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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 
 

 

Předkladatel:        Mgr. Marcela Vlasáková, ředitelka školy 

 

1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a da-

tum posledního vydání rozhodnutí: 
 

Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 

Mlýnská 1, 789 85 Mohelnice 

Tel.: 583 401 620, e-mail: ekonomka@zsmlynska.cz 

web: http://www.zsmlynska.cz   

IDDS 4tmp8wz 

Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 1. 1. 2007 

 

2. Zřizovatel školy: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice 
 

Starosta Ing. Pavel Kuba 

Tel.: 583 425 111, web: http://www.mohelnice.cz 
 

 

3. Vedení školy 

 
Ředitelka školy Mgr. Marcela Vlasáková 
Zástupce ředitelky školy Mgr. Ladislava Mertová 

  
 

4. Školská rada  
 

Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením z řad rodičů, učitelů a odpo-

vědných pracovníků Města Mohelnice.  

Školská rada pracovala ve složení: 

Petr Kuba předseda zástupci zákonných zástupců ne-

zletilých žáků Irena Šinclová člen 

Jana Kubíčková člen zástupci zřizovatele 

Jana Krylová člen 

Mgr. Dagmar Čepová člen zástupci pedag.pracovníků 

Mgr. Milan Horký člen 

 

 

 

http://www.zsmlynska.cz/
http://www.mohelnice.cz/


   

 

 

 

5. Charakteristika školy 
 

ZŠ Mlýnská je plně organizovanou městskou školou, ve 1., 3.a 5. ročníku jsou dvě 

paralelní třídy, v 2., 4., ročníku jsou tři paralelní třídy, v 6.,7.,8.ročníku ročníku dvě pa-

ralelní třídy, v 9. ročníku tři paralelní třídy; celkem 21 tříd. 
 

Základní škola sídlí ve dvou budovách, kde je umístěna: 
 

základní škola IZO: 102 680 353 se stanovenou kapacitou 950 žáků 

školní družina  IZO: 120 300 419  se stanovenou kapacitou  180 žáků 

školní klub       IZO: 172 102 910  se stanovenou kapacitou  85 žáků 

školní jídelna IZO: 120 301 334 se stanovenou kapacitou  900 jídel 

školní jídelna – výdejna  IZO: 172 102 928  se stanovenou kapacitou  200 jídel 

 

Počet oddělení školní družiny:  5 

Počet oddělení školního klubu:  1 

Počet kroužků:  22 druhů 
Počet povinně volitelných předmětů: 21 skupin 
Počet nepovinných předmětů:  2 

 

Základní škola Mlýnská 1 je úplná škola s 1. - 9. postupným ročníkem. Škola vzdělává 

447 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd je 21,29 žáků (z toho na 1. stupni 

19,91 žáků a na 2. stupni 23,11 žáků).  K 30. 9. 2015 bylo integrováno 46 žáků. Ve třídě 

IX.C bylo skupinově integrováno 13 žáků se zdravotním postižením – SPU. Škola je 

spádovou školou pro 36 okolních obcí a neúplných škol. Základní škola má dvě praco-

viště - hlavní budova (1.- 9. ročník) je na Mlýnské ulici, v budově na ulici Masarykova 

4 je 5 tříd (1.- 5. ročník), výdejna stravy a školní družina. Hlavní budova je umístěna 

v klidné části města v blízkosti parku a dosahu autobusového nádraží. Před školou jsou 

autobusové zastávky pro děti dojíždějící z okolních obcí. Vedlejší pracoviště se nachází 

ve starší zástavbě blízko středu města. 

 

 

Priority školy: 

 Využití informačních a komunikačních technologií; učebny s interaktivním zaříze-

ním (moderní výukový software, interaktivní výukové programy a učebnice), inter-

aktivní vybavení v každé kmenové třídě (dataprojektor + E-beam, nebo interaktivní 

tabule) 

 Modernizace podmínek pro výuku cizích jazyků (multimediální jazykové učebny) a 

uplatnění jazykových dovedností v praxi (pobyt zahraničních stážistů ve škole,  

vzdělávací pobyty žáků v Rakousku, Velké Británii) 



   

 

 

 Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (individuální i skupinová 

integrace) 

 Zmodernizované  podmínky pro sportovní aktivity (4 tělocvičny, 2 hřiště, kluziště) 

 Projektové vyučování v modernizaci výuky 

 Pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků 

 Využívání vlastní školní chaty na Moravském Karlově (lyžařské kurzy, letní tábor, 

pobyty v přírodě) 

 Práce s talentovanými žáky (účast a pěkné umístění v soutěžích, činnost kroužků) 

 Volba povolání a přijímací řízení (efektivní pomoc výchovného poradenství) 

 Modernizace prostor školy (rekonstrukce a úpravy budov, školní jídelny, relaxační 

zóny na chodbách, šatní skříňky pro žáky, celková rekonstrukce školního hřiště, hřiš-

tě pro ŠD…) 

 Modernizace vedení pedagogické dokumentace (vedení elektronických třídních knih 

a žákovských knížek) 

 Získávání nadstandardních finančních zdrojů z evropských fondů pro zlepšení vyba-

vení i modernizaci výuky  

 

6. Vybavení školy 

V budovách školy je celkem 21 kmenových tříd. 

 Mlýnská - 7 tříd 1. stupně a 9 tříd 2. stupně, dále 3 jazykové učebny, 2  učebny 

informatiky, odborné učebny biologie a chemie  

 Masarykova  - 5 tříd 1. stupně v kmenových třídách a 4 odborné učebny. 

 

K výhodám modernizovaných budov patří dostatečně velké, vzdušné a světlé prostory 

kmenových tříd i odborných učeben. Součástí školy jsou tělocvičny, gymnastické sály, 

hřiště, jídelna s kuchyní, výdejna stravy, školní pozemky se skleníkem. U školy se na-

chází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, 

kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny.  

Škola má světlé, esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké mí-

ře také žáci a učitelé. Na chodbách máme zřízeny minigalerie pro výstavy prací žáků. K 

oddychu a vzájemné komunikaci o přestávkách slouží žákům odpočinkové zóny na 

chodbách.   

Prostory pro výuku jsou dostatečné: stávající kmenové třídy a samostatné moderně 

zrekonstruované pracovny Př, Ch-F, tři učebny výpočetní techniky, jedenáct učeben 

s interaktivní tabulí, pět učeben cizích jazyků, keramická dílna (kruh, 2 pece), školní 

dílny, infocentrum. Na odborné učebny navazují kabinety se sbírkami pomůcek. 

V přízemí je školní knihovna pro 1. a 2. stupeň a učitele.  



   

 

 

Pro volné chvíle žáků slouží šest oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní klub pro 

žáky 2. stupně, cvičná kuchyň pro zájmovou činnost. K pohybovým aktivitám žáci vyu-

žívají 2 tělocvičny, které slouží i potřebám veřejnosti, dva gymnastické sály, sportovní 

areál s novým fotbalovým hřištěm a běžeckou dráhou, nové hřiště pro hravé aktivity 

školní družiny. Další rekonstrukcí prošla sportovní hala na Mlýnské ulici, jejíž parame-

try umožňují mimo jiné oddělený vstup veřejnosti od školních prostor, nebo zvýšený 

komfort zájmové činnosti dětí v rámci mohelnických sportovních klubů.  

Vlastníme chatu s lyžařským vlekem na Moravském Karlově.  

