pobytu v rodině či 
z vycházky nevyskytl. 

Dne 23. 10. 2014 bylo telefonicky oznámeno ze střední školy, že chlapec ve škole zvrací a měli 
jsme si pro něj přijet. Vedoucí vychovatel na místě rozhodl o přivolání RZP, ta jej převezla do FN, byl 
hospitalizován pro prekolapsový stav, zvracení a incipientní dehydrataci. Dg. užití návykové látky – 
marihuany. Dne 25. 10. 2014 byl v klinicky dobrém stavu propuštěn. 

V souvislosti se změnou struktury ubytovaných dětí na DD (převažují mladší děti) se snížil 
počet kuřáků na cca 2. 
 
7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PRACOVNÍKŮ 
 
7.1. Pedagogičtí pracovníci 

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

K dispozici všem byl odborný tisk, který naše škola odebírá (Učitelské noviny, Moderní 
vyučování, Závislosti a my) a kvalitně vedená učitelská knihovna, která se stále rozšiřuje o publikace 
umožňující odborný růst pedagogů. Dále měli vyučující a vychovatelé možnost přihlásit se do 
odborných seminářů.  
 
Název semináře                                                      Pořadatel                                Účastník                    
Školení k Portálu PO OK     KÚ OK    3 
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR   ČŠI    1 
Řízení finančních toků z odpisů dlouhodobého majetku  KÚ OK    1  
Školení vedoucích zaměstnanců    Vzděl. Institut Prostějov  2 
Školení k organizování a poskytování PP   Vzděl. institut Prostějov  6 
Školení řidičů referenčních vozidel    Autoškola Skála Litovel  6 
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7.2. Nepedagogičtí pracovníci 

Rovněž nepedagogičtí pracovníci měli možnost účasti na odborném vzdělávání. 
 

Název semináře                                                    Pořadatel                                  Účastník                     
Účetní závěrka PO + novinky v daních 2015 Wellnet Olomouc   1 
Účetnictví a daně 2015   Wellnet Olomouc   1 
Dietní stravování a alergeny        1 
Odpisování dlouhodobého majetku       1 
Školení řidičů referenčních vozidel  Autoškola Skála Litovel  1 
 

V rámci zkvalitňování řídící práce se vedoucí pracovníci zúčastňovali pracovních porad 
a setkání – porady ředitelů PO zřizovaných OK, porady ředitelů zařízení pro výkon ÚV, porady 
vedoucích ŠJ, porady ekonomů. 

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

 
8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

8.1. Lyžařský kurz 
 

Ve školním roce 2014/2015 se lyžařský kurz pořádal formou každodenních výjezdů do 
Skiareálu Kladky v týdnu 2. – 6. 2. 2015. Kurzu se zúčastnili 4 žáci, kteří se učili jízdě na svowboardu. 

 

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

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

letos pořádali pouze na regionální úrovni, školní kolo nemělo cenu pořádat pro nízký počet žáků. 
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Regionální kolo Běhu Litovelským Pomoravím – 6. 5. 2015 
 
 
 
 

 
 
 

Regionální kolo Běhu Litovelským Pomoravím – 6. 5. 2015 
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Putovní pohár si letos odvezli žáci ZŠ, MŠ a DD Zábřeh 
 
 
 8.2.2. Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních 
 V tomto školním roce jsme školní kolo uspořádali 7. 5. 2015. Okresní kolo se konalo v Uničově 
dne 19. 5. 2015. Letos sice nikdo z naší školy do krajského kola nepostoupil, ale 4., 6. a 7. místo našich 
chlapců jistě stojí za zmínku a za pochvalu. 
 
 

 
 

Okresní kolo AČ v Uničově 19. 5. 2015 
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 8.2.3. Dopravní soutěž mladých cyklistů 
 I tento školní rok proběhla Dopravní soutěž pouze v rámci školního kola, okresní kolo se již 
několikátý rok nevyhlašuje. Školní kolo proběhlo na dopravním hřišti v Litovli. 

 
8.3. Další školní akce 

V letošním školním roce navštívili žáci divadelní představení „Princezna se zlatou hvězdou na 
čele“, „Hudební pořad Pavla Nováka ml.“, „Krejčík Honza“. Vstupné na všechna představení bylo 
hrazeno z prostředků SRPŠ. 

 
 Den dětí jsme letos 29. 5. 2015 pořádali opět v Sobáčově. Všem dětem se výlet líbil, zejména 
občerstvení z místní udírny.  
 

 
 
 
 

Žáci 8. – 9. ročníku si na školní výlet zajeli do Aquaparku v Olomouci dne 17. 6. 2015. 
 
9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
  

Ve školním roce 2014/2015 neproběhlo na našem zařízení kontrolní šetření ČŠI.  
 
10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A REVIZÍ 
 
 V termínu 17. – 24. 9. 2014 provedlo kontrolní oddělení KÚ OK kontrolu hospodaření za rok 
2013. Kontrola zjistila 1  porušení − § 80 zákona č. 262/2006, zákoník práce, tím že zaměstnancům 
nebyl stanoven zvláštní příplatek za práci asistenta pedagoga a vychovatele ve výši odpovídající 
sjednané kratší pracovní době. Zjištěný nedostatek byl s účinností od 1. 9. 2014 odstraněn.  
 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, 
hasících přístrojů, elektrického ručního nářadí, servis plynových kotlů, elektrorevize budovy 
školy a dětského domova. 
 Všichni zaměstnanci absolvovali na podzim 2014 preventivní pracovnělékařské prohlídky. 
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 Vlastník budovy ZŠ na Palackého ulici zpracoval „Průkaz energetické náročnosti budovy 
PENB) dle vyhlášky 78/2013 Sb.“. Budova byla označená jako mimořádně nehospodárná – G. 
 
