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ve školním roce 2020/2021
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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 (do 9. 4. 2021)

Zástupce statutárního orgánu:

Mgr. Alena Pikalová Loučková

1.8. Školská rada:

Znovu zřízena od 12. 7. 2021

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 je 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. 2021
4.1. Celkový přehled
Pracovníků celkem: (fyzických osob)
30
z toho
mužů:
4
žen:
26
Pedagogičtí pracovníci celkem:
22
z toho
učitelé:
7
vychovatelé:
8
asistent pedagoga:
7
na MD:
1
Ostatní pracovníci celkem:
THP:
Dělnická povolání:
Obchodně provozní pracovníci:
Sociální pracovnice:

8
2
3
2
1

Snížený pracovní úvazek je k 31. 8. 2021 stanoven u některých funkcí takto:
1 asistent pedagoga na DD 0,300, 2 asistent pedagoga na ZŠ – 0,650, vychovatelka ŠD – 0,350,
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.
4.2. Personální změny
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 uzavřena DPP – údržbář DD a ZŠ.
9. 4. 2021 ředitelka školy se vzdala své funkce.
12. 4. 2021 vedení zařízení převzala zástupkyně ředitelky jako zástupce statutárního orgánu.
30. 4. 201 ukončen PP po uplynutí výpovědní lhůty – uklizečka na ZŠ.
2. 5. 2021 - 30. 6. 2021 uzavřena DPP - uklizečka na ZŠ.
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30. 6. 2021 ukončen PP po uplynutí výpovědní lhůty – ředitelka zařízení.
30. 6. 2021 ukončen PP dohodou – vychovatelka na DD.
1. 8. 2021 uzavřen PP na dobu určitou – uklizečka na ZŠ.
4.3. Pedagogičtí pracovníci – stav k 31. 8. 2021

ZŠ

Pracovní
zařazení
Zástupce
ředitele

Aprobace

Přidělené předměty

Délka praxe

učit. ŠMVZP

Inf, Prv, Přv, VU, VkZ, NsK, Vv, Tv, Pv

nad 32 roků

Třídní učitel

učit. ŠMVZP

nad 32 roků

Třídní učitel

VŠ spec.pdg.

ČJL, Řv, MA, Inf, Ze, Dě, Fy, Vkz, Tv, Pv
ČJL, Čt, Řv, MA, Ze, Dě, Př, VU, VkO, Fy, NsK, Vv,
Hv, Tv, Pvý

Třídní učitel

učit. ŠMVZP

nad 32 roků

Třídní učitel
Třídní učitel

ČJL, Čt, Ps, Řv, MA, Prv, VU, Vl, Vv, Hv, Tv, Pv, Pvý
ČJL, Čt, Ps, Řv, Rv, Sv, MA, VU, Přv, Vl, Vv, Hv, Tv,
ZTv, PoV, Pv, Pvý

učit. ŠMVZP
učit.OP,Spec.pdg. ČJL, Čt, Ps, Řv, MA, Prv, VU, Hv, Tv, Pv, Pvý
učit. ŠMVZP
Aj, Řv, Rv, VU, Přv, Inf, Che, ČaP, Pv, Pvý, Tv, PoV

nad 32 roků
14 roků

VŠ

4 roky

SŠ

12 roků

SŠ

15 roků

učit. ŠMVZP

nad 32 roků

Spec. pdg.

13 roků

Vychovatel

Spec. dg.

nad 32 roků

Vychovatel
Asistent
pedagoga

VOŠ

24 roků

ÚSO

21 roků

Vychovatel

VŠ-spec.pdg.

17 roků

Vychovatel

VŠ – soc. pdg.

3roky

Vychovatel

vych. ŠMVZP

nad 32 roků

Vychovatel

VŠ – spec.pdg.

16 roků

Vychovatel
Asistent
pedagoga
Asistent
pedagoga
Asistent
pedagoga

VŠ – vychov.

1 rok

vychovatelství

nad 32 roků

ÚSO, SPgŠ

Nad 32 roků

SO

26 roků

Učitel
Asistent
pedagoga
Asistent
pedagoga
Asistent
pedagoga
Vedoucí
Dětský vychovatel
domov Vychovatel

16 roků

nad 32 roků
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4.4. Ostatní zaměstnanci zařízení – stav k 31. 8. 2021
Funkce
Hospodářka
Ekonomka
Uklízečka ZŠ
Sociální pracovnice
Uklízečka DD
Pradlena
Vedoucí školní jídelny
Kuchařka
Kuchařka
Pracovnice provozu

Úvazek
0,500
1,000
0,500
0,800
0,500
0,700
0,500
1,000
1,000
0,300

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

4.5. Organizační struktura platná ve školním roce 2020/2021

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. 2021. Zápis se konal 14. 4. 2021 bez osobní přítomnosti
dětí. K zápisu se nikdo nedostavil.
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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. 2020
I.

stupeň

II.

ročník

1.

2.

2.ZŠS

3.

3.ZŠS

4.

5.

5.ZŠS

6.

6.ZŠS

7.ZŠS

8.

9.

počet tříd

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

3

2

5

počet žáků

3

3

1

5

1

6

5

1

2

1

1

6

5

25

15

40

1. - 9.

třída s oddělením:

1. - 5.

6. - 9.

1. - 9.

III. (2. + 2.ZŠS + 3.)
IV. (1. + 4. + 5.ZŠS)
V. (3. + 5. + 7.ZŠS)
VIII. (6.ZŠS+ 8.)
IX. (6. + 9.)

6.1.2. Základní škola praktická + Základní škola speciální – stav k 30. 6. 2021
I.

stupeň

II.

ročník

1.

2.

2.ZŠS

3.

3.ZŠS

4.

5.

5.ZŠS

6.

6.ZŠS

7.ZŠS

8.

9.

1. - 5.

6. - 9.

počet tříd

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

3

2

5

počet žáků

3

4

1

6

2

6

6

1

2

2

1

7

5

29

16

45

třída s oddělením:

III. (2. + 2.ZŠS + 3.)
IV. (1. + 4. + 5.ZŠS)
V. (3. + 5. + 7.ZŠS)
VIII. (6.ZŠS+ 8.)
IX. (6. + 9.)

- školní rok 2020/21 byl slavnostně zahájen v úterý 2. 9. 2020. K tomuto datu zahajovala škola s 40
žáky (20 d, 20 h), 36 docházejících, 4 s NÚV;
- žáci byli rozděleni do 5 tříd, všechny třídy byly s oddělením, takže vznikly 3 trojtřídky a 2
dvojtřídky;
- 1. 10. 2020 – 1 žák – umístění do DDÚ Bohumín Šunychl;
- 14. 10. 2020 + 3 sourozenci – přestup ze ZŠ Šternberk, stěhování;
- 1. 11. 2020 – 1 žák – změna vzdělávacího programu, přeřazení do jiné třídy (ZŠS);
- 19. 11. 2020 – 1 žákyně – přestup na SŠ, ZŠ a MŠ prof. Vejdovského z důvodu stěhování;
- 1. 2. 2021 + 1 žák – změna vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ Vítězná, Litovel;
- 1. 2. 2021 + 1 žák – změna vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ Vítězná, Litovel;
- 1. 3. 2021 + 1 žák – změna vzdělávacího programu, přestup ze ZŠ Jungmannova, Litovel;
- 1. 6. 2021 + 1 žákyně – přestup z SŠ, ZŠ a MŠ prof. Vejdovského, stěhování;
- k 31. 8. 2021 je aktuální stav 45 žáků, z toho 41 docházejících + 4 s NÚV, z celkového počtu žáků
je 20 dívek + 25 chlapců;
- DD zahajoval se 22 ubytovanými dětmi (14 dívek, 8 hochů);
- 1. 9. 2020 – 1 chlapec – přemístěn do DDŠ Jihlava;
- 19. 2. 2021 – 1 chlapec – zrušení ÚV;
- 20. 4. 2021 – 1 chlapec (PO) – soud neurčil ÚV, návrat do rodiny;
- 7. 6. 2021 – 1 dívka – odchod z DD na vlastní žádost;
- 11. 6. 2021 – 1 chlapec - odchod z DD po ukončení vzdělávání;
- 29. 6. 2021 + 1 dívka – přemístění z DÚ, DD a SVO Ostrava –Kunčičky;
- 26. 7. 2021 + 1 chlapec nařízena Ú;
- 31. 8. 2021 + 1 chlapec, předběžné opatření;
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- k 31. 8. 2021 je na DD 23 ubytovaných dětí (15 d, 8 h), z toho 3 žáci ZŠ praktické, 1 žák ZŠ
speciální, 4 žáci ZŠ Litovel, Jungmannova 655, 4 žáci ZŠ Litovel, Vítězná 1 250, 7 studentů SŠ
s výučním listem, 2 studenti SŠ s maturitou, 3 nezařazeni.
6.1.3. Vycházející žáci ZŠ praktické, speciální
Celkem vycházelo 8 žáků. Čtyři žákyně 9. ročníku a dva žáci 8. ročníku byli přijati na zvolený
učební obor. Jedna žákyně 8. ročníku a jedna žákyně 9. ročníku ukončily PŠD a nebudou dále
pokračovat ve studiu.
Název učebního oboru
Prodavačské práce – OU a PrŠ Mohelnice
Pekařské práce - OU a PrŠ Mohelnice
Cukrářské práce - OU a PrŠ Mohelnice
Pečovatelské služby - OU a PrŠ Mohelnice
Zedník – SŠ polytechnická Olomouc

Počet žáků
1
2
1
1
1

6.1.4. Žáci vzdělávaní podle IVP
Na základě Doporučení ŠPZ byl v letošním roce podle IVP vzděláván 1 žák 8. ročníku.

6.1.5. Počet žáků na učitele
Podle stavu k 30. 6. 2021 je přepočtený počet žáků 5,625 na jednoho učitele.

6.2. Přehled o žácích a třídách k 30. 6. 2021
Žáků

Hoši

Dívky

Opakovalo
ročník

Ukončilo
docházku

ÚV

Docházející

III. – odd.

10

8

2

0

0

1

9

IV. – odd.

10

4

6

0

0

1

9

V. – odd.

9

6

3

0

0

0

9

VIII. – odd.

9

5

4

0

3

0

9

IX. – odd.

7

2

5

0

5

2

5

45

25

20

0

8

4

41

Třída
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6.3. Přehled o prospěchu a chování

6.
6. ZŠS
7. ZŠS

8.
9.

Pochvala

5. ZŠS

3.st.

5.

2.st.

4.

Důtka
řed. šk.

3. ZŠS

Důtka tř.
uč.

3.

Napomenu
tí tř. uč.

2. ZŠS

1
1
2
1
0
0
3
3
0
0
6
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3

Uvolněn/
Nehodnoc
en

2.

1,71
1,66
1,33
1,32
1,75
2,5
1,4
1,6
2,49
2,49
1,97
1,86
2,05
1,96
3
3
1,63
1,71
2,33
2
2,75
2,75
2,07
2,04
1,45
1,41

Neprosp
ěl

2
3
3
4
1
1
5
5
2
2
6
6
4
6
1
1
2
2
2
2
1
1
7
7
5
5

Prospěl

Žáků

1.


prospěch
Prospěl
s vyznam
.

Ročník

1. pol. šk. r. 2020/21
2. pol. šk. r. 2020/21

1
2
1
3
1
1
2
1
2
2
0
5
3
5
1
1
1
2
2
2
1
1
7
7
2
2

1
-

-

1
1
-

1
-

-

-

-

1
1
-

Shrnutí:
I. pololetí
Počet žáků školy:
41
Klasifikováno:
41
Prospělo s vyznamenáním:
11
Prospělo:
30
Neprospělo:
0
Uvolněn:
0
Nehodnocen:
0
Výchovná opatření:
Pochvala třídního učitele:
0
Napomenutí třídního učitele:
1
Důtka třídního učitele:
0
Důtka ředitele školy:
0
2. stupeň z chování:
0
3. stupeň z chování:
0

II. pololetí
45
45
10
34
1
0
0
2
1
1
0
0
0
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6.4. Přehled o absenci

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

8.
9.

Zam.hodin celkem

2
3
3
4
1
1
5
5
2
2
6
6
4
6
1
1
2
2
2
2
1
1
7
7
5
5

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

277
403
180
178
24
32
520
387
95
49
708
760
459
537
5
20
184
170
221
227
236
268
1321
1933
399
468
I. pololetí
4 629
4 629
0
112,9
0

Zam. hodin
omluvených
277
403
180
123
24
32
520
387
95
49
708
760
459
537
5
20
184
170
221
227
236
268
1321
1933
399
468

1. pol. šk. r. 2020/21
2. pol. šk. r. 2020/21
Zam. hodin
neomluvených
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II. pololetí
5 432
5 432
0
120,7
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 2020/2021 vykonávala funkci výchovného poradce Mgr. Marcela Opletalová
do 9. 4. 2021, od 12. 4. 2021 Mgr. Renata Axmannová a funkci metodika prevence Mgr. Dita Györe.
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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 konzultace se zákonnými zástupci vycházejících žáků,
řešili společně volbu oboru vzdělání.
SOU, volba povolání:
9. 10. 2020 – beseda žáků 8. a 9. ročníku se zástupcem 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. Cílem primární
prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně –patologickým jevům. Především vést děti a
mládež ke správným postojům vůči zátěži a problémům. V souvislosti s epidemii dovis-19 jsme se
zaměřili na následující stresory: dlouhodobá sociální izolace, změny v sociálních vazbách a aktivitách,
utlumení zájmových a pohybových aktivit, ztráta pravidelného režimu, obavy ze selhání po návratu do
školy, úzkost z ohrožení nemocí. Úkolem je vytvořit pro žáky a děti bezpečnou a přívětivou atmosféru
s důrazem na psychosociální pohodu a pozitivní motivaci. Do všech vyučovacích předmětů
a výchovných činností se zařazovaly preventivní aktivity, s přihlédnutím k právě probíranému učivu
nebo při výskytu aktuálního podnětu. Během roku jsme se snažili pracovat podle plánu. Ovšem opět do
toho školního roku zasáhlo přerušení prezenční výuky, takže většinu plánovaných aktivit jsme byli
nuceni zrušit nebo přesunout. V období distanční výuky byla žákům i zákonným zástupcům nabídnuta
možnost osobních konzultací s třídními učiteli, výchovným poradcem i s metodikem prevence.
Ve školním roce 2020/21 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 závislosti“ „Cesta k dospělosti“,
„Chodíme spolu“, „Zdravý životní styl“, „Antikoncepce, pohlavně přenosné choroby“, „Plodnost muže
a ženy, vývoj plodu“ pro II. stupeň a „Nebezpečí kolem nás“ pro I. stupeň.
Proběhly také beseda se zástupcem Policie ČR pro I. stupeň.
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 3 případech.
1 dívka se (24. 9. 2020) v 18 hodin nevrátila z povolené vycházky. Druhý den (25. 9. 2020)
ráno v 8 hodin se sama vrátila na DD (23. 4. 2020). Další dívka utekla z DD, také se sama vrátila (19.
10. – 21. 10. 2020). Ta samá dívka se nevrátila z povolené vycházky a do dnešního dne je na útěku (15.
8. 2021 – doposud). Všechny nenávraty a útěky byly hlášeny na Policii ČR.
Také se řešila krádež u 1 dívky. V obchodě byla zadržena ostrahou při krádeži zboží v hodnotě
240,- Kč. Na místě byla policistou vystavena pokuta v hodnotě 1 000,- Kč. Dále byly vystaveny 2
pokuty (každá v hodnotě 824 ,- Kč) jedné dívce za jízdu MHD bez platné jízdenky.
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. V letošním roce se konalo pouze 6
schůzek předmětové komise vzhledem k uzavření škol a přechodu na distanční výuku (např.
„Montesori nepochopitelně na vzestupu“, „Postiženi inkluzí“, „Do lavic s rouškou“………).
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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. Letošním školním roce také spousta seminářů probíhala
on-line formou.
Název
Seminář „Jak posilovat zdravého ducha v době změň“
Školení „Systém řízení a vedení dokumentace BOZP“
Seminář „Když se v matematice nedaří“
Vzdělávací program „Legislativní novinky“
Seminář „Novela Zákoníku práce“
Seminář „Jak najít jistotu v době nejistoty“
Školení „ Příprava na přijímací řízení na SŠ“
Seminář „ZP v praxi 2021“
Seminář „Spolupráce pedagoga s asistentem ped.“
Seminář „Školní systematické konstelace“
Seminář „Bezpečnost v tělocvičně a na šk.hřišti“
Seminář „Práce se žáky s SVP ve školní družině“
Seminář „Nová verze spisové služby“
Seminář „Emoční sebeobrana“
Seminář „Revize RVP, posílení výuky ITC“
Seminář „Metodik prevence ve školách“
Seminář „Program Bakaláři“
Školení řidičů referenčních vozidel
Školení požárních hlídek