Škola má své vlastní zařízení školního stravování. Strávníci si mohou vybírat ze dvou 

jídel, v prostorách  jídelny využívají i nabídky školních svačinek. Pro žáky na Masary-

kově ulici slouží výdejna stravy. K dispozici máme šatny s šatními skřínkami pro star-

ší žáky a kompletní sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni učebnicemi a učebními po-

můckami, které jsou průběžně doplňovány a modernizovány.  

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a ko-

munikačních technologií. Z toho pramení  i vybavenost školy touto technikou. Pro vý-

uku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny tři učebny výpočetní techniky, celkem 

97 stanic. Nový přístup k výuce umožňuje 5 zřízených multimediálních jazykových 

učeben a 1 počítačová učebna s moderním interaktivním vybavením, interaktivní tabulí, 

sluchátky, hlasovacím systémem a počítači; vše bylo hrazeno z prostředků evropských 

fondů. Učitelé mají k dispozici vlastní počítač, 12 tabletů, dále je k dispozici počítač 

v každé kmenové třídě  společně s dataprojektorem a E-beamem (hrazeno z prostředků 

EU školám). Ve škole je tak celkem 161 pracovních stanic PC. Počítače jsou propojeny 

do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Péči o integrované 

žáky na 1. stupni zabezpečují učitelé - speciální pedagogové v učebně výpočetní techni-

ky programy určenými pro tyto účely. 

Praktikujeme vedení pedagogické dokumentace elektronickým systémem třídních 

knih a žákovských knížek - ClassIs. 

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků slouží nápojový automat, je za-

jištěna distribuce mléčných výrobků, dětem je umožněno odebírání školních svačinek 

ve školní jídelně.  

Škola nemá bezbariérový přístup. 

Opatření pro zabezpečení objektu školy, bezpečnosti žáků a zaměstnanců jsou stano-

vena a deklarována v provozním řádu školy, ve školním řádu. 

 

 

7. Hodnocení, klima školy, žákovský parlament       
 

Hodnocení se zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme také dovednosti 

dětí, důležité místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka. Za tím účelem používáme 

vlastní upravené žákovské knížky. Během školního roku jsme používali elektronický  

systém záznamů hodnocení – elektronické žákovské knížky systému Classis. K porov-

návání úrovně vzdělávání využíváme též vlastní srovnávací testy.  



   

 

 

Podle zájmu žáků 8. ročníku proběhlo zkušební testování k přijímacímu řízení společ-

ností Scio, v 9. třídách provedla PPP Mohelnice testy k volbě povolání.  
 

Klima školy je příznivé, mezi žáky, zákonnými zástupci a učiteli vládnou partnerské 

vztahy.  

Škola pokračuje v programu Škola podporující zdraví, je úspěšná v obhajobě značky 

projektu Rodiče vítáni. Jsme zapojeni do projektu Školní mléko, Ovoce do škol. 
 

Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou Mohelnice, SPC Mo-

helnice, Domem dětí a mládeže, ZUŠ Mohelnice, středními školami ve městě, MKS 

Mohelnice a dalšími organizacemi ve městě a okolí. 

 

 

Činnost školního žákovského parlamentu  

Školní parlament pracoval v tomto složení: 

 

6. A Jan Navrátil   6. B Adam Urbášek 

 Dušan Šmirg   Mattia Masopust 

7. A Jakub Šebesta  7. B Jiří Kraus 

 Michaela Divišová  Lukáš Dunovský 

8. A Sabina Sedlářová  8. B Milan Gallo 

 Michala Horáková   Sabina Fašínová 

9. A Tadeáš Slováček   9. B Filip Hopják  

 Martin Seidl    Kateřina Göblová 

9. C Martin Weinlich 

 Kristýna Rojková     
  

V tomto školním roce se školní žákovský parlament scházel nepravidelně, dle potřeby, 

většinou během velké přestávky. 

Prvnímu setkání předcházely volby ve třídách.  

V probíraných tématech se zvažovaly nejlepší možné varianty: 

 školní projekty a akce (Sbírka pro mohelnický útulek, Adopce na dálku, Den 

Země, diskotéka pro žáky, sportovní den - olympiáda…) 

 technické vybavení školy (WC, jídelna, řešení závad …) 

 možnost fandění v tělocvičně při sportovních soutěžích 

 

 

 



   

 

 

8. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

 

8.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
 

Kód Obor vzdělání  Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola ŠVP MLÝNEK RVP 1.- 9. roč. 

 

 

8.2 Vzdělávací programy 
 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

č.j. 31504/2004-22) MLÝNEK 

1. - 9. roč.  

Motivační název školního vzdělávacího programu „MLÝNEK“ byl utvořen 

z počátečních písmen oblastí, na které se škola zaměřuje:  

M – modernizace, L – logika, Ý – výsledky, N – názornost, E – efektivita, K –kreativita. 

ŠVP MLÝNEK byl uplatněn ve výuce v 1. - 9. ročnících. Výuka probíhala podle verze 

platné od 1. 9. 2013. Do ŠVP byly zakomponovány platné Standardy vzdělávání a byla 

provedena formální inovace ŠVP od počátku školního roku.  

 

8.3  Učební plány 
 

Učební plán 1.stupně 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

1. 2. 3. 4. 5.   Před. 

celkem 

Z toho 

DČD 

Jazyk a jazyková ČJ a literatura 7+2 8+2 7+2 7+1 6+1 43 8 

komunikace Anglický jazyk   3 3 3 9  

Matematika a její 

aplikace 

 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4 

Informační 

a komunikační tech-

nologie 

Informatika     1 1  

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     

 Přírodověda    2 2 14  

 Vlastivěda    1+1 1+1  2 

Umění a kultura Hudební výcho-

va 

1 1 1 1 1   

 Výtvarná výcho-

va 

1 1 1 2 2 12  



   

 

 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5  

Počet hodin 

v ročníku 

 20 22 24 26 26 118 14 

Nepovinné předměty Reedukace po-

ruch učení 

       

Anglický jazyk  +1      

 

 

 

Učební plán 2.stupně 
 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

6. 7. 8. 9.   Min. 

čas. do-

tace 

DČD 

Jazyk a jazyková ČJ a literatura 3+1 4 4 4 15 1 

komunikace Anglický jazyk 3 3 3 3 12  

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 4 4 4 3+1 15 1 

Informační a ko-

munikační techno-

logie 

Informatika 1    1  

Člověk Dějepis 2 2 1+1 2  1 

a společnost Občanská výcho-

va 

1 1 1 1 11  

Člověk Fyzika 1+1 1 2 2  1 

a příroda Chemie   2 2   

 Přírodopis 2 1+1 1 1 21 1 

 Zeměpis 2 1 2 1+1  1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1   

 Výtvarná výcho-

va 

2 2 1 1 10  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2   

 Výchova ke 

zdraví 

1 0+1 1  10 1 

Člověk a svět prá-

ce 

Pracovní činnosti 

Volba povolání 

8.ročník 

1 1 0 

+1 

1 3 1 

Volitelné předmě-

ty 

Další volitelný 

jazyk 

 0+2 0+2 0+2  6 

 Volitelné před-

měty dle nabídky 

 0+3 0+3 0+4  10 

Počet hodin 

v ročníku 

  

28 

 

30 

 

32 

 

32 

 

98 

 

24 

Celkem      122  

 

 



   

 

 

9. Charakteristika pedagogického sboru      

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, 1 zástupce ředitele, 33 učitelů, 5 vychovate-

lek školní družiny a 1 vedoucí školního klubu. Sbor je smíšený, převažují v něm že-

ny, je věkově je pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Ve sboru 

jsou zastoupeni 3 pedagogové s kvalifikací pro speciální pedagogiku, a to především na 

1. stupni. Na škole je 100 % učitelů plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovný 

poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, předmě-

tová komise skupin předmětů učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně.  