 
11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 
 

Hospodaření za rok 2014 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 11 504,24 Kč, 
z toho 51,24 Kč je z hlavní činnosti a 11 453,- z doplňkové činnosti. Z celkového zlepšeného výsledku 
hospodaření za rok 2014 bylo přiděleno do fondu odměn 2 000,- a do rezervního fondu 9 504,24 Kč. 

Předmětem doplňkové činnosti bylo v roce 2014 stravování cizích strávníků. U této činnosti 
byly celkové náklady 220 164,-, celkové výnosy 231 617,- a zlepšený výsledek hospodaření 11 453,-.  
 Celkové náklady v hlavní činnosti činily v roce 2014 11 673 115,19 Kč, celkové výnosy 
11 673 166,43. Z celkových výnosů představovaly obdržené dotace a příspěvky 11 303 731,- a výnosy 
z vlastní činnosti včetně ostatních výnosů 369 435,43. V upraveném rozpočtu k 31.12.2014 jsou 
obdržené dotace a příspěvky o 830,- vyšší (konkrétně dotace na přímé náklady). Jedná se o 
nevyčerpaný zbytek obdrženého transferu na OON – odstupné, který byl v lednu 2014 odveden na účet 
Olomouckého kraje. 
 
Přehled obdržených dotací a příspěvků (dle skutečnosti k 31.12.2014): 
na přímé náklady (UZ 33353)                                                      9 224 400,- 
z toho: 

- na platy                                                                             6 693 000,- 
- na OON - odstupné                                                               67 170,-                   
- na odvody                                                                         2 343 000,- 
- na přímé ONIV                                                                    120 400,- 
 

na zvýšení platů pedagogických pracovníků (UZ 33051)                 10 445,- 
z toho: 

- na platy                                                                                    7 737,- 
- na pojistné                                                                               2 631,- 
- na FKSP                                                                                       77,-  

 
na zvýšení platů pracovníků reg.školství (UZ 33052)                      49 887,- 
z toho:  

- na platy                                                                                  36 953,- 
- na pojistné                                                                             12 564,- 
- na FKSP                                                                                     370,-   

 
na provoz (UZ 00020)                                                                  1 739 000,- 
 
na odpisy (UZ 00006)                                                                      280 829,-    
Celkem                                                                                       11 303 731,- 
 
 Důvodem odvodu nevyčerpaného transferu na OON – odstupné ve výši 830,- je fakt, že 
rozpočet na OON se zaokrouhluje na celé tisíce, vyplacená částka odstupného byla 67 130,- a jiné 
OON organizace nevyplácí, takže nebylo možné vyčerpat v rámci jiných OON.  

      Všechny dotace a příspěvky byly obdrženy pouze prostřednictvím zřizovatele, tj. Olomouckého 
kraje. 

      Celková dotace na přímé náklady byla proti roku 2013 nižší. Na platy bylo obdrženo o 1 096 
000,- méně, na odvody sociálního a zdravotního pojištění a příděl do FKSP méně o 383 000,-, na OON 
– odstupné o 11 339,- méně. Konkrétně bylo na platy použito 6 693 000,- (účet 521), na odvody SP a 
ZP ve výši 34 % 2 275 597,- (účet 524) a na příděl do FKSP z hrubých mezd ve výši 1 % 66 930,- (účet 
527). Na přímé ONIV bylo poskytnuto v roce 2014 o 32 700,- méně než v roce 2013. V rámci přímých 
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ONIV bylo také čerpáno uspořených 23,- z přidělených odvodů ZP a SP. Z dotace na přímé ONIV bylo 
v roce 2014 hrazeno: 
– nákup materiálu (účet 501) v celkové výši 16 335,- Kč – konkrétně učebnice 8 229,-, školní potřeby 

pro žáky ZŠ 2 293,-, učební pomůcky 5 374,-, knihy do žákovské a učitelské knihovny 439,- 
– cestovné (účet 512) ve výši 20 776,- Kč 
– nákup služeb (účet 518) ve výši 10 397,- Kč – konkrétně výdaje na DVPP a semináře ve výši 8 297,-  

a na 2 vzdělávací software ve výši 3 297,- 
– mzdové náklady (účet 521) – konkrétně náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 7 768,- 
– zákonné sociální pojištění (účet 525) – konkrétně zákonné pojištění pro případ odpovědnosti 

organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 29 496,- 
– zákonné sociální náklady (účet 527) v celkové výši 10 640,- Kč – konkrétně příděl do FKSP z náhrad 

mezd za dočasnou pracovní neschopnost 78,-, ochranné pomůcky 1 628,- a preventivní prohlídky 8 
934,- 

– náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) ve výši 25 461,- - konkrétně učební pomůcky.  
 
      Dotace na zvýšení platů pedagogických pracovníků byla v roce 2014 přidělena poprvé a byla 
použita na odměny pedagogických pracovníků. Platy a odvody byly čerpány přesně dle obdržené výše 
dotace. 
 
      Dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství byla v roce 2014 přidělena také 
poprvé. Byla určena na pokrytí navýšených tarifů všech pracovníků od 1.11.2014. Vzhledem k tomu, 
že její výše byla vyšší než navýšené tarify, byla použita také na zvýšené příplatky za vedení a na 
odměny. Částky platů a odvodů byly čerpány přesně dle obdržené výše dotace. 
      
      Příspěvek na provoz byl v roce 2014 proti roku 2013 nižší o 109 000,- Kč. Původně byl 
přidělen příspěvek na provoz ve výši 1 756 000,-, který byl snížen v březnu 2014 o 17 000,-. Příspěvek 
na provoz byl v roce 2014 použit na: 
– nákup materiálu (účet 501) ve výši 436 147,78 Kč - konkrétně pohonné hmoty do sekačky, čisticí 

prostředky, všeobecný materiál, náhradní díly, odborný tisk, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek v ceně do 2000,-, potraviny, oblečení pro děti s ÚV, dary pro děti s ÚV 

– spotřebu energií (účet 502) v celkové výši 437 979,- Kč – konkrétně plyn 261 822,- Kč, elektrická 
energie 128 836,- Kč, voda, stočné a srážkovné 47 321,- 

– opravy a údržbu (účet 511) ve výši 156 716,42  
– cestovné (účet 512) ve výši 11 171,- 
– nákup služeb (účet 518) v celkové výši 381 036,80 – konkrétně služby pošt 4 362,- Kč, 

telekomunikace (internet, pevné linky, mobilní telefony) 45 742,23 Kč, poplatek za DIGI TV 3 120,- 
Kč, softwarové služby 18 058,-, upgrade programového vybavení 27 603,- Kč, software 3 800,- Kč, 
nájemné placené městu Litovel za pronájem prostor ZŠ Litovel a přilehlých pozemků 51 030,-, 
pronájem tělocvičny pro potřeby DD 1 544,-, platba za zpracování mezd 38 851,-, technické revize a 
kontroly ve výši 9 288,-, bankovní poplatky 10 088,57 Kč, úhrada za děti DD 118 853,- Kč, ostatní 
služby 49 251,- Kč 

– zákonné sociální pojištění (účet 524) v celkové výši 4 760,- Kč – konkrétně zdravotní pojištění 
z peněžních darů z FKSP a z odměny z fondu odměn ve výši 1 260,-, sociální pojištění z peněžních 
darů z FKSP a z odměny z fondu odměn ve výši 3 500,- 

– jiné sociální pojištění (účet 525) – zákonné pojištění Kooperativa z peněžních darů z FKSP 
a z odměny z fondu odměn 55,- 

– zákonné sociální a jiné sociální náklady (účet 527) – konkrétně FKSP z odměny z fondu odměn 20,- 
– ostatní náklady (účet 549) v celkové výši 58 615,- – konkrétně kapesné pro děti DD 39 220,- Kč a 

technické zhodnocení budovy DD do 40 000,- ve výši 19 395,- (vestavná trouba a vestavná varná 
deska včetně připojení do kuchyňského koutu obývacího pokoje na DD)  

– tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (účet 556) v záporné hodnotě 622,- 
– náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) v celkové výši 253 121,- Kč – konkrétně 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 246 105,- a drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7 016,- .     
 Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši, obdrželi jsme dostatečnou výši. Na rok 2015 
bude příspěvek na provoz pokrácen o 5 %. 
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      Příspěvek na odpisy byl v roce 2014 nižší o 178,-. Původně schválený příspěvek ve výši 
281 000,- byl snížen o 171,- Kč na 280 829,-.  
 
Přehled výnosů z vlastní činnosti a ostatní výnosy: 
- příspěvek na úhradu péče děti v DD (účet 602)                        36 616,- 
- stravné od žáků (účet 602)                                                         15 516,- 
- stravné od zaměstnanců (účet 602)                                            68 391,- 
- přídavky na děti (účet 649)                                                      104 820,- 
- ostatní výnosy (účet 649)                                                             3 836,- 
- úroky z běžného účtu  (účet 662)                                                     56,43 
- čerpání sponzorských finančních darů (účet 648)                     138 200,- 
- čerpání fondu odměn (účet 648)                                                  2 000,- 
Celkem                                                                                      369 435,43 
 
 Proti roku 2013 se celkové výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy zvýšily o 41 138,62. 
 Výnosy z příspěvku na úhradu péče byly nižší o 19 995,-. Byly předepsány příspěvky na méně 
dětí DD. 
 Stravné od žáků bylo vyšší o 2 961,- Kč a stravné od zaměstnanců nižší o 5 076,-.  
 Přídavky na děti byly nižší o 27 053,- Kč. V roce 2014 bylo méně dětí na DD.  
 Ostatní výnosy zahrnují částku za ztracené učebnice ve výši 146,- a příjem ve výši 3 690,- za 
uznanou reklamaci elektrické trouby, která byla zakoupena v prosinci 2013. 
 Úroky z běžného účtu byly nižší o 145,38 Kč. V roce 2014 byly běžné účty u KB úročeny 
pouze do 31.5.2014. 
 V roce 2014 bylo obdrženo 7 sponzorských finančních darů v celkové výši 168 200,-. 
Vyčerpána byla částka 138 200,-, částka 30 000,- bude použita v roce 2015. Seznam dárců: 
– NOEN, a.s. Praha 1  25 000,- (neúčelový dar, byl použit na zimní ozdravný pobyt dětí DD a na letní 

tábory pro děti DD) 
– Litovelská cukrovarna, a.s. Litovel 10 000,- (účelový dar určený na vstupné a jízdné do Aquaparku 