Pořadatel
VA Blechová
Paris
Edupraxe
NPI ČR Praha
Spolek účetních Olomouc
VA Blechová
KAP
Paris
Edupraxe
Tvořivá škola
Seminaria
Edupraxe
KÚ OK
SPML
Seminaria
Střed.Služeb Školám
Služba Školám ČR
Autoškola Skála
VI Prostějov

Účastník
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
7
12

Dále se pedagogičtí pracovníci účastnili Krajské konference „EVVO“, kterou
organizoval KÚ OK a odborné konference „Finančně gramotná a podnikavá škola“, kterou
organizovala YORCHANCE o.p.s. Praha.
8.2. Nepedagogičtí pracovníci
Rovněž nepedagogičtí pracovníci měli možnost účasti na odborném vzdělávání.
Název semináře
Seminář „Novela Zákoníku práce“
Seminář „Nová verze spisové služby“
Školení řidičů referenčních vozidel
Školení pracovníků PSS
Seminář „Zařazování nových potravin do ŠJ“

Pořadatel
Spolek účetních Olomouc
KÚ OK
Autoškola Skála
Unicraft s.r.o.
Středisko Služeb Školám

Účastník
1
2
1
4
1

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.
9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
I v letošním roce jsme se zapojili do 11. ročníku česko-slovenského projektu „Záložka do knihy
spojuje školy“: „Radost ze čtení ukrytá ve verších nebo v próze“, 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.

14

10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Ve školním roce 2020/2021 se škola nerealizovala v žádném projektu.
11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

ŠKOLY

DO

DALŠÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ

V RÁMCI

2 zaměstnankyně studují 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
ZO ČMOS už na školském zařízení nepracuje.
Ve školním roce 2020/2021 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 nebo na jiné pracoviště.. Proto situaci řešíme tak, že pracovníci SPC
Olomouc a Mohelnice 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 (15. a 24. 2. 2021) a
souvislá praxe ve ŠD (11. 1. – 25. 2. 2021) a souvislá odborná praxe na DD.
Učitelka naší ZŠ byla jako každý 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 a také úzce spolupracujeme s OSPOD Litovel.
Spolupracujeme se zapsaným spolkem Ecce Homo Šternberk, z.s., který nám pomáhá v období
distanční výuky s kontaktem rodin ve Šternberku, které jsou ohroženi neúspěchem.
Samozřejmě úzce spolupracujeme se Školskou radou, která byla v letošním školním roce nově
jmenovaná od 12. 7. 2021.
Spolupráce s organizací Společně pro děti Do škol v tomto školním roce úspěšně pokračovala.
Vybraným žákům byla poskytnuta materiální pomoc k rozvíjení jejich výtvarných zájmů.
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 pokračuje v projektu Finančně gramotná škola, který organizuje společnost
Yourchance o.p.s. a společnost Vzorec světa s.r.o. p
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 2020/2021 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. Plavecký výcvik bude uskutečněn ve školním roce
2021/2022.
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
Záložka do knihy
Přes všechny překážky jsme se opět zúčastnili 11. ročníku česko-slovenského projektu "
Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo próze. Žáci naší školy
vyrobili mnoho moc pěkných záložek inspirovaných českými básníky, prozaiky a dramatiky. Nejvíce
nás zaujala jejich tvorba pro děti, zvláště veselé a vtipné verše. Záložky jsme zabalili a poslali
spřátelené škole na Slovensko. Přejeme hodně zdraví a žádný „covid“.
Projektový den – finanční gramotnost
V rámci zvyšování finanční gramotnosti žáků jsme uspořádali 26. 11. 2020 pro žáky 1. stupně
projektový den zaměřený na hodnotu peněz – především mincí. Smyslem projektového dne bylo předat
žáků základní informace ze světa financí. Seznámit je s penězi jako takovými, jejich historií – (zlato,
stříbro, perly, … a ž po první mince) a získat představu o hodnotě lidské práce a o tvorbě rodinného
rozpočtu. Žáci měli navrhnout řešení různých finančních situací. Dále si žáci prohlédli skutečné mince
a jejich makety, u kterých určovali jejich hodnotu a rozdíly. V rámci hodin matematiky a českého
jazyka byli žáci odměňováni za odvedenou práci maketami mincí, které mohli následně směnit ve
„školním obchodě“ za skutečné zboží v hodnotě do 20 Kč.
Všichni se aktivně zapojili do úkolů a následně si nakoupili v obchodě sladkosti jako odměnu za
odvedenou práci.

Den Země
Je každoroční událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ekologie a
ochranu životního prostředí ve společnosti.“ wikipedie.cz
Naše škola se rozhodla oslavit Den Země formou projektového vyučování.
Na začátku besedy se žáci seznámili s historií vzniku této celosvětově podporované události.
Následně vyslechli přednášku, jak pečovat o životní prostředí, dbát na čistotu a pořádek, chránit přírodu
a vhodným způsobem nakládat s odpadky.
Po přednášce a zvídavých dotazech si žáci procvičili třídění jednotlivých odpadků, což žáky velmi
bavilo a hned sdělovali, jak to dělají doma. Poté následovala praxe v reálné podobě, kdy správně
roztříděný odpad v taškách někteří žáci odnesli ke kontejnerům na tříděný odpad v Litovli. Další
skupinka se vydala do okolí školy, kde sbíráním odpadků vyčistili značnou část přilehlých prostranství.
Za dobrou práci byli všichni žáci odměněni drobnou sladkostí. Po návratu do školy si ještě každá třída
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vlastní formou zopakovala získané vědomosti o ochraně naší planety, a to buď ve formě diskuse,
pracovních listů nebo zhlédnutím krátkého filmu.