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 44 let 45 – 55 let 
nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 
Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 2 1 5 3 12 1 10 0 3 6 32 

 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Zařazení Vystudovaný obor/kombinace Název fakulty DPS Vyučovací předměty 
Úva-

zek 

učitelka 
Učitelství anglického jazyka pro 2.st. ZŠ 

Učitelství občanské výchovy pro 2.st. ZŠ 

UP v Olomouc 

Masarykova univerzita 

Brno 

 AJ 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Pedagogická fakulta  

v Ostravě 
 3. ročník (Masarykova) 1,000 

Základní údaje o pracovnících školy fyzických osob přepočteno na pl-

ně zaměstnané 

Počet pracovníků celkem 58 48,1 

Počet učitelů 1.st.ZŠ 14 12,6 

Počet učitelů 2.st.ZŠ 19 17,1 

Počet vychovatelů ŠD 6   5,3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9   7,3 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 5   4,9 

Počet pracovníků v doplňkové činnosti  4 0,9 



   

 

 

učitel 
Učitelství pro školy, pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 2. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 4. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s prohloubenou 

tělesnou výchovou 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 3. ročník (Masarykova) 1,000 

učitel 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů, aprobační předměty matematika – 

fyzika 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta 
 M, F, Inf, In1, In2 1,000 

učitel Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 Tv, Pě, Ph1,PH2, Pč 1,000 

učitel 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů fyzika – základy techniky 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 F, Ch, Pč, Fp 1,000 

učitelka 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů, aprobační předměty matematika – 

zeměpis 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta 
 M, Z, Tv, Sz2 1,000 

učitelka 

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – němčina 

Učitelství pro střední školy – učitelství 

německého jazyka a literatury 

Univerzita Pardubice 

Masarykova univerzita 

V Brně 

 Nj, Pč, Vl, Př, Vv 0,773 

učitelka 
Vychovatelství osob vyžadující zvláštní 

péči 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
ano 2. ročník (Masarykova) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 4. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Pedagogická fakulta 

v Ostravě 
 1. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 1. ročník (Masarykova) 1,000 

učitelka Historie – muzeologie – odborné studium 
Masarykova univerzita 

v Brně 
ano D, Ov, Sv2, VkZ 0,818 

učitelka 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a 

učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 5. ročník (Mlýnská) Čj 1,000 

učitel 
Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná výchova – 

technická výchova 

Ostravská univerzita 

Pedagogická fakulta 
 Tv,  Pě 0,500 

učitelka Učitelství pro 1. st. ZŠ 
Pedagogická fakulta  

v Ústí nad Labem 
 3. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. st. ZŠ 
Pedagogická fakulta 

V Ostravě 
 2. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka 

Učitelství pro školy 1.cyklu  - aprobace 

český jazyk + výtvarná výchova pro 6. - 9. 

roč. ZDŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 Čj, Vv 0,955 

učitelka 
Učitelství pro školy 1.cyklu - 

- předměty a metodiky pro 1. – 4. roč. ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 5. ročník (Masarykova) 0,727 

zást. ředitele 
Učitelství pro školy 1. cyklu – předměty a 

metodiky pro 1. – 5. roč. ZDŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 Aj – 1. stupeň 1,000 

učitelka 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů matematiky - biologie 

Pedagogická fakulta  

v Ostravě  
 Př, M, VkZ, Vv 1,000 

učitelka 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů matematika - zeměpis 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta 
 M, Z 1,000 

učitelka 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů Matematika – základy techniky 

Pedagogická fakulta 

v Ostravě 
 M, Inf, In1, In2 1,000 

učitelka 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů ruský jazyk – výtvarná výchova 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
ano Nj, Vv, Rj, Ke 1,000 



   

 

 

učitelka 
Učitelství pro 2 stupeň ZŠ- český jazyk, 

občanská výchova 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 ČJ, Ov 1,000 

učitelka Křesťanská výchova 

Up Olomouc 

Cyrilometodějská teolo-

gická fakulta 

 náboženství 0,091 

ředitelka školy 

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů, aprobační předměty matematika – 

deskriptivní geometrie 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
ano M, Rv 1,000 

učitel 

Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň 

ZŠ, učitelství rodinné výchovy pro 2. 

stupeň ZŠ 

UP Olomouc 

Pedagogická fakulta 
 Aj 0,682 

učitelka 

Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň 

ZŠ, učitelství hudební výchovy pro střední 

školy a 2. stupeň ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
ano AJ, Hv 1,000 

učitelka 
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmě-

tů – dějepis – německý jazyk a literatura 

Masarykova Univerzita 

Brno 
 D, Nj 1,000 

učitelka Analytická chemie 
UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta 
 Ch 0,182 

ved. vychova-

telka 
 

Střední pedagogická 

škola v Přerově 
  1,000 

vychovatelka  
Střední pedagogická 

škola v Přerově 
  0,929 

vychovatelka 
 

 

SOU textilní  

Moravská Třebová 
ano  0,893 

vychovatelka Analytická chemie 
Up v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta 
  0,857 

vychovatelka  
Střední průmyslová 

škola oděvní Prostějov 
ano  1,000 

vychovatelka 
Učitelství pro školy 1. cyklu – předměty a 

metodiky pro 1. – 5. ročník ZDŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
  0,500 

vychovatelka Historie – muzeologie – odborné studium 
Masarykova univerzita 

v Brně 
ano  0,071 

 

 

 
 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 

Vychovatelky ŠD 100 

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

ekonomka školy 0,800 SOŠ 

samostatný odborný referent 1,000 SOŠ 

školník 1,000 SOU 

údržbář 0,200 SOU 



   

 

 

uklízečka 0,900 SOU 

uklízečka 1,000 SOU 

uklízečka 1,000 SOU 

uklízečka 1,000 SOU 

uklízečka 0,400 SOU 

vedoucí školní jídelny 0,900 SOŠ 

kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 1,000 SOU 

Celkem  11,300  

 

Doplňková činnost 
  

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

vedoucí školní jídelny 0,100 SOŠ 

ekonomka školy 0,200 SOŠ 

kuchařka 0,300 SOU 

kuchařka 0,300 SOU 

Celkem 0,900  

 

 

 

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků      

 

Důležitými oblastmi vzdělávání jsou psychologie, pedagogika, moderní metody 

v didaktice předmětů, rozvíjení finanční gramotnosti, jazykové kurzy a v neposlední 

řadě i práce s výpočetní a interaktivní výbavou školy. Pro zkvalitnění práce se systé-

mem elektronického vedení pedagogické dokumentace byli pedagogové proškoleni v 

užívání zavedených novinek systému ClassIs. Dalšími prioritami ve vzdělávání byla 

výuka a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže a 

práce učitele s aktivem rodičů. Jak čelit vzrůstajícímu nebezpečí zneužití internetu a 

sociálních sítí u dětí (E-nebezpečí), palčivý problém dnešní moderní doby, byl dalším 

tématem proškolení všech ped.pracovníků. 