Olomouc) 
– KTP Praha spol.s r.o. Praha 3 10 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity pro děti DD a 

nákup sportovního vybavení) 
– POLANSKY s r.o. Ostrava 10 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity pro děti DD a 

nákup sportovního vybavení) 
– J.B. – BABYLON, spol. s r.o. Praha 6   10 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity pro děti 

DD a nákup sportovního vybavení) 
– Výškové stavební práce s r.o. Chomutov   5 000,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity pro 

děti DD a nákup sportovního vybavení) 
– NOEN a.s. Praha 1   98 200,- (účelový dar určený na volnočasové aktivity pro děti DD a nákup 

sportovního vybavení)   
 Prostřednictvím účtu 648 bylo účtováno čerpání fondu 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 1.1.2014 28 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 byla 
v červnu 2014 přidělena částka 7 000,-, v srpnu 2014 byla čerpána odměna ředitelce za doplňkovou 
činnost ve výši 2 000,-. Zůstatek k 31.12.2014 činí 28 000,- Kč. Finančně je pokryt v plné výši. 

 Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 1.1.2014 352 054,38 Kč, 
finančně jen 340 684,38 Kč, tedy o 11 370,- Kč méně. Tento rozdíl představují pohledávky dlužného 
příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV po splatnosti k 31.12.2012. Do rezervního fondu bylo v červnu 
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2014 přiděleno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 11 463,80 Kč. Zároveň bylo upraveno 
finanční krytí. K 30.6.2014 byl rozdíl mezi účetním a finančním stavem rezervního fondu 4 425,-, což 
je stav pohledávek dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2013. Stav k 31.12.2014 
byl 363 518,18 Kč, finančně pouze 356 781,18 Kč. Rozdíl ve výši 6 737,- představují pohledávky na 
dlužném příspěvku na úhradu péče po lhůtě splatnosti k 31.12.2014. 

 Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1.1.2014 nulový zůstatek. V lednu 2014 byl obdržen 
neúčelový finanční dar ve  výši 25 000,- od společnosti NOEN, a.s. Praha,  který byl v únoru 2014 
použit na zimní ozdravný pobyt dětí DD ve výši 17 681,- a v červnu na úhradu letních táborů pro děti 
DD ve výši 7 319,-. V dubnu 2014 byl obdržen peněžní účelový dar od společnosti Litovelská 
cukrovarna, a.s. Litovel ve výši 10 000,-, který byl určen na vstupné a jízdné dětí DD do Aquaparku 
Olomouc a který byl do konce roku 2014 vyčerpán. V červnu byl od společnosti KTP Praha spol. s r.o. 
získán peněžní účelový dar na volnočasové aktivity pro děti DD a nákup sportovního vybavení ve výši 
10 000,-, který byl do konce roku celý vyčerpán. V červenci 2014 byly obdrženy peněžní účelové dary 
na volnočasové aktivity dětí DD a nákup sportovního vybavení od firmy Polansky s.r.o. Ostrava ve 
výši 10 000,- (celý utracen), od firmy J.B.Babylon Praha 6 ve výši 10 000,- (celý utracen), od firmy 
Výškové stavební práce Chomutov ve výši 5 000,- (celý utracen) a firmy NOEN, a.s. Praha ve výši 
98 200,- (utraceno 68 200,-). Zůstatek k 31.12.2014 činí 30 000,-.  

 Stav investičního fondu k 1.1.2014 činil 292 904,29 Kč. Tvorba z odpisů DHM činila 299 685 
(280 829,- z hlavní činnosti a 18 856,- z doplňkové činnosti). Odvod zřizovateli z příspěvku na odpisy 
byl 224 863,-. V dubnu 2014 byl investiční fond čerpán na nákup myčky nádobí do ŠJ ve výši 42 108,-. 
K 31.12.2014 byl zůstatek 325 618,29 Kč. Investiční fond je finančně pokryt v plné výši k 1.1. i 
31.12.2014. 

 Účetní stav FKSP k 1.1.2014 činil 125 311,65 Kč. Finanční stav byl pouze 118 232,66 Kč, 
neboť v lednu 2014 byl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2013 na finanční účet 243 
a převedeny úroky a poplatky účtu FKSP za prosinec 2013 mezi provozním účtem 241 a účtem FKSP 
243. Za rok 2014 byl základní příděl do FKSP 68 008,- Kč, finančně byly převedeny pouze příděly za 
leden – listopad 2014 včetně přídělu za prosinec 2013 v celkové výši 68 841,-. FKSP byl čerpán 
v celkové výši 73 330,-, z toho bylo použito na rehabilitace 13 500,-, na stravování 25 330,-, na 
rekreace a zájezdy 18 000,-, na bazén 4 500,-, na peněžní dary při životních výročích a odchodu do 
starobního důchodu 12 000,-. Účetní zůstatek k 31.12.2014 činil 119 989,65 Kč, finanční zůstatek 
pouze 113 750,65 Kč. Nerovnost představují nepřevedený základní příděl za prosinec 2014 a 
nepřevedené poplatky za prosinec 2014 mezi účty 243 a 241. Po těchto převodech se účetní a finanční 
stav účtu FKSP vyrovná. 
 