Den dětí
Dne 4. 6. 2021 se vypravili všichni žáci a učitelé naší školy do sportovního areálu v Sobáčově
oslavit Den dětí. Předem jsme měli domluvené v místní restauraci pro všechny účastníky malé
občerstvení z nově postavené udírny. Počasí vyšlo přepychově, sluníčko intenzívně hřálo, takže si i
některé děti jako zákusek zakoupily zmrzlinu. Starší žáci si zasportovali na hřišti místního areálu, ti
mladší využili prolézačky a skluzavky. Cesta zpět do Litovle byla sice v úmorném vedru náročná, ale
všichni ji zvládli se ctí.
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13.5. Výtvarné soutěže
Naši žáci se také zapojovali do výtvarných soutěží. např. „Voda a život“ - jeden žák obdržel zvláštní
cenu, „Skrytý poklad mezi námi“, „Příroda kolem nás“, „Robot a umělá inteligence“, „Boj s pandemií“,
„Koně“ – jedna žákyně byla pozvána na vyhodnocení soutěže do Suchdola nad Odrou, „Hodiny“.
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
V letošním školním roce nebyla na našem zařízení provedena inspekční činnost ČŠI.
15. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A REVIZÍ
V součinnosti s organizací SAFETY PRO s.r.o, Olomouc, která převzala agendu 24. 9. 2020 po VI
Prostějov, probíhali pravidelné periodické kontroly i roční prověrka BOZP a PO na našem zařízení.
V řádných termínech byly provedeny všechny nutné revize a kontroly: revize tv nářadí, tlakových
nádob a plynových zařízení, hasicích přístrojů, elektrického ručního nářadí, servis plynových
kotlů, kontrola a čištění spalinových cest, kontrola hasicích přístrojů, revize hromosvodů a
elektrického zařízení
V roce 2020/2021 proběhly periodické pracovnělékařské prohlídky u 5 zaměstnanců a u 1 nového
zaměstnance vstupní pracovnělékařská prohlídka.
Kontroly OSZ na DD proběhly v 10. 12. 2020 a 23. 6. 2021.
V prosinci 2020 a v lednu 2021 proběhla řádná inventarizace na celém zařízení.
15. 12. 2020 proběhla na našem DD ohlášená návštěvě z MPSV ČR. S výsledky návštěvy jsme byli
seznámeni až v červenci 2021. Se závěry této návštěvy nesouhlasíme, protože byly naprosto
neobjektivní. Z tohoto důvodu nelze z těchto závěrů čerpat podklady pro další rozvoj a práci na DD.
16. VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY
Ve školním roce 2020/2021 probíhala řada oprav movitého i nemovitého majetku. V budově ZŠ se
jednalo o opravu eletr. zámku u vchodových dveří do budovy, (2 913,-) oprava a servis interaktivních
tabulí (2 420,- a 1 355,20), 2x oprava VARI (2 100,- a 3 200,-), opravy tiskárnen. Dále proběhla
oprava topného systému (6 307,73), oprava svodů – výměna prasklých částí (6 872,-).
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V budově DD se jednalo o opravy jízdních kol, oprava tiskárny, oprava PC (1 835,-), oprava pračky
(1 460,-). Dále proběhla oprava balkonu (21 839,65,-), zatmelení prasklin na střeše (4 423,-), oprava
vnitřní stěny na chodbě u pokojů (4 950,-), oprava střechy (83 862,-), demolice 3 komínů a oprava 2
komínů (26 850,20), oprava bojlerů ŠJ (2 100,-). V neposlední řadě proběhla servisní prohlídka
služebního auta a přezutí pneumatik (3 461,- + 550,-).
17. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020
Hospodaření za rok 2020 skončilo se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 109,25 Kč. Celý
výsledek plyne z hlavní činnosti.
Celkové náklady v hlavní činnosti činily v roce 2020 23 250 149,45 Kč. V porovnání se schváleným
rozpočtem je největší rozdíl u potravin (nárůst u potravin pro děti DD o 24 500,-, u potravin pro žáky
ZŠ pokles o 66 500 Kč), u oprav a údržby pokles o 48 000,-. Oproti roku 2019 byly celkové náklady
v hlavní činnosti v roce 2020 vyšší o 3 747 446,- Kč. Byla totiž obdržena vyšší dotace na přímé
náklady a dále mimořádná dotace na odměňování zaměstnanců dětských domovů.
Celkové výnosy v hlavní činnosti za rok 2020 činily 23 250 258,70 Kč. Z této částky představovaly
obdržené dotace a příspěvky 22 757 708,- a výnosy z vlastní činnosti včetně ostatních výnosů 492
550,70 Kč.
Přehled obdržených dotací a příspěvků:
na přímé náklady (UZ 33353)
z toho:
- na platy
- na OON
- na odvody
- na přímé ONIV

20 269 712,14 547 64718 000,5 214 142,489 923,-

na mimořádné odměny pracovníků dětských domovů (UZ 33080) 555 516,z toho:
- na platy
409 069,- na pojistné
138 266,- na FKSP
8 181,na provoz (UZ 00300)

1 736 813,-

na mzdové náklady (UZ 00301)
na odpisy (UZ 00302)
Celkem

7 187,188 480,22 757 708,-

Všechny obdržené dotace a příspěvky byly vyčerpány v plné výši.
Celková dotace na přímé náklady byla proti roku 2020 vyšší. Na platy bylo obdrženo o 2 276
347,- více. Na OON (dohody o provedení práce) o 80 400,- méně. Na odvody sociálního a zdravotního
pojištění a příděl do FKSP více o 763 042,-. Konkrétně bylo na platy použito 14 547 647,- (účet 521),
na odvody SP a ZP ve výši 33,8 % 4 917 098,- (účet 524) a na příděl do FKSP z hrubých mezd ve výši
2 % 290 952,- (účet 527). Na přímé ONIV bylo poskytnuto v roce 2020 o 301 503,- více než v roce
2019. V rámci přímých ONIV byly použity také ušetřené odvody ZP a SP, které byly přiděleny k OON,
ale nebyly čerpány. Z dotace na přímé ONIV bylo v roce 2020 hrazeno:
nákup materiálu (účet 501) v celkové výši 25 879,- Kč – konkrétně učebnice 9 677,-, školní potřeby
pro žáky ZŠ 3 800,-, učební pomůcky 12 402,-
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cestovné (účet 512) v celkové výši 11 382,mzdové náklady (účet 521) – konkrétně náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 92 193,zákonné sociální pojištění (účet 525) – konkrétně zákonné pojištění pro případ odpovědnosti
organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 57 646,zákonné sociální náklady (účet 527) v celkové výši 25 522,- Kč – konkrétně příděl do FKSP z náhrad
mezd za dočasnou pracovní neschopnost 1 844,-, výdaje na školení 11 400,-, preventivní prohlídky
zaměstnanců 7 500,- a ochranné pomůcky 4 778,náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) ve výši 283 393,- - konkrétně učební pomůcky
121 293,-, vzdělávací software 2 100,- a technické vybavení do ZŠ 160 000,Dotace na mimořádné odměny pracovníků v dětských domovech byla v roce 2020 čerpána na
odměny vychovatelů na dětském domově a pracovníků školní jídelny, kteří se starali a vařili pro děti
dětského domova v době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19 .
Příspěvek na provoz byl v roce 2020 původně obdržen ve výši 1 744 000,-, v září 2020 byla částka
7 187,- převedena na příspěvek na mzdové náklady. Příspěvek na provoz byl v roce 2020 použit na:
nákup materiálu (účet 501) ve výši 668 291,23 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, knihy do dětské knihovny, 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 448 560,99 Kč – konkrétně plyn 209 444,81 Kč, elektrická
energie 165 917,81 Kč, voda, stočné a srážkovné 73 199,opravy a údržbu (účet 511) ve výši 90 009,10 – konkrétně opravy a údržba nemovitého majetku do
100 000,- ve výši 73 886,48, opravy a údržba movitého majetku 10 982,62 a opravy a údržba
služebního auta 5 140,nákup služeb (účet 518) v celkové výši 406 366,51 – konkrétně služby pošty 6 606,- Kč, poplatky za
internet 20 618,40, pevné linky 13 539,88 a mobilní telefony 4 481,85 Kč, práce počítačových firem
33 255,60, údržba software 37 240,99 Kč, nájemné placené městu Litovel za pronájem prostor ZŠ
Litovel a přilehlých pozemků a nájemné placené za pronájem tělocvičny pro potřebu výuku TV 54
405,-, platba za zpracování mezd 52 870,-, technické revize a kontroly ve výši 17 738,27, bankovní
poplatky 3 560,- Kč, odvoz a likvidace odpadu 27 424,52, úhrada za děti DD 110 842,- Kč, konzultační
služby 10 892,-, ostatní služby 4 900,- Kč
jiné sociální pojištění (účet 525) - zákonné pojištění Kooperativa z mzdových nákladů 979,dálniční známky (účet 538) v celkové výši 1 500,ostatní náklady (účet 549) v celkové výši 66 780,- – konkrétně kapesné pro děti DD
tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám (účet 556) v hodnotě 7 707,30 Kč
náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) v celkové výši 46 618,87 Kč
Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši.
Příspěvek na odpisy byl v roce 2020 vyšší o 3 064,-. Původně schválený příspěvek ve výši
189 000,- byl snížen o 520,- na částku 188 480,-.
Příspěvek na mzdové náklady ve výši 7 187,- sloužil v roce 2020 na pokrytí odvodů SP, ZP,
FKSP a zákonného pojistného z peněžních darů z FKSP.
Přehled výnosů z vlastní činnosti a ostatní výnosy:
- příspěvek na úhradu péče děti v DD (účet 602)
- stravné od žáků (účet 602)
- stravné od zaměstnanců (účet 602)
- přídavky na děti (účet 602)
- školné ve školní družině
- čerpání sponzorských finančních darů (účet 648)
- čerpání peněžního daru na obědy pro žáky (účet 648)
- čerpání FKSP