DVPP bylo zaměřeno také na vzdělávání v oblasti uvedení společného vzdělávání-

inkluze do praxe a s tím souvisejících změn v práci se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

V rámci vzdělávání učitelů cizích jazyků se zapojili pedagogové do školení systému e-

twinning. Vedení školy prohloubilo své poznatky o nových právních předpisech 

v oblasti školské legislativy, společného vzdělávání a přípravy Operačních programů 

pro vědu, výzkum a vzdělávání (OP VVV). Další akreditované semináře se zaměře-

ním na své obory absolvovali učitelé podle nabídek NIDV a Schola servis. 



   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Účastníci 
Datum školení 

- kurzů 
Název školení Místo 

Zaměstnanci školy 27.8.2014 BOZP, PO ZŠ Mohelnice 

Milan Horký 9.9.2015 Seminář učitelů TV  Šumperk 

Hana Wiesnerová 9.10.2015 E- Twinning  

Pedag.1.stupně 22.10.2015 Balanční cvičení- ukázka Masarykova 

Marcela Vlasáková 24.11.2015 Školství 2016 Praha 

Dagmar Čepová 1.12.2015 Zápis do 1.tříd Olomouc 

Dagmar Zajíčková 6.1.2016 Kabinet ŠD a ŠK Šumperk 

Marcela Vlasáková 15.1.2016 Radlin-partnerské město Polsko 

Pedag.sbor 29.1.2016 Excel Mlýnská 

Jana Šmirgová 11.2.2016 
Seminář kariérových po-

radců 
Olomouc 

Marcela Vlasáková 

Ladislava Mertová 
23.3.2016 School Event 

Net University Olo-

mouc 

Pedag.sbor 24.3.2016 
Rodič a učitel,spolu nebo 

proti sobě 

PhDr.Pekařová na 

Mlýnské  

Marcela Vlasáková 

Ladislava Mertová 
3.5.2016 

Společné vzdělávání a 

OP VVV 
NIDV Olomouc 

Pedag.sbor 4.5.2016 E - nebezpečí 
NET UNIVERSITY 

Olomouc 

Jana Horká 

Jitka Kyseláková 
5.5.2016 

Čtení a psaní postupně a 

prakticky 
Šumperk 

Dagmar Čepová 

Jana Šmirgová 
6.5.2016 Plán pedagog. podpory NIDV Ostrava 

Marcela Vlasáková 24.5.2016 Škola dobré praxe  ZŠ Horka na Moravě 

Marcela Vlasáková 31.5.2016 
Registr smluv a příspěv-

kové organizace 
Praha 

Dagmar Zajíčková 3.6.2016 
Seminář vychovatelek 

ŠD a ŠK 
Praha 

Marcela Vlasáková 14.6.2016 
Změny zákonů ve škol-

ské praxi 
Olomouc 



   

 

 

 

 

 

11. Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi, organizacemi za-

městnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 

Při tvorbě projektů jsme spolupracovali s různými firmami, školskými poradenskými 

zařízeními-poradnami PPP, SPC, Státním zdravotním ústavem Praha, Pedag.fakultou 

UP Olomouc. 

V oblasti vzdělávání jsme úzce spolupracovali s NIDV, vzdělávacím střediskem Scho-

la Servis nebo NET UNIVERSITY Olomouc, některá vzdělávání jsme organizovali 

přímo ve škole. Další spolupráce byla prohloubena se společností EDUin, škola obnovi-

la na další školní rok certifikát Rodiče vítáni. V rámci úzké spolupráce s mateřskými 

školami jsme uskutečnili vzájemné návštěvy dětí a projektová vyučování zaměřená na 

aklimatizaci předškoláků, připravili jsme pro předškoláky a jejich rodiče adaptační kur-

zy. Žákům z okolních obcí jsme v rámci plynulého přechodu žáků z malotřídních škol 

umožnili prohlídku školy se zapojením do činnosti společně s našimi žáky.  

Při zabezpečení výuky zaměřené na ochranu člověka během mimořádných okolností 

pokračovala úspěšná spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému – 

HZS Olomouckého kraje Šumperk, KŘ Policie Olomouckého kraje.  

V projektech péče o zdraví napomáhaly pracovnice OHS Olomouc, na výchově 

k dopravní bezpečnosti dětí se podíleli pracovníci DDM Mohelnice. 

Na rozvoji kulturně-výchovné činnosti spolupracovala také Městská knihovna a MKS 

Mohelnice, Muzeum Mohelnice. 

Při zabezpečování volby povolání žáků jsme spolupracovali s Úřadem práce, se střed-

ními školami a firmami v regionu, úspěšně pokračoval projekt Burza středních škol za 

účasti firem v regionu Olomouckého kraje, zvláště podniků HELLA a SIEMENS Mo-

helnice, Úsovsko a.s.  

V práci se žáky s poruchami učení a při řešení sociálně patologických jevů pokračuje 

spolupráce s PPP v Mohelnici a SPC.  

Odborová organizace na naší škole nepracuje. 

 

 

 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

 

Škola podala na MŠMT dva projekty OPVK ve Výzvě 56 a Výzvě 57 : 

 



   

 

 

 „EU Mohelnice, Mlýnská“  
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název výzvy: Výzva 56 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory: 1.1 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Název projektu: EU Mohelnice, Mlýnská 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 

Rozpočet projektu celkem: 528 802Kč 

 

Cílem projektu bylo zapojení žáků do klíčových aktivit Čtenářské dílny jako prostředek 

ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a Zahraniční jazykově – vzdělávací 

pobyt pro žáky. V rámci daných aktivit došlo u žáků naší školy k rozvoji čtenářství a 

k podpoře výuky cizích jazyků. V rámci tohoto projektu bylo nakoupeno 280 knih, 

v průběhu celého školního roku se realizovaly čtenářské dílny, což ovlivnilo pozitivní 

vztah dětí k četbě a knihám a vedlo k individuálnímu rozvoji čtenářských schopností. 

V rámci aktivity zahraničně jazykových pobytů absolvovalo 30 našich žáků a 6 pedago-

gů vzdělávací pobyty v Rakousku a Velké Británii. Součástí každého pobytu byla jazy-

kový výuka, kromě výuky navštívili města Salzburk, Lienz, Londýn a další místa a pa-

mětihodnosti daných zemí. Žáci mohli díky projektu zdarma vycestovat do zahraničí, 

navštívit zahraniční školu, ve které absolvovali výuku, při pobytu v hostitelských rodi-

nách mohli více zdokonalit znalost cizích jazyků, zvýšit schopnost reagovat na konkrét-

ní situace v cizím jazyce. Mohli také srovnat životní styl rodin v zahraničí. 

 

 
 „Dovedností k úspěchu“  

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název výzvy: Výzva 57 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory: 1.1 

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Název projektu: Dovedností k úspěchu 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015 

Rozpočet projektu celkem: 253 972 Kč  

 

Cílem projektu bylo zapojení žáků do klíčové aktivity zaměřené na rozvoj technických 

dovedností žáků. Zapojili se žáci sedmého ročníku, kteří pracovali samostatně i ve dvo-

jicích na miniaturizovaných obráběcích strojích UNIMAT. Navrhli a zhotovili výrobky, 

k nim poté zpracovávali svá portfolia, pod vedením pedagogů rozvíjeli své technické 

dovednosti. Další klíčová aktivita byla zaměřena na podporu výuky německého jazyka 

prostřednictvím studia blend-learningu, do kterého se zapojili žáci devátého ročníku pod 

vedením svých pedagogů. Tento typ výuky jim nabídl větší možnost sebereflexe 



   

 

 

v rámci vlastního vzdělávání a podpořil tak sebeřízení žáků v rámci dalšího růstu jejich 

vzdělávání. 