 
12. ČINNOST  ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘI ZZ VOJTĚCHOV 
 
Školní rok:    2014/2015 
Počet tříd:              0 
Počet žáků (kapacita):                0 
Celkový počet žáků:      0 
Turnusů:                                     0 
Průměr na 1 turnus:      0 
 

Od 1. 1. 2014 byla ozdravná péče v DO se speleoterapií ukončena. Důvodem byl stále nižší 
počet léčených dětí. Zprávu o ukončení činnosti DO obdržela ředitelka školy 5. 6. 2014. 

Od 1. 9. 2014 je ZŠ při ZZ mimo provoz. Ke dni 31. 8. 2014 byla v ZŠ při ZZ provedena 
mimořádná inventarizace majetku. Dne 30. 9. 2014 byl veškerý majetek přestěhován do prostor ZŠ 
v Litovli, Palackého 938. 
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13. 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. Dětský domov je v územní působnosti DDÚ, SVP, ZŠ 
a ŠJ Olomouc – Svatý Kopeček, v souladu s vyhláškou č. 438/06 Sb., kterou se upravují podrobnosti 
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních. DDÚ a SVP Olomouc – Svatý 
Kopeček zajišťuje podle potřeby činnost odborného pracovníka v dětském domově za účelem 
metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupů a výsledků výchovné péče. 

Výchovná činnost se řídí dokumentem „Roční plán výchovně vzdělávací činnosti dětského 
domova“, název dokumentu se řídí podle specifické právní normy, kterou je zákon č. 109/2002 Sb. 
(zákon o výkonu ústavní výchovy), ve znění pozdějších předpisů. Obecná právní norma zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, hovoří o školním vzdělávacím programu. 

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 rekonstruovaného DD umožňuje dětem rozvíjení jejich vnitřního 
potenciálu, snahou bylo směrovat je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, 
a tím podpoře jejich sociálního začlenění. 

Jelikož se jedná o domov rodinného typu, jsou děti rozděleny do tří koedukovaných rodinných 
skupin. Děti jsou vzdělávány a vychovávány dle vypracovaných plánů rozvoje osobnosti, které jsou 
každoročně vypracovávány a aktualizovány příslušnými vychovateli s ohledem na individualitu dítěte. 

Činnost dětského domova se dá rozdělit do tří hlavních oddílů, které jsou navzájem propojeny 
nejen mezi sebou, ale jsou také navazující na působení základních škol. Jedná se o část výchovnou, 
vzdělávací a zájmovou. 

Výchovná část v sobě zahrnuje odstraňování negativních jevů, které si děti přinášejí do dětského 
domova z předcházejícího prostředí, ve kterém žily před umístěním do zařízení. Jde hlavně o 
záškoláctví, kouření, užívání návykových látek, krádeže, šikana. Další výchovnou činností je veškerá 
příprava dětí na budoucí život mimo domov s důrazem na sociální orientaci. Jedná se o vytvoření 
návyků, které děti budou potřebovat v životě – starost o domácnost a její vedení, nákupy, hygiena, 
finanční gramotnost. 

Mimo jiné ke zvládnutí všech vytyčených výchovných cílů pomáhají periodická sezení všech 
dětí domova, kde mohou ovlivňovat náplň zájmových činností, chod domova. Zde také mohou uplatnit 
svá přání a požadavky na řád dětského domova. 

Vzdělávací část v první řadě řeší každodenní domácí přípravu na vyučování tak, aby děti měly 
vždy vypracovány domácí úkoly, byly připraveny a měly osvojenou probíranou látku. V neposlední 
řadě jsou děti vybavovány všemi požadovanými školními potřebami a pomůckami. 

Zájmová činnost vyplňuje veškerý volný čas, který dětem zbývá po splnění svých školních 
povinností. Volný čas je organizován na základě měsíčních plánů, které jsou vypracovány a předány ke 
schválení ředitelství školy a domova. Po schválení jsou pak měsíční plány realizovány dětmi pod 
vedením příslušných vychovatelů. 

Dětský domov má kapacitu 24 dětí. K 1. 9. 2014 zahajoval DD se 14 ubytovanými dětmi (9 
dívek a 5 hochů). Z celkového počtu 7 dětí plnilo povinnou školní docházku v ZŠ (z nich 6 v ZŠ 
praktické), 6 dětí se vzdělávalo ve středních školách a 1 dívka ve vyšší odborné škole. 

V průběhu roku byly na DD umístěny 2 děti na základě PO Městského soudu v Brně 
z Klokánku Olomouc a 3 děti na základě PO OS Šumperk z DC Ostrůvek v Šumperku. 
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V červnu 2015 byla ukončena „Smlouva o setrvání v péči dětského domova do ukončení 
přípravy na povolání“ s 1 dívkou, která úspěšně ukončila studium VOŠ a odešla do samostatného 
života. 3. 8. 2015 byl ukončen 1 zletilému chlapci pobyt na DD z důvodu porušení „Smlouvy o setrvání 
v péči dětského domova do ukončení přípravy na povolání“. 31. 8. 2015 ukončila „Smlouvu o setrvání 
v péči dětského domova do ukončení přípravy na povolání“ 1 dívka na vlastní žádost. 