85 293,12 379,82 180,174 040,3 870,57 651,51 617,7 990,-
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- výnosy z vyřazených pohledávek
- bezúplatně obdržené respirátory
Celkem

800,16 730,70
492 550,70

Proti roku 2020 se celkové výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy zvýšily o 20 950,23.
Výnosy z příspěvku na úhradu péče byly vyšší o 21 036,-. Byly předepsány příspěvky na více dětí DD.
Stravné od žáků bylo nižší o 17 910,- Kč, byla uzavřena ZŠ v souvislosti s covidem. Stravné od
zaměstnanců bylo vyšší o 28,-.
Přídavky na děti byly vyšší o 10 700,- Kč. V roce 2020 bylo více dětí na DD.
Školné ve školní družině bylo nižší o 1 680,- Kč. Z důvodu uzavření ZŠ v souvislosti s covidem byla
uzavřena i školní družina.
Výnosy z vyřazených pohledávek byly nižší o 400,-.
V roce 2020 byl čerpán finanční neúčelový dar od GIVT.cz z roku 2018 v celkové výši 600,- na
divadelní představení pro žáky ZŠ. Dále byly vyčerpány finanční dary od pí Klabalové a pí
Kolomazníkové z roku 2019 v celkové výši 20 000,-, a to na zimní ozdravný pobyt dětí DD.
V roce 2020 byly obdrženy dary od:
Pan Tomáš Olbert Náklo ve výši 20 000,- - použito na letní tábory a letní ozdravný pobyt pro děti DD
Pan Zdeněk Olbert Náklo ve výši 20 000,- - použito na letní ozdravný pobyt ve výši 9 551,-, zbytek
bude využit v roce 2021
Pan Jiří Kubíček Praha ve výši 15 000,- - bude použito v roce 2021
GIVT.cz Olomouc 3 011,- - bude použito 2021
V lednu 2020 byl obdržen od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha finanční účelový dar na
obědy pro žáky naší školy ve výši 54 056,-, který byl určen na obědy žáků ZŠ na leden – červen 2020.
Z tohoto daru bylo vyčerpáno prostřednictvím účtu 648 22 317,- a v červnu 2020 byl nevyčerpaný
zbytek ve výši 22 317,- vrácen na účet společnosti a nebyl účtován prostřednictvím účtu 648. V dubnu
2020 byl od společnosti WOMEN FOR WOMEN obdržen finanční účelový dar na obědy pro 4 žáky
ZŠ ve výši 6 314,-. Z této částky bylo vyčerpáno 849,- a v červnu vráceno 5 465,- na účet společnosti.
V září 2020 byl obdržen od téže společnosti finanční účelový dar ve výši 46 320,- na úhradu obědů od
září do prosince 2020. Nevyčerpána částka 17 020,- byla vrácena v prosinci 2020.
Prostřednictvím účtu 648 byl také čerpán fond kulturních a sociálních potřeb na nákup lednice na
vychovatelnu.