 

Účast našich žáků na obou těchto projektech byla velmi přínosná a těšila se velkému 

zájmu a nadšení. 

 
 

 

V srpnu 2016 byl podán projekt pro následující školní rok OP VVV ve zjednodušeném 

financování tzv. Šablony: 

 

 „Společnou cestou“  
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Název výzvy: Výzva č.02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednoduše-

ného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 

3OP 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo programu: 02 

Název projektu: Společnou cestou 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8.2018 

Rozpočet projektu celkem: 1 173 603 Kč 

 

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společ-

né vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu žáků z mateřských a jednotlivých malo-

třídních škol do základní školy, personální podpora ZŠ - zřízení místa školního psycho-

loga, vzájemná spolupráce pedagogů ve čtenářské a matematické gramotnosti, doučo-

vání žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně zaměřená tématická setkávání a 

spolupráce s rodiči žáků ZŠ. 

 

 

 

13. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

 

 

13.1 Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních 

tříd 

počet dětí 

přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí star-

ších 6-ti let (nástup po 

odkladu) 

počet 5-ti 

letých dětí 

počet odkladů 

pro  školní 

rok 2016/17 

3 53 8 0 7 

 

 



   

 

 

 

 

13.2 Výsledky přijímacího řízení 
 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia 0 0 

 

b) na střední školy:  
 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

střední 

školy 

technické 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední       

školy 

celkem 

  

6 2 16 10 32 66 
 

 

 
 

 

 

 

 

c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

65 1 

 

 

 

 

14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci šk.roku 
 

 

1. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s dosta-

tečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

I.A 22 22 21 0 0 19 

I.B 27 27 27 0 0 10 

Studijní obory Učební obory 

36 30 



   

 

 

II.A 15 15 14 0 5 5 

II.B 19 19 16 0 0 10 

II.C 18 18 16 0 0 7 

III.A 16+1 16 13 0 1 7 

III.B 25 25 22 0 0 10 

IV.A 17 17 10 0 2 5 

IV.B 18 18 14 0 0 6 

IV.C 19 19 6 0 0 2 

V.A 17 17 14 0 1 6 

V.B 26 26 11 0 5 4 

Celkem 239+1 239 184 0 9 91 

 

 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

VI.A 20 20 7 0 2 1 

VI.B 28 28 10 0 5 3 

VII.A 20+1 20 5 0 6 0 

VII.B 26 26 8 0 8 0 

VIII.A 24 24 13 0 10 1 

VIII.B 25 25 5 0 9 2 

IX.A 24 23 7 1 6 2 

IX.B 28 28 1 0 20 0 

IX.C 13 13 0 0 13 0 

Celkem 208+1 207 56 1 79 9 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 

Prospělo s vy-

znamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 239+1 184 0 9 91 

2. stupeň 208+1 56 1 79 9 

Celkem 447+2 240 1 88 100 

 

 

 

14.2 Celkový přehled o chování žáků 

 

 
Počet  

žáků 

Pochvala  

ŘŠ+TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 239+1 3+79 11 5 2 0 0 

2. stupeň 208+1 11+76 17 8 13 0 1 

Celkem 447+2 14+155 28 13 15 0 1 

 

 

14.3 Údaje o zameškaných hodinách       
 

 

 
Počet omlu-

vených ho-

din 

Počet omlu-

vených ho-

din na žáka 

Počet neo-

mluvených 

hodin 

Počet neo-

mluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 9819  41,08 0 0 

2. stupeň 14391  69,18 0 0 

Celkem 24210 53,92  0 0 

 

 

 

 



   

 

 

 

14.4  Údaje o integrovaných žácích                                     
 
 

Druh postižení: Počet žáků 

Celkem individuálně integrovaní 47 

z toho:  

Zrakové postižení - 

Sluchově postižení 1 

Vada řeči 2 

Tělesně postižení 1 

S vývojovými poruchami učení 43 

Skupinová integrace 13 

z toho:  

Specifická porucha učení 13 

Autismus - 

 

 

 

15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení MPP    
 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů byly řešeny za uplynulé období 

školního roku některé negativní projevy chování:  vulgární a arogantní chování žáků 

k vyučujícím a spolužákům, narušování  výuky , šikana přímá i s náznaky kyberšikany, 

kouření, neplnění školních povinností, podezření na užívání drog (kouření marihuany) a 

v poslední době také krádeže. Přestupky byly řešeny s rodiči žáků,  PPP, sociálními ku-

rátorkami, v některých případech také policií ČR. Ve škole funguje také schránka důvě-

ry. Prevenci sociálně patologických jevů, zejména šikaně a zneužívání drog je na škole 

věnována velká pozornost, cílem je žákům pomoci orientovat se v rizikových situacích 

a nacházet vhodná řešení. Žáci byli do této problematiky uváděni formou besed a in-

formačních akcí. Každý případ byl individuálně prošetřen, vyhodnocen se všemi dů-

sledky. Při řešení negativních projevů chování škola spolupracovala s Odborem sociálně 

právní ochrany dětí (OSPOD), přidělenými sociálními kurátorkami, Střediskem vý-

chovné péče (SVP), Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou, SVP Dobrá 

Vyhlídka Šumperk, a v neposlední řadě s rodiči žáků. Ve škole i nadále funguje schrán-

ka důvěry (včetně podoby na internetových stránkách), kterou žáci využívali v průběhu 

celého školního roku.  

 



   

 

 

Realizované programy, projekty a besedy v rámci Prevence rizikových poruch 

chování žáků:  

Beseda s stiskovou mluvčí PČR pro oblast Šumperk – pro 1. stupeň ZŠ 

Beseda hravou a srozumitelnou formou objasnila dětem různé nástrahy a nebezpečí, se 

kterými se mohou setkat při cestě do školy, ze školy, na veřejných i neveřejných komu-

nikacích. 

Ve spolupráci s Poradnou zdraví Šumperk proběhly na naší škole tyto besedy: 

Dospívání děvčat a chlapců – pro 5. ročník 

Výživa, poruchy příjmu potravy – pro 6. a 7. ročník 

Další realizace prevence tohoto rizikového faktoru proběhla v rámci výuky dle ŠVP 

v jednotlivých vyučovacích hodinách (viz ŠVP nebo Minimální preventivní program). 

Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT - vzdělávací akce pro 

žáky 8 a 9. tříd realizovaná projektem E – Bezpečí UP Olomouc  

Rizikové chování na internetu a s tím související kyberšikany, kyberstalkingu, kyber-

groomingu, sextingu. 

Pokračovala i spolupráce se Střediskem výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk. 
 

Další činnosti ŠMP  

V rámci rozšíření informovanosti učitelů při řešení negativních jevů vyskytujících se 

mezi žáky ve škole byl vytvořen soubor opatření a postupů řešení těchto jevů, tzv. kri-

zové plány. Tyto krizové plány jsou zařazeny jako příloha k MPP.  