K 31. 8. 2015 je na dětském domově 16 ubytovaných dětí (9 d, 7 h), z toho 4 děti předškolního 
věku, 7 žáků ZŠ praktické, 1 žák ZŠ Litovel, Jungmannova ul., 3 studenti SŠ s výučním listem a 
1 studentka SŠ s maturitou. 

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, 7 dětí má mentální postižení, většina z nich je 
klienty dětské psychiatrické ambulance, při zhoršení zdravotního stavu je možnost umístění 
v psychiatrických léčebnách.  

Speciálně pedagogickou a výchovnou činnost vykonávalo 7 pedagogických pracovníků 
a 3 asistentky pedagoga. Z pedagogických pracovníků 5 splňovalo odbornou a pedagogickou 
způsobilost, 2 pracovníci studují speciální pedagogiku na PdF UP Olomouc. 

Základními organizačními jednotkami pro práci s dětmi v zařízení jsou 3 rodinné skupiny, do 
kterých jsou děti různého pohlaví a věku zařazovány se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací 
a zdravotní potřeby, sourozenci se zařazují společně. Počet dětí ve skupinách se snižuje, což umožňuje 
postupně zvyšovat kvalitu výchovného procesu, bude to však dlouhodobý úkol. Během roku došlo ve 
skupinách 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. 

Každoročně jsou aktualizovány a vyhodnocovány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých 
dětí. Na školní rok byl zpracován Roční plán výchovně vzdělávací činnosti DD. 
 Na DD se dětem nabízí celá řada aktivit pro účelné využití volného času. Vychovatelé 
připravují a nabízejí dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost, zapojují děti i do aktivit 
v mimoškolní oblasti. 4 dívky docházely po celý školní rok do kroužku zumby, který pořádala DDM 
Litovel. 3 chlapci navštěvovali oddíl floorballu, jeden z nich současně i oddíl kopané v Litovli. 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 narozenin, návštěva filmových představení v Cinestaru 
Olomouc, apod.  
 Sponzorský dar ve výši 133.200,- Kč jako výtěžek z loňské akce „Golfový turnaj přátel“ jsme 
obdrželi od několika firem na základě darovací smlouvy. Finanční prostředky  ve výši 103 200,- Kč 
byly v roce 2014 využity takto: 

• letní tábor DDM Litovel 
• letní tábor DPL Šternberk 
• ozdravný pobyt dětí DD v Loučné nad Desnou 
• horské kolo 
• 6 crossových kol pro děti DD 
• elektrický gril 
• ozdravný pobyt v Baldovci během podzimních prázdnin. 

 
V roce 2015 bylo zatím použito 18 476,- Kč na zimní ozdravný pobyt v Kladkách. 
Společnost NOEN, a. s. pořádala i v roce 2015 charitativní akci „Golfový turnaj přátel“  v areálu 

Golf resort Barbora a.s. v Oldřichově u Duchova. Turnaj se pořádal 12. 6. 2015. Veškerý výtěžek 
z akce byl věnován na charitativní účely. Jedním z příjemců byl také náš dětský domov, od různých 
dárců jsme obdrželi 110.000,- Kč. Součástí akce byla rovněž aukce výrobků dětí z DD. 
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Výčet nejzajímavějších akcí: 
 
Výlet do Olomouce – „Prima jede za vámi“ 
 

20. 9. 2015 sice televize Prima nepřijela až do Litovle, ale do Olomouce je to kousek, tak jí děti 
jely naproti. Lákadlem byla spousta doprovodných akcí a vyloženě letní počasí. Každé z dětí se 
věnovalo tomu, co ho bavilo – malování na obličej, setkání s „miskami“ Česká Miss 2014, poslech 
úryvků ze známých muzikálů. 

   

 
 
 
3. 10. 2014 – Výstava králíků, drůbeže a holubů v areálu chovatelů v Litovli 
 
27. – 31. 10. 2014 podzimní ozdravný pobyt v Baldovci 

Podzimní prázdniny mohly děti strávit mimo Litovel a mimo dětský domov. Zázemím se jim 
stal Camp Baldovec. Toto místo zajistilo vše, co účastníci pro pěkné prázdniny potřebovali. Každý den 
byl plně nabitý program. První den se všichni seznámili s okolím a věděli přesně, co je bude čekat. 
Cyklovýlety, horolezecká stěna, lanové centrum, sportovní střelba, aquacentrum, grilování, fotbal, 
bojové hry v lese. Počasí přálo a ke konci pobytu se všichni až divili, že se to všechno dalo stihnout. 
Nikomu se moc zpět do Litovle nechtělo, což znamenalo, že se všem pobyt líbil a byli spokojeni. 
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8. 11. 2014 – velká hudební show s autogramiádou Dara Rolins & 5Angels 
  
 Velká hudební show v Olomouci v Šantovce se měla konat už 20. 9., ale z technických důvodů 
byla přeložena až na listopad. 5 dětí s tetou se natěšeně vypravilo na koncert. Po více jak hodinovém 
čekání pořadatelé sdělili, že Darinka překvapivě opět z technických důvodů nedorazí. Holky byly 
trochu zklamané, ale „Andílci“ jim to vynahradili. Příště, až bude mít koncert Dara, tak zase 
nepřijedeme my. 
 