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 1.1.2020 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1.nezměnila. Zůstatek k 31.12.2020 činí
35 000,- Kč. Finančně je pokryt v plné výši.
Stav rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření byl k 1.1.2020 413 249,06 Kč,
finančně jen 364 381,06 Kč, tedy o 48 868,- Kč méně. Tento rozdíl představují pohledávky dlužného
příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV po splatnosti k 31.12.2019. Do rezervního fondu bylo v červnu
2020 přiděleno ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 499,91 Kč. Stav k 31.12.2020 byl
413 748,97 Kč, finančně pouze 350 319,97 Kč. Rozdíl ve výši 63 429,- představují pohledávky na
dlužném příspěvku na úhradu péče po lhůtě splatnosti k 31.12.2020.
Rezervní fond z ostatních titulů měl k 1.1.2020 zůstatek ve výši 23 344,-. Zůstatek představoval
zbytek peněžního účelového daru od pana Jiřího Kubíčka ve výši 1 675,-, účelový finanční dar ve výši
10 000,- od paní Klabalové, účelový finanční dar ve výši 10 000,- od paní Kolomazníkové a neúčelový
finanční dar od firmy GIVT.cz ve výši 1 069,-. V lednu 2020 byl obdržen finanční neúčelový dar od
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společnosti GIVT.cz ve výši 3 011,-, účelový finanční dar od pana Tomáše Olberta ve výši 20 000,- a
účelový finanční dar od pana Zdeňka Olberta ve výši 20 000,-. Účelové finanční dary od pí Klabalové a
pí Kolomazníkové byly celé vyčerpány na zimní ozdravný pobyt dětí DD. V lednu 2020 bylo čerpáno
600,- z daru od GIVT.cz na divadelní představení žáků ZŠ. V červnu a červenci 2020 byla vyčerpána
částka 12 800,- na letní ozdravný pobyt dětí DD a 7 200,- na letní tábor dětí DD z finančního daru od
Tomáše Olberta a částka 9 551,- na letní ozdravný pobyt dětí DD z daru od Zdeňka Olberta. V lednu
2020 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 54 056,-,
který byl určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2020. Z tohoto daru bylo
vyčerpáno 22 317,- a koncem června 2020 byl nevyčerpaný zbytek ve výši 32 588,- vrácen na účet
společnosti. V dubnu 2020 byl od společnosti WOMEN FOR WOMEN obdržen účelový finanční dar
ve výši 6 314,- na úhradu obědů 4 žáků ZŠ. Z této částky bylo čerpáno 849,- a zbytek ve výši 5 465,v červnu vráceno na účet společnosti. V září 2020 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti
WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 46 320,-, který byl určen na úhradu obědů žáků naší školy od
září do prosince 2020 a koncem prosince 2020 byl vrácen nevyčerpaný zbytek ve výši 17 020,-.
V červnu 2020 byl obdržen nadační příspěvek od Nadačního fondu ALBERT ve výši 6 000,- na
„mimořádnou pomoc v době pandemie COVID 19“, byl použit na peněžitý příspěvek 2 starších dětí za
vzornou pomoc mladším dětem v mimořádné situaci. V červenci 2020 byl obdržen od Nadačního fondu
ALBERT nadační příspěvek ve výši 1 500,- na realizaci činnosti na podporu zdravého životního stylu
dětí ze sociálně slabých skupin, který byl v srpnu vyčerpán pro 3 děti DD na volnočasové aktivity.
V srpnu 2020 byl obdržen finanční účelový dar 15 000,- od pana Kubíčka na volnočasové aktivity dětí
DD, který bude čerpán v roce 2021. Konečný zůstatek fondu k 31.12.2020 činí 31 204,-. Finančně je
fond krytý k 31.12.2020 v plné výši.
Stav fondu investic k 1.1.2020 činil 78 718,29 Kč. Tvorba z odpisů DHM činila 188 480,-. Odvod
zřizovateli z příspěvku na odpisy byl 169 532,-. K 31.12.2020 byl zůstatek 97 666,29 Kč. Fond investic
je finančně pokryt v plné výši k 1.1. i 31.12.2020.
V roce 2020 se předpokládá čerpání fondu investic na nákup třetí interaktivní tabule. U rezervního
fondu se očekává čerpání finančních darů z roku 2019, 2020 a 2021. Také se používá dar na obědy
žákům naší školy, který byl obdržen v lednu a březnu 2021 a další bude obdržen v září 2021.
Účetní stav FKSP k 1.1.2020 činil 378 843,65 Kč. Finanční stav byl pouze 352 623,65 Kč, neboť
v lednu 2020 byl převeden základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2019 na finanční účet 243. Za
rok 2020 byl základní příděl do FKSP 300 977,- Kč, finančně byly převedeny pouze příděly za leden –
listopad 2020 včetně přídělu za prosinec 2019 v celkové výši 298 517,-. FKSP byl čerpán v celkové
výši 164 069,-, z toho bylo použito na stravování 32 285,-, na rekreace a zájezdy 46 044,-, na sport 4
200,-, na penzijní připojištění 52 550,-, na peněžní dary při životních a pracovních výročích 21 000,-,
na nákup lednice do vychovatelny 7 990,-. Účetní zůstatek k 31.12.2020 činil 515 751,65 Kč, finanční
zůstatek pouze 487 071,65 Kč. Nerovnost představuje nepřevedený základní příděl za prosinec 2020
mezi účty 243 a 241. Po tomto převodu se účetní a finanční stav účtu FKSP vyrovná.
18. ČINNOST DĚTSKÉHO DOMOVA
Hodnocení výchovně vzdělávací prevence na dětském domově
Dlouhodobým cílem výchovné práce DD je předání připraveného dítěte do vlastního
samostatného života, života bez kolizí se zákonem a obecnými morálními zásadami.
Pracovníkem pro koordinaci prevence a boje proti sociálně patologickým jevům v chování dětí
na DD je pověřen vedoucí vychovatel. Ve spolupráci s ostatními vychovateli připravují a nabízejí
dětem bohatou a různorodou výchovnou činnost na DD, zapojují děti i do aktivit v mimoškolní oblasti.
V tomto školním roce došlo k 3 útěkům a nenávratům dětí DD z povoleného pobytu v rodině či
z vycházky.
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Činnost dětského domova
Všem dětem s nařízenou ústavní výchovou (předběžným opatřením) je poskytováno plné přímé
zaopatření, a to stravování, ubytování a ošacení, školní potřeby a pomůcky, hradí se náklady na
vzdělávání, náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické potřeby, kapesné, osobní dary a věcná
pomoc. Dle možností rozpočtu jsou hrazeny potřeby pro využití volného času a rekreaci, náklady na
kulturní, sportovní a oddechovou činnost. Provoz je nepřetržitý, celoroční.
Úkolem dětského domova je zabezpečit dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich
zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání
Ve všech organizačních formách výchovy a vzdělávání je nutné vytvářet dětem podmínky pro
jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Z důvodu zdravotního
postižení je třeba uplatňovat při jejich výchově a vzdělávání kombinaci speciálně pedagogických
postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve výchově běžné populace.
Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních
dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností dětí.
Podnětné a vstřícné prostředí DD umožňuje dětem rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, snahou
bylo směrovat je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podpoře jejich
sociální inkluze.
K 31. 8. 2021 bylo v evidenčním i faktickém stavu na DD 23 dětí (15 dívek a 8 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.
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.
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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 2020/21:
Halloween na Dětském domově v Litovli
Dne 31. 10. – poslední říjnový den se slaví Halloween. To asi všichni víme, stejně tak víme, že to
není „náš“ svátek. V naší zemi se ale těší stále větší oblibě. Již od začátku října se plní regály obchodů
různými umělohmotnými i keramickými světýlky ve tvaru dýně, strašidelnými kostýmy, kostlivci atd. a
připomínají, že příchod anglosaského svátku se kvapem blíží. Vydlabané dýně zdobené různými
ornamenty a umístěné na oknech domů nebo v zahrádkách či předzahrádkách bývají pěknou přehlídkou
našeho podzimního tvoření již týden před koncem října. Právě tato velká oranžová koule může
posloužit jako zdroj nápadů a inspirace při vydlabávání a vyřezávání a dává možnost plně rozvinout
kreativního ducha. Při této činnosti se zabaví i celé rodiny, což je v nynější době více než přínosné.
Ne jinak tomu bylo i na našem Domově v Litovli. Děti s tetou Romanou vydlabávaly dýně už pár dní
před Halloweenem. Práce jim šla pěkně od ruky, bavilo je to a nyní tihle „dýňáci“ „zdobí“ a zároveň
„hlídají“ dvůr na našem domově.
V sobotu 31. 10. 2020 si „oranžovo – černý“ svátek připomněly děti i s tetou Renatou. Hned ráno
po snídani se malá děvčata pustila do výroby skleněné dýně – svícnu, abychom si v něm večer mohly
zapálit svíčku a připomenout si atmosféru tohoto magického dne. Další kreativní „troškou do mlýna“
přispěla děvčata vykreslováním halloweenských omalovánek. Z výtvarné činnosti jsme přešly
k cukrářské činnosti. Ze špaldových tyčinek jsme vytvořily MUMIE. Děvčata polila špaldové tyčinky
rozpuštěnou bílou čokoládou, dozdobila oči tmavou čokoládou a MUMIE byly na světě.. Jen se po nich
zaprášilo.. Ani nestihly děti postrašit. Odpoledne nás čekalo strašidelné pečení. Pekly jsme dýňový
koláč s pavoukem. Pečení děvčata moc bavilo. Malé holky dozdobily po vychladnutí koláč pavučinou
z čokolády a velké holky zase vymodelovaly z marcipánu pavouky na dort. Koláč se děvčatům velmi
povedl. Večer jsme si zapálily svíčky ve skleněných dýních a vychutnávaly dobroty, které jsme tento
den upekly. Od tety si holky ještě večer „vykoledovaly“ sladkosti – „dýňový balíček.“ Malým
děvčatům teta večer před spaním přečetla pohádku Halloweenská kočičí pohádka „Kremlička a dýňový
strašák.“ Pohádkovým příběhem jsme zakončily dnešní halloweenský den a mala Maruška větou:
„Teto, to byl dneska dobrej Halloween.“
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Předčasné „ježíškování“
Dětem nosí dárky Ježíšek obvykle 24. 12., ale za dětmi z litovelského Dětského domova zavítal už o
dvanáct dní dříve. Třetí adventní víkend navštívili naše netrpělivé a nedočkavé děti „Ježíšci“ p. Filip
Navrátil a p. Tomáš Zapletal z neziskové organizace Brave Bear. Dětem přivezli notebooky Lenovo,
hygienické potřeby, deskové hry a mikulášské balíčky. Tato návštěva nebyla ale jen o dárcích. Děti
strávily se sponzory příjemné odpoledne hraním her, povídáním si, focením.., což bylo v předvánočním
čase více než přínosné.