Krizový plán řešení šikany (byl vypracován již v minulých letech) 

Krizový plán řešení případů souvisejících s krádežemi 

Krizový plán řešení případů souvisejících s agresivním chováním žáků 

Krizový plán řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek 

 

Hodnocení splnění nastavených cílů MMP:  

V letošním roce bylo zaznamenáno méně neomluvených hodin z důvodu záškoláctví 

žáků než v minulých letech. Třídní učitelé ve spolupráci s VP a ŠMP usměrňovali a 

eliminovali množství zameškaných hodin důslednou kontrolou a evidencí žáků 

s rizikovými poruchami chování, spoluprací se zákonnými zástupci a s OSPOD Mohel-

nice. 

Drobné přestupky proti pozitivnímu prostředí spojené se šikanou ve třídě byly zazna-

menány v 5., v 6. a v 9. ročníku. V 5. a 6. třídě proběhla opakovaná intervenční sezení  

s pobytem žáků na škole v přírodě na školní chatě v Moravském Karlově, kde vztahy 

mezi žáky získaly jiný rozměr.   

V 9. třídě se uskutečnil komunitní kruh, při kterém šlo o vymezení hranic chování žá-

ků s trestní odpovědností, řešila se i vnitřní, vcelku dosud tabuizovaná témata týkající se 

vztahů a rozložení sil v dané třídě. Tato sezení vzešla z přání samotných žáků. Jejich 

výstupem pak bylo nastavení a dodržování pravidel ve třídě. 

V příštím školním roce chceme zaměřit více pozornosti na téma pozitivní prostředí ve 

třídách, kolektivní vztahy, a samozřejmě také rozvoj mediální a informační gramotnosti, 



   

 

 

bezpečného užívání informačních technologií. V souvislosti s pokračujícím projektem 

Zdravá škola dále rozvíjet i povědomí žáků péči o své tělo, zdraví a celkový rozvoj 

zdravého životního stylu. 

  

 

16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

  Ve školním roce 2015/2016 neproběhla  kontrola ČŠI.  

  

Další kontroly: 

 

VZP ČR 26.1.2016 

Veřejnosprávní kontrola z MěÚ Mohelnice 18.- 20.5.2016 

 Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk 29.8.2016 

 
 

 

17. Průběh vzdělávání a aktivity školy 
 

Koncepční záměr se ve škole dařilo plnit v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materi-

álního zabezpečení školy, pedagogové v průběhu roku pokračovali v plnění školního 

vzdělávacího programu MLÝNEK. V činnosti pokračovala školní žákovská samosprá-

va, podílela se na akcích školy. Byla uskutečněna spousta projektů a akcí. Škola v tomto 

roce pokračovala v činnosti sítě Škol podporujících zdraví, obhájila značku Rodiče vítá-

ni,vytvořila v rámci projektu novou aktivitu týkající se volby povolání Den pro volbu 

povolání a Prezentace středních škol a podniků v mohelnickém regionu Burzu škol. Vý-

chovné působení cílilo na zvyšování povědomí žáků v oblasti ochrany před možností 

zneužívání internetu a sociálních sítí (besedy E-bezpečí). Letošní významné výročí -700 

let od narození Karla IV. se objevovalo v mnoha výukových i výchovných předmětech, 

projektech a besedách, čímž se upevňovalo vlastenectví a národní cítění našich dětí. 

 

18. Školní akce a projekty 

 
Třídní, ročníkové či celoškolní projekty tvoří vyučující podle věkových skupin žáků, 

témata prohlubují náplň učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.  

 
 

Dlouhodobé projekty školy 

 

Zdravý životní styl (Poradna zdraví) Požární ochrana obyvatel (HZS Šumperk 

pro 2.a 6. třídy) 



   

 

 

Adopce na dálku – děti z Indie Barevné dny 

Příběhy bezpráví Zápis do 1. tříd nově 

Den Země se soutěží ve sběru starého pa-

píru 

Lyžařské kurzy, prázdninové tábory, pla-

vecký výcvik žáků 2. a 3. tříd 

Školní akademie Prevence sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeže 

Den otevřených dveří Ozdravné pobyty v přírodě na chatě v Mo-

ravském Karlově 

Kurz cyklisty – žáci 4.tříd Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 

 

 

Další uskutečněné školní projekty 
 

Hrátky se školáky Slavnosti Slabikáře 

Podej ruku knize Jak se žije s handicapy ? 

Evropský den cizích jazyků Zdravá pětka 

Planeta Země 3000 – Západní Afrika Burza středních škol a podniků v regionu 

Přijede Martin na bílém koni? Veselé zoubky 

Vánoční koledování Olympijský den 

Den pro volbu povolání- čím budu ? Karel IV. – 700 let od narození 

Adaptační kurzy pro předškoláky a jejich 

rodiče 

Doprava – zimní dopravní kurzy žáků 1. 

stupně, bezpečně do školy  

Den s němčinou, Bücherwurm Přípravný týden v ŠD- loučení s prázdni-

nami 

 

 

 

Můj první gól 

24.9. 2015 na fotbalovém hřišti v Mohelnici proběhla sportovní akce Můj první gól. Po 

velkém úspěchu náborových akcí v rámci Měsíce náborů, ve spolupráci s projektem 

Můj první gól, se Fotbalová asociace České republiky rozhodla opět přilákat na fotbalo-

vé trávníky nové malé hvězdičky, a to jak chlapce, tak dívky. Této akce se zúčastnili 

chlapci i děvčata 1. a 2. ročníku. Měli možnost si vyzkoušet na vlastní kůži, jak může 

vypadat trénink pravého fotbalisty. Běhali, posilovali, trefovali se míčem do branky a 

vyzkoušeli si různé dovednosti s míčem.  

 

 

Hrátky s předškoláky i školáky 

Teplé a sluneční počasí přilákalo v říjnu 2015 mnoho dětí na sportovní hřiště školy na 

Masarykově ulici. Již popáté zde bylo uspořádáno zábavné odpoledne – Hrátky se ško-



   

 

 

láky, které bylo určeno nejen pro mladší žáky školy, ale i pro děti z jiných škol a před-

školních zařízení. Děti hned u vstupu obdržely kartičku, do které se zaznamenávaly 

úspěchy při zdolávání úkolů: házení kroužků na čápa a míčků do lví tlamy, skákání 

v pytlích, skládání obrázků z pohádek, střelba na florbalovou branku, či jízda na ko-

loběžkách, prolézání tunelem, překonávání opičí dráhy. Všichni si dosažené body smě-

nili za drobné odměny a k tomu ještě obdrželi malé občerstvení. Cílem akce je uskuteč-

nit setkání žáků školy s dětmi z mateřských škol, zapojit do činnosti i rodiče a hlavně 

úspěšně se pobavit v začátku nového školního roku. 

 

Dny Evropy 

V úterý 27. 10. 2015 se žáci vypravili do svých tříd bez učebnic a sešitů, zato v národ-

ních barvách různých evropských zemí. Začal projektový Den Evropy. 