Předvánoční vystoupení v Domově důchodců Litovel dne 11. 12. 2014 
 
              Dne 11. 12. 2014 naše děti navštívily babičky a dědečky v domově důchodců v Litovli, aby 
jim zpříjemnily adventní čas. Děti předvedly pásmo básniček a vánočních koled a někteří senioři si s 
nimi rádi zazpívali. Dokonce se jim program tak líbil, že děti musely přidávat i různé jiné písničky, 
které uměly, takže radost byla určitě na obou stranách. 
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Slet čertů a Mikulášů + Mikulášská besídka v DD 
 

Dne 5. 12. 2014 děti našeho DD vystoupily se svým programem na Sletu čertů a Mikulášů na 
náměstí v Litovli. Pásmo koled se jim povedlo na výbornou a byly odměněny zaslouženým potleskem. 
Děti se pak ještě podívaly na další program, ale potom již spěchaly pro svoji mikulášskou nadílku. 
 

 
 
 
Advent 
 
 Advent tráví děti nejen pečením cukroví, předvánočním úklidem a sháněním dárků, ale také 
vyrábějí přání a novoročenky pro naše sponzory – NOEN, a.s. Také stihly nakreslit obrázky do akce 
„Staň se Ježíškem pro děti z DD“, kterou vyhlašuje zapsaná společnost Ve spojení, Horšovský Týn a 
ještě poslat výrobky na vánoční výstavu pořádanou Městským klubem Litovel. 
 
 
 
Vánoční nadílka s Větrníkem – 15. 12. 2014 
 
 Na našem dětském domově se Vánoce slaví celý prosinec. V pondělí 15. prosince 2014 se na 
dětském domově konala předvánoční nadílka – děti dostaly svoje splněná přání od Nadačního fondu 
Větrník a Litovelské cukrovarny a.s. 

Pro hosty bylo připravené pohoštění, vyzdobená jídelna a koledy v podání našich dětí.  Nadílka 
probíhala v duchu adventního času v poklidu a v komorním prostředí, kdy se děti mohly radovat z 
obdržených dárečků. 
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Vánoce a Silvestr 
 
 Na Štědrý den zůstalo na DD 5 dětí a společnost jim dělala 1 teta. Přípravné práce byly 
spravedlivě rozděleny, tabule bohatá a pod stromečkem hromada dárků nejen z domova, ale také od 
řady lidí z celé ČR (akce z. s. Ve spojení) a výhry z výtvarné soutěže „Namaluj datla“ – kolo, stan, 
pálky). Po Vánocích děti poslaly všem dárcům poděkování a přání do nového roku. 
 Poslední den roku trávilo na domově 6 dětí. Dobrot bylo tolik, že se pod nimi silvestrovský stůl 
prohýbal a „šampaňské“ teklo proudem. Silvestr probíhal  v maškarním duchu, děti se ráno oblékly do 
masek a vydržely až do půlnoci. Celý den se dobře bavily, soutěžily, hrály hry a sledovaly pohádky. 
 

 
 

Štědrý den a štědrá nadílka 
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Silvestr 2014 
 
 
 
Ozdravný pobyt Kladky 9. – 13. 2. 2015 
 

Na jarní prázdniny vyrazilo 8 dětí z dětského domova se dvěma vychovateli na lyžovačku do 
nedalekých Kladek. Doprava dětí, vychovatelů a sportovního vybavení byla zajištěna tam i zpět 
mikrobusem a osobním autem, obě cesty proběhly v pořádku. 
 Ubytování bylo zajištěno v ubytovně TJ Sokol Kladky. Ubytovna byla čistá, po celou dobu byla 
k dispozici teplá voda i teplo. Ve společenské místnosti byla možnost využít krbová kamna, TV, stůl na 
stolní tenis a kuchyň. Obědy a večeře byly domluveny v restauraci U Římana, snídaně si děti 
připravovaly samy. Strava byla na vysoké úrovni, jak po stránce kvalitativní, tak i kvantitativní, prostě 
jako od maminky ☺ Navíc vše za přijatelnou cenu. Děti byly najedené a maximálně spokojené. Pitný 
režim byl zajištěn formou celodenního přísunu čaje a šťávy. 
 Skiareál Kladky splňuje veškeré požadavky na výuku lyžování a dalších zimních aktivit. Svah 
byl upravený, dlouhý, s možností občerstvení i WC. Děti se zdokonalily v lyžování a užily si pobyt na 
čerstvém vzduchu, takže ozdravný pobyt splnil svůj účel. 
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Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci – 21. 2. 2015 
 
Návštěva Moravského divadla v Olomouci – 22. 2. 2015 
 
 Děti mají rády pohádky v jakékoliv podobě. Ty divadelní jsou však nejlepší – krásné prostředí, 
slavnostní atmosféra. Ta divadelní pohádka „Jak čerti Kačenku napravili“ byla prostě úžasná! 
 