Letní cyklopobyt v Dolním Žlebu u Šternberka
5. 7. – 9. 7. 2021
Ve dnech 5. 7. – 9. 7. se zúčastnilo osm dětí se třemi vychovatelkami z Dětského domova v Litovli
letního cyklopobytu v Dolním Žlebu u Šternberka. Děti byly s vychovatelkami ubytované v kempu
patřící HSTS Šternberk. Za těch pět dní pobytu děti podnikly s vychovatelkami spoustu výletů a
načerpaly hodně zážitků. Návštěva koupaliště, sportovní aktivity, Pradědova galerie, návštěva
cukrárny, stolní hry a samozřejmě desítky najetých kilometrů na kole. To je jen malý výčet činností a
míst na našem cyklovýletu.
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Pouť Červenka 2021
Dne 31. 7. 2021 jsme s dětmi po obědě vyrazili na krásnou procházku – směr pouť Červenka. Sestry
Jarmovy si vyjely na koloběžkách, aby si dlouhou cestu udělaly zábavnější a aby jim tak více utíkala.
Na pouti jsme strávili celé odpoledne, navštívili jsme pár atrakcí, pořádně jsme si zamlsali a hlavně
jsme si užívali krásného slunečného dne. Na zpáteční cestě jsme byli vyprahlí a malinko nám z toho
dovádění na pouti vyhládlo, ale naštěstí jsme byli připravení a měli jsme s sebou bohatou svačinku.
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Den v pražské ZOO
Pátečního rána 20. srpna 2021 se děvčata nemohla dočkat. Čekal je totiž důležitý den a krásný
výlet…Vydaly se s tetou Renatou do ZOO do Prahy. Nadační fond Albert jim splnil jejich přání:
Maruška chtěla vidět tygry a Lucinka chtěla strávit den na farmě. Budiž přání vyslyšeno! Holky se na
výlet pečlivě připravily – oblékly si svoje oblíbená „zvířecí“ trička, aby ladily se zvířátky a mohly
jsme vyrazit do Prahy. Odjížděly jsme vlakem z Litovle v 6 hodin ráno. Po třech hodinách jízdy jsme
vystupovaly v Praze na hlavním nádraží. Krátce po 9. hodině jsme se setkaly s paní Bernátovou
z Nadačního fondu Albert a organizátorkou akce. S ní jsme jely metrem (pro holky zážitek!!)
z hlavního nádraží do Holešovic a potom autobusem z Holešovic do ZOO. V Tróji jsme se setkaly ještě
s jednou paní z NF Albert, tiskovým mluvčím ZOO a panem fotografem. Po krátké seznámení jsme
společně vyjeli lanovkou k výběhu velbloudů a tam za asistence p. ošetřovatele jsme krmily mrkví
velbloudy. Super zážitek!!! Potom jsme sjeli lanovkou dolů a šli k výběhu klokanů. Tam přišel p.
ošetřovatel klokanů a vyprávěl holkám o životě klokanů a odpovídal na otázky, které holky zajímaly.
Dokonce se holky s klokany i fotily! Pak si nás převzal ošetřovatel čertů tasmánských a zavedl nás k
výběhu, kde čerti žijí a povídal nám o jejich životě. Marušku toto malé černé zvířátko tak zaujalo, že již
dokáže napodobit hlas čerta tasmánského a dokonce si ho koupila i v plyšové podobě. Pak si nás
převzala další průvodkyně ZOO a s ní jsme navštívili tučňáky, želvy, gaviály oceloty, tygry, lvy,
gepardy a vždy nám o každém z těch zvířátek řekla spoustu zajímavých informací. Na závěr této
skupinové prohlídky holky dokonce vyplňovaly kvíz na téma: Lvi, Tygři a paní průvodkyně byla velmi
překvapená, kolik informací si holky během vyprávění zapamatovaly.. Po tříhodinovém putování
zoologickou zahradou nám docela vyhládlo, tak jsme se občerstvily v restauraci Gaston. Holky si
pochutnaly na výborných knedlících s borůvkovým přelivem. Po obědě jsme dál pokračovaly
v návštěvě ZOO. Cestou jsme minuly spoustu dřevěných atrakcí (pirátská loď, medvěd, želva, osel..) a
holky si některé z nich vyzkoušely. Další zastávkou bylo krmení lam slámou. Dlouhou dobu jsme
strávily Na statku. Holky si koupily krmení za symbolický peníz a mohly krmit ovečky a kozy. Byly
úplně nadšené. Co by to také bylo za výlet bez nákupů a dárečků na památku? Maruška si koupila
plyšového čerta tasmánského a Lucka Vejce rostoucí kuře a plyšovou hračku. Na úplný závěr jsme se
ještě odměnily vanilkovo – čokoládovou zmrzlinou, rozloučily se se zvířátky a nádherným prostředím
ZOO a vydaly se na autobus, který nás odvezl do Holešovic a poté metro na nádraží. Akorát nám
zakončení moc příjemného dne trochu kazil déšť, který nás ze ZOO vyprovázel.. Před půl šestou jsme
zamávaly Praze a vydaly se na cestu zpět na Moravu. Ve 20 hodin jsme plny dojmů vystupovaly
z vlaku v Litovli.
Dívky prožily nádherný den v pražské ZOO a odvážejí si spoustu zážitků. To jejich nadšení a spontánní
radost při pozorování zvířátek, spousta otázek během dne (nejen) o zvířátkách a velké vědomosti, které
o zvířatech holky mají, jsou dokladem toho, že tato akce měla smysl, že si ji holky užily a že se splnily
další sny dětem z dětského domova. Ještě jednou velké DÍKY Nadačnímu fondu Albert!!!
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Léto plné zážitků
I když nás ještě před pár měsíci sužoval strach a nejistota, co bude v létě.. a otázky ohledně
trávení letních měsíců se přemílaly v každém z nás, nakonec k nám byl osud (a vláda) milosrdný a
dopřál nám strávit (a zapomenout na předešlé velmi náročné měsíce) příjemné léto. Děti z DD Litovel
toho také náležitě využily. Hned 1. července odjely čtyři dívky na Farní tábor do Staré Vody. Holkám
se v Jeseníkách líbilo. Poznaly nové prostředí, zažily spoustu dobrodružství a navázaly nová přátelství.
Velké děti zase strávily začátkem července pět dní na cyklopobytu v Dolním Žlebu. Na kole poznaly
okolí Šternberka a pěšky prozkoumaly krásné město Šternberk.
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Jelikož jsou měsíce červenec a srpen ve znamení poutí a zábav, nemohly naše děti na dvou poutích
chybět. Poslední červencový den navštívily s tetou Evičkou pouť na Července a o týden později pouť
ve Štěpánově. Svezly se na kolotočích, pochutnaly si na zmrzlině, nakoupily si pouťové zboží.. Moc se
jim tam líbilo a užily si pravou pouťovou zábavu!!
Začátkem srpna si vyjely holky z 1. RS s tetou Luckou do Olomouce za kulturou. Zhlédli v kině
CINESTAR film Gump – pes, který naučil lidi žít.
V polovině srpna se naše děti zúčastnily s tetou Miladou charitativní akce DOBRO LITOVEL. Ke
konání DOBRA se připojily konzumací DobroZmrzky, DobroTříště. Konzumace těchto dobrot byla
podmíněna příslibem vykonání dobrého skutku ve svém okolí. Děti velmi ochotně slíbily, že vykonají
dobrý skutek..:-). Tomášek slíbil, že zalije kytičky na DD. Sandra slíbila, že se bude usmívat na
každého, koho potká. Lucinka slíbila, že se bude starat o nemocné. Maruška slíbila, že vyrobí dárek
pro maminku. Snad tyto sliby splnily..:-). Během této akce probíhal i doprovodný program (malování
na obličej, skákací hrad, tanečky..). Holky Jarmovy si nechaly namalovat na obličej svoje oblíbená
zvířátka, Maruška tygříka, Lucka motýla.. Také si zatancovaly, zaskákaly na skákacím hradě.
Co by to bylo za léto bez zmrzliny?? A že na Doubravském dvoře ji mají vynikající. O tom jsme se
také přesvědčili. A pomazlení s domácími zvířátky nemohlo chybět..
Během horkých letních měsíců jsme využili k osvěžení bazén, který máme na zahradě našeho DD.
Hráli jsme i různé nově zakoupené hry (petanque, tenis). Jako dobrotu jsme si upekli výbornou
cuketovou buchtu. Prostě pravá letní pohoda!!
Pěkné sportovní odpoledne si děti užily dne 4. 8. s tetou Evičkou pěším výletem do Rozvadovic, kde si
„protáhly svá těla“ na průlezkách, na skluzavce, na posilovacích strojích..
„Třešničkou na dortu“ byl výlet sester Jarmových do pražské ZOO. Holky se poprvé v životě svezly
metrem. V ZOO se zúčastnily krmení velbloudů, focení s klokany, návštěvy výběhu tasmánských čertů,
krmení koz, ovcí a lam na statku. V ZOO se svezly lanovkou. Prostě super zážitek!!!
Takové bylo léto našich dětí na DD. Léto bohaté na zážitky, léto plné dobrodružství, léto s nově
navázanými přátelstvími, léto s dobrými skutky…