Cílem tohoto projektu bylo seznámit se s reáliemi, kulturními památkami, národními 

symboly, hudbou, zvyky, tradičními pokrmy nebo jazyky zemí, které najdeme na mapě 

Evropy. V pilotním ročníku se kromě naší vlasti objevilo prvních osm zemí, jejichž pa-

trony se staly jednotlivé třídy druhého stupně. Kromě tvorby vizitek, prostřednictvím 

kterých patroni představí svoji zemi ostatním spolužákům, byly součástí projektového 

dne další aktivity, jako prezentace a ochutnávka známých i méně známých národních 

pokrmů, tvorba netradičního příběhu v cizím jazyce, zkouška národního tance, zpěv li-

dových písní, množství soutěží, kvízů a stolních her. Žáci devátých ročníků se pro tento 

den vypravili za mladšími spolužáky na první stupeň s prezentací o evropských zemích, 

omalovánkami a soutěžemi, někteří z nich se stali vypravěči známých německých, dán-

ských, anglických nebo francouzských pohádkových příběhů. 

Poslední říjnový týden byl pro školu významný také z důvodu dokončení rekonstrukce  

a rozšíření sportovní haly, kterou žáci v rámci projektového dne poprvé otestovali „mi-

nievropskými sportovními hrami“. V různých sportovních disciplínách se spolu utkaly 

národní týmy osmých a devátých ročníků. 

Letošní projektový den s Evropou dopadl zdárně a v příštím ročníku školní mapu Evro-

py doplní vizitky dalších zemí. 

 

Kabelkový veletrh 

Naše škola se rozhodla podpořit originální charitativní událost s názvem Kabelkový ve-

letrh Deníku. Kabelkový veletrh je dobročinnou akcí regionálních Deníků na střední a 

východní Moravě a občanského sdružení Dobré místo pro život. Ze sbírky darovaných 

kabelek a kravat a jejich vydražení putuje výtěžek dětem v dětských domovech, hendi-

kepovaným nebo seniorům v Olomouckém kraji. V týdnu 21. – 25. 9. 2015 i u nás ve 

škole proběhla sbírka kabelek a kravat. Sešlo se nám 56 kravat různých vzorů a 128 ka-

belek všemožných barev, typů i velikostí. Ve spolupráci s místní knihovnou jsme kabel-

ky i kravaty odeslali do Olomouce. Zde proběhl 14. 10. 2015 ve foyer Moravského di-

vadla Kabelkový veletrh. Na dobročinné účely bylo finálně vybráno 93 458 korun. 

 

 



   

 

 

Svatý Martin přijel na Mlýnskou i Masarykovu 

Svátek svatého Martina býval kdysi jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Proto jsme 

se rozhodli tyto skoro zapomenuté svátky dětem přiblížit a na den 11. 11. 2015 připravi-

li projektový den s názvem Svatý Martin přijíždí. Děti ZŠ čekaly návštěvu svých kama-

rádů z MŠ Hálkova i MŠ Na Zámečku, aby jim předaly své vědomosti o muži, s nímž se 

pojí mnoho pranostik a rčení. Dnem tak prolínala spousta zajímavých vyučovacích ho-

din, kdy děti získávaly různé informace, řešily tajenky, četly básničky, texty o Martino-

vi, lepily, malovaly a shromažďovaly zajímavosti do svých skupinových prací. V tělo-

cvičně koulely sněhové koule, jezdily na gumových konících, chodily ve stopách,… 

Předškoláci si pak mohli spolu s nimi zazpívat písničky spojené se svátkem světla, vy-

slechli pranostiky o Sv. Martinovi, zhlédli dramatizaci legendy o Sv. Martinovi, upekli 

si svůj vlastní martinský rohlík a odnesli symbolického bílého koníka na špejli. 

 

 

Příběhy bezpráví – okupace 1968 

10. listopadu 2015 se žáci 9. tříd naší školy zapojili do celorepublikového projektu Pří-

běhy bezpráví (Měsíc filmu na školách), který organizuje společnost Člověk v tísni ve 

spolupráci s Českou televizí. 11. ročník projektu byl věnován srpnové okupaci Česko-

slovenské socialistické republiky roku 1968. O tom, jak tato událost ovlivnila dějiny 

našeho státu na dalších 20 let, přišel žákům povědět předseda společnosti Respekt a to-

lerance pan Luděk Štipl. 

 

 

 

 

Den Země: Hravá věda 

Na školu zavítal olomoucký spisovatel a autor populárně naučných knih pro děti pan 

Radek Chajda, aby společně s dětmi provedl řadu zajímavých pokusů, při kterých využil 

působení vzduchu a vody. Děti zjistily, jak využít rozpínavosti teplého vzduchu, zaujala 

je plastová láhev s „raketovým pohonem“, pozorovaly „rozkvět leknínů“ z papíru, roz-

pouštění obarvené kostky cukru nebo filtrování znečištěné vody. Ti mladší si vyrobili 

plastovou vrtulku, starší ze zbytků svačiny založili „zahrádku plísní“. Děti pokusy zau-

jaly natolik, že si řadu z nich vyzkoušely i doma. Tímto projektem jsme napomohli 

obohatit výuku a získat nový vztah mladších žáků k vědě. 

 

 

Adaptační setkání  

V březnu a v dubnu 2016 se ve svých budoucích třídách setkali nově zapsaní žáčci 1. 

tříd. Do školy s sebou přivedli i své sourozence, rodiče i prarodiče a na vlastní kůži si 

vyzkoušeli, jaké je být školákem. Děti řešily zábavné úkoly matematických představ, 

rozvíjely grafomotoriku, zahrály si seznamovací hry, s pomocí interaktivní tabule rozví-



   

 

 

jely řečové dovednosti a fantazii, prohlédly si skutečnou naplněnou školní aktovku a 

v tělocvičně si vyzkoušely různé sportovní aktivity.  

 

 

Karel IV. 

Rok 2016 se nesl ve znamení významného výročí 700 let od narození velikána naší his-

torie, Karla IV. Také naše škola se připojila k oslavám narozenin Otce vlasti průběžně 

během školního roku. Všechny činnosti směřovaly k důležitému datu – 13. 5. 2016, kdy 

proběhl celoškolní projektový den Karel IV. Žáci se podíleli na tvorbě mozaiky, plaká-

tů, projektů a obrázků. Vyplňovali pracovní listy k mnoha událostem ze života Karla 

IV., seznamovali se prostřednictvím interaktivních prezentací a dokumentů s jeho živo-

tem osobním i veřejným, s historií stolování a hygieny, poznávali dnes již zapomenutá 

povolání a jejich zástupce, představitele středověkých cechů, připomněli si život ve 

středověkém městě. Pod jejich rukama vznikaly nádherné středověké vitráže, koláže 

představující významné stavby a územní rozmach Zemí Koruny české nebo rodokmeny 

Lucemburků. K nelehkým úkolům dozajista patřilo psaní vzkazů Karlu IV. tehdejším 

obvyklým psacím nástrojem – husím brkem. Součástí celého dne bylo představení Mo-

helnické sebranky v městském parku. Všemi aktivitami jsme se posunuli blíže poznání a 

pochopení života v období vrcholného středověku. 

 

 

Sběr papíru 

Sběr papíru patří již k tradičním akcím naší školy. Je součástí Dne Země a do této akce 

se každý rok zapojuje stále víc a víc dětí. V letošním roce žáci naší školy nasbírali cel-

kem 15 991 kg starého papíru. Díky žákům, učitelům, ale i všem ochotným rodičům a 

prarodičům, kteří pomáhali papír sbírat, svázat, ale hlavně donést nebo dovézt do školy, 

jsme společnými silami nashromáždili téměř 16 tun sběru, překonali loňský rekord a 

zachránili pořádný kus vzrostlého lesa. Nejlepším třídním kolektivem se stala na 1. 

stupni třída 2. B  a na 2. stupni třída 7. B.  