 
Velký dětský karneval na Záložně v Litovli – 7. 3. 2015 
 
 
Koncert skupiny New Element – 14. 3. 2015 
 
 Tak tohoto koncertu se děvčata nemohla dočkat. Celý koncert strávila „nalepená“ na pódiu 
(kromě tety, která byla u dveří, aby neohluchla). Kluci ze skupiny zpívali, tančili a publikum zdatně 
pištělo. Po skončení koncertu byla autogramiáda, společné focení, děvčata si také mohla koupit trička, 
náramky, CD a další drobnosti, čehož samozřejmě do výše svého kapesného využila. 
 
 

 
 

Chlapecká skupina New element 
 

 
Cirkus Berousek – Olomouc, 11. 4. 2015 
 
Mistrovství světa v hokeji 2015 – Ostrava – 11. 5. 2015 
 
 Konečně taky něco pro chlapy – MS v hokeji a kluci přímo v centru dění v ČEZ Aréně Ostrava. 
Naše reprezentace v Ostravě sice nehrála, ale i tak kluci viděli špičkový hokej světové úrovně v podání 
hráčů Finska a Běloruska (3:2) a Slovinska s Dánskem (1:0). 17. týmem MS byli maskoti šampionátu 
Bob a Bobek, kteří tento turnaj vyhráli bez ztráty bodu.  
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Turistický pochod Bouzovská třicítka – 16. 5. 2015 

  Ve zdravém těle zdravý duch, počasí přálo, tak děti vyrazily na turistický pochod krásnou 
přírodou kolem hradu Bouzova. Tentokrát ještě poloviční trasu – 15 km, ale příští rok už si snad 
troufnou i na 30 km. Každý účastník se zapsal, dostal svůj pěší průkaz s vyznačenou trasou a 
průběžnými kontrolami a mohlo se vyrazit. Místy byla cesta fyzicky náročnější, před výstupem na 
Zkamenělý zámek byla menší „krizovka“ a v cíli vypadali všichni hodně unaveně, ale zvládli to, 
odměnou byly diplomy a zasloužené občerstvení. 

 

 
 
Divadelní představení „Čtyřlístek v pohádce“ – Záložna Litovel 
 
 
 
Golfový turnaj přátel – Golfresort Barbora – 12. 6. 2015 
 
 Opět jsme byli pozváni našimi sponzory – NOEN a. s., abychom na již 8. ročníku golfového 
turnaje prezentovali práci dětí našeho dětského domova. Oproti loňskému roku jsme se lépe připravili. 
Kromě výrobků do dražby jsme ještě zhotovili 4 panely ze života na DD, tématicky rozdělené do 4 
ročních období. Celková suma, která byla našemu DD předána, nám zajistí financování ozdravných 
pobytů a nákup sportovního vybavení. Doufáme, že i v příštím roce budeme poctěni pozvánkou. 
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Výrobky našich tet a dětí do dražby. 
           
Prázdninové letní tábory 

1. – 17. 7. – letní tábor Racek pořádaný PL Šternberk – 3 děti. 
11. – 18. 7. – letní tábor pořádaný DDM Litovel v Cakově – 1 dívka. 

 
 
Cyklovýlet Bouzov 2015 – 25. – 27. 7. 2015 
 

Polovina prázdnin byla za námi, tak se rozhodlo, že aspoň část z nich se využije a některé děti 
se strejdou se podívají po okolí na kole. Kola, spacáky, stany a jídlo se sbalilo a 4 děti + strejda vyrazili 
na Bouzov. Během tří dnů najeli dost kilometrů, navštívili Bouzov, Javoříčko a Novou Ves. Ježdění na 
kole, stanování, opékání u táboráku, poznávání přírody a památek, koupání, to byla náplň cesty. Počasí 
přálo – nepršelo. Spokojeni a unaveni byli všichni účastníci.  
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Loučení s prázdninami – 31. 8. 2015 
  
 Ani se nechce věřit, že prázdniny už skončily. Městský klub Litovel připravil pro všechny 
litovelské školáky velkou akci – Loučení s prázdninami. Kromě Disko párty s Míšou Růžičkovou bylo 
na náměstí připraveno spoustu zábavy pro malé i větší děti. Skákací hrad, malování na obličej, zábavné 
hry pro děti i rodiče s rádiem Orion, nafukovací balónky a nesmělo chybět ani občerstvení – cukrová 
vata, minikoblížky a hlavně pití – bylo opravdu horko! Ani se nechtělo věřit, že další den už začíná 
škola. 
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ZÁVĚR: 
 
 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školského zařízení za uplynulý školní rok odvedli kus 
poctivé práce. Za jejich práci jim patří poděkování. 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 
zástupce statutárního orgánu 
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Zpracovala: 27. 8. 2015 
Mgr. Marcela Opletalová, zástupce 
statutárního orgánu 

 

Projednáno v pedagogické radě: 27. 8. 2015   

Schváleno školskou radou: 2. 10. 2015 Mgr. Pavel Matoušek, předseda ŠR  

Odpovědná osoba: 8. 10. 2015 
Mgr. Marcela Opletalová, zástupce 
statutárního orgánu 

 

Odesláno zřizovateli:  
Mgr. Marcela Opletalová, zástupce 
statutárního orgánu 
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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 2014 

 
Č.j.:  19/2015 

 
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 
ZŠ při  ZZ 
Vojtěchov 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 0 0 0 
 
 
        
 
Litovel, 22. 1. 2015                                                                    Mgr. Miluše Žáčková 
                                                                          ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel  

 