Prostě léto, na které nezapomeneme!!!

ZÁVĚR:
Tento školní rok byl obdobný jako loňský školní rok, akorát s tím rozdílem, že situace již byla
přehlednější, protože už covid-19 nebyl úplnou neznámou. Přesto jsme nečekali, že opět dojde
k uzavírání škol.
Situace byla složitá také v tom, že uzavírání škol nebylo plošné, ale uzavíralo se podle druhu
školy. Takže i když naše škola nebyla uzavřena hned v první vlně, tak děti pobývající na našem DD již
byly některé na distanční výuce a jiné ještě měly prezenční výuku.
I když v letošním školním roce jsme již měli pro distanční výuku větší počet PC, přesto to
situaci úplně neřešilo. Na DD mohli sice děti používat více počítačů, ale ne všichni byly schopni
samostatné práce. A při počtu 3 vychovatelů na 23 dětí není situace úplně optimální. A pak následovaly
domácí úkoly. Ne všichni pedagogové z kmenových škol našich dětí chápali, že situace na DD není
stejná jako v běžné domácnosti. Množství práce, kterou měly děti vypracovat po společné výuce, často
nebylo možné splnit na 100%. Tady je nutné vyzdvihnou práci všech vychovatelů, kteří pracovali „více
než mohli“.
Situace v základní škole byla problematičtější. Učitelé sice každému žákovi, který uvedl emailovou adresu, posílali domácí zadání, ale ne všichni to akceptovali. I v dnešní době je spousta rodin,
kde nemají PC a připojení k internetu. Distanční výuka on-line nepřipadá v úvahu. Zadávání úkolů,
předávání ve škole, zpětná kontrola, neustálý telefonický kontakt…… Samozřejmě byla nutná i
spolupráce s OSPODEM a neziskovými organizacemi, které nám pomáhaly s kontaktem rodin, kteří
bydlí ve vzdálenějších místech a nemohli pravidelně pro zadání dojíždět do školy.
První vlna distanční výuky byla v listopadu, potom pár dní v prosinci. Další uzavření naší školy
přišlo v únoru a trvalo až do 9. 4. 2021. Všichni pedagogové i rodiče našich žáků byli vděčni, že na
naší „paragrafové škole“ probíhala prezenční výuka nejdéle ze všech druhů škol. Distanční výuka je
opravdu pro naše žáky a jejich rodiče většinou nesplnitelná.
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V neposlední řadě se od 12.4. 2021 začalo s povinným testováním žáků, což také nebylo
příjemné pro žáky, rodiče a v neposlední řadě pro pedagogy. Někteří rodiče situaci nechápali a odmítli
nechat testovat své děti. Na základě Metodického pokynu nebyli tito žáci vpuštěni do školy a
zameškané hodiny jim byly omluvené. Výuka u těchto žáků probíhala opět formou zadávání práce a
následnou kontrolou. Opět práce pro pedagogy navíc, protože vedle klasické prezenční výuky bylo
potřeba vyučovat i tyto žáky.
Od 9. 4. 2021, kdy paní ředitelka rezignovala na svůj post, je naše škola a DD bez ředitele.
Dosud nedošlo k jmenování nového ředitele.
Mgr. Alena Pikalová Loučková
zástupce ředitele

Zpracovala:

4. 10. 2021 Mgr. Alena Pikalová Loučková,
zástupce ředitele

Koncept výroční zprávy
projednán v pedagogické radě:

27. 8. 2021 Mgr. Alena Pikalová Loučková

Schváleno školskou radou:

7. 10. 2021 Mgr. Yveta Olbortová, předseda ŠR

Odpovědná osoba:

Mgr. Alena Pikalová Loučková

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 2020
Č.j.: ZSDDSJL/24/2021

Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím, zveřejňuje subjekt
výroční zprávu za předcházející rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona vždy
do 1. března.
Příspěvková organizace Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel byla podle
zákona č.106/1999 Sb., v platném znění, povinným subjektem, který poskytoval informace vztahující
se k jeho působnosti. Postup pro poskytování informací byl celoročně zveřejněn na všeobecně
přístupné vývěsce v přízemí budovy školy.
Průběžně byly rovněž zveřejňovány základní a standardní informace uvedené v § 5 odst.1
zákona č. 106/1999 Sb. Veřejnost měla možnost získat informace o podmínkách vzdělávání,
o vzdělávací koncepci, o hospodaření, o personálním zajištění apod., pokud se nejednalo o některou
ze zákonných výjimek.
Neposkytovaly se informace, které vypovídají o citlivých údajích a soukromí žáků, dětí
nebo zaměstnanců, informace o jejich majetkových poměrech, informace týkající se výlučně
vnitřních pokynů a personálních předpisů, informace o probíhajícím řízení před ukončením
pravomocným rozhodnutím. Nezveřejňovaly se statistické údaje podléhající zákonu o státní statistické
službě.
Žádosti sdělené ústně byly vyřizovány ústně bez nárůstu administrativy. Ústní informace mohl
poskytovat každý zaměstnanec v souladu s pracovní náplní své činnosti. Evidence a postup při
vyřizování písemných žádostí o informace se řídil zákonem. Byly rovněž stanoveny lhůty,
možnosti odvolání a sazebník úhrad za poskytování informací.
Název
oddělení

Ředitelství
Sociální
pracovnice
Hospodářka

Ekonomka
CELKEM

Počet
Počet
písemně
písemně
podaných poskytnutých
žádostí o
informací
informace
1
1

Počet ústně
podaných
žádostí o
informace

Počet ústně
Počet
poskytnutých zpoplatněných
informací
žádostí o
informace

0

0

0

Počet
vydaných
rozhodnutí o
neposkytnutí
informace
0

0

0

0

0

0

0

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Litovel, 11. 1. 2021

Mgr. Marcela Opletalová
ředitelka ZŠ, DD a ŠJ Litovel
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