 

 

Den Země 

Celoškolní projekt ke Dni Země se letos uskutečnil ve středu 27. dubna 2016. Jeho úko-

lem bylo probudit u žáků pocit sounáležitosti s naší planetou. 

Tento rok jsme do programu zařadili novou ekologickou aktivitu, která je součástí celo-

světového projektu RALLYE WAVETROPHY. Žáci se snažili vytvořit krátká poselství 

zaměřená k ochraně životního prostředí. Ze vzkazů vytvořili jeden velký plakát, který 

byl odeslán do sběrného centra celé České republiky. 

Žáci během dne pracovali ve skupinách podle tříd, věnovali se problematice ho odpadu 

a jeho dopadem na přírodu a životní prostředí, sběru komunálního odpadu,výcviku vo-

dicích psů, byla zařazena i přednáška p. Procházky o hadech, problematika lesa, biomů, 

kácení tropických deštných pralesů, vymírání některých živočišných druhů, otázka 



   

 

 

„vodní stopy“ v různých potravinách… 

Energie –téma 9.ročníků v „solární elektrárně na SPŠE v Mohelnici pokračovalo  aktivi-

tami „Rozsviťme další lampu“ či „Modifikované potraviny“. 

Vyvrcholením Dne Země byl i každoročně úspěšný sběr starého papíru nebo konkrétní 

práce žáků na školním pozemku. 
 

 

Den pro volbu povolání aneb Čím budu? 

15. dubna se konal projektový den, který jsme nazvali Den pro volbu povolání. Do to-

hoto projektu byly zapojeny všechny třídy naší školy. Každá třída pracovala dle vlastní-

ho harmonogramu tak, aby náplň práce, či aktivity odpovídaly dané věkové kategorii. 

Děti na prvním 1. stupni navštívily různé provozovny a pracoviště ve městě – kadeřnic-

ký salon, MěÚ Mohelnice, poštu, hasičskou stanici. Žáci 8. a 9. tříd zase měli možnost 

navštívit a prohlédnout si dva největší podniky v Mohelnici: Hellu a Siemens. Zástupci 

podniků přijali naše pozvání k účasti, uspořádali pro žáky besedu a umožnili prohlídku 

svých provozů. Do této akce se zapojila také celá řada rodičů a příbuzných žáků, kteří 

přišli do školy besedovat s dětmi o svém povolání, své zkušenosti přišlo předat žákům i 

několik bývalých absolventů naší školy. Sled povolání byl pestrý – záchranář, speleo-

log, hasič, kadeřnice, zdravotní sestra, voják, obchodní zástupce, bezpečnostní technik, 

policista, zvěrolékař, normovač, programátor, cvičitel koní a spousta dalších. Žáci 6. a 

7. třídy byli zapojeni do interaktivního programu skupiny Rozvojka, zaměřeného na 

volbu povolání. Následně pak si mohli sami vyzkoušet své dovednosti ve výtvarných 

dílničkách, kadeřnické soutěži, či při práci na dílenských strojích ve školních dílnách. 

Nedílnou součástí celé akce byla také výstava řemeslných prací jako je šití patchworku, 

zdobení perníčků nebo řezbářské umění SOŠ Tovačov…  

 

 

Dny v barvách jara 

Cílem projektových dnů bylo připomenout vždy jednu barvu se všemi vlastnostmi a 

schopnostmi působit na člověka, na jeho zdraví, city a nálady. Každý den jsme se oblék-

li do barvy dne, v tělocvičně jsme udělali společné fotografie a pro třídu jsme dostali k 

vyplnění pracovní list s barevnými úkoly. 

PONDĚLÍ jsme zasvětili barvě červené – barvě energie, odvahy a rozhodnosti, barvě 

krve a životní síly a vytvořili jsme velké rudé srdce jako symbol lásky. 

ÚTERÝ zářilo žlutými odstíny, které povzbuzují k vyšším výkonům, a my jsme znázor-

nili velké slunce jako symbol životodárné síly. 

STŘEDA nám připomněla barvu zelenou – barvu přírody, zdroj životní energie, a proto 

jsme si pro štěstí ztvárnili čtyřlístek. 

Barevné dny se vydařily, tolik různých odstínů červené, žluté i zelené barvy, které děti 

objevily v šatnících a kterými zaplnily školu, překvapilo a vylepšilo náladu. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Jak se žije s handicapy? 

Mnoho lidí v našem okolí se musí potýkat s tím, že jejich každodenní život ovlivňuje 

nemoc či tělesné znevýhodnění. I v letošním roce jsme se společně s žáky šestých roč-

níků v hodinách občanské a tělesné výchovy či výchovy ke zdraví pokusili pochopit ně-

co více z pocitů a potřeb lidí s handicapem. Kromě teoretických znalostí se děti setkaly 

s ukázkou Braillova písma, řešily kvízy, seznámily se s projektem „chodící lidé“ a sna-

žily se přijít na to, jak může jedinec nejlépe pomoci a jak by podobnou životní situaci 

prožíval každý z nich. 

 

 

Hra s elektromotory 

Soutěž Hra s elektromotory byla určena žákům 8. tříd základních škol Olomouckého 

kraje, naši školu reprezentovali 3 žáci 8.A. V 1.etapě tým vyřešil prostřednictvím sys-

tému LMS UNIFOR znalostní kvíz, který čítal 50 uzavřených otázek z oblasti elektro-

techniky. Ve 2.etapě hoši provedli průzkum širokého okolí, aby zjistili, kde všude se 

mohou  setkat s aplikací elektromotorů a 5 nejzajímavějších z nich zdokumentovali. Ve  

3.části tým vyrobil hru Pexeso s obrázky elektromotorů, následně vyřešil i kompletní 

realizaci včetně kalkulace nákladů. Do finále postoupilo prvních pět soutěžních týmů 

z celkového počtu 21 – náš tým na 5. místě. Zde předvedl prezentaci průběhu 2. a 3. 

etapy a navštívil mohelnický závodu Siemens. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v 

kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, naši chlapci skončili na celko-

vém 5. místě a odnesli si spoustu pěkných cen. 

 

 

Projekt Týden s literaturou 

Letošními tématy každoročního projektu byli Jules Verne (6. a 7. ročník) a Karel Jaro-

mír Erben (8. a 9. ročník). Během tohoto týdne se žáci seznamovali s životem těchto 

osobností, s knižní podobou, divadelním i filmovým zpracováním jejich díla; tvořivým 

způsobem pracovali s literárním textem, vymýšleli vlastní návrhy veršů a ilustrací. 

 

 

Olympijský den 

Školní rok jsme zakončili velkým sportovním olympijským dnem, kterého se zúčastnili 

žáci druhého stupně. Za krásného letního počasí si děti měly možnost vyzkoušet  někte-

ré olympijské a jiné méně tradiční disciplíny a pocítit podobnou atmosféru, jakou zažili 

olympionici v průběhu letních OH Rio 2016 včetně zapálení olympijského ohně, složení 

slibu apod. Kromě vyjímečných sportovních výkonů provázela celý olympijský den sil-

ná týmová spolupráce a hlavní olympijské motto sportování v duchu fair-play. 



   

 

 

 

19. Kulturní, vzdělávací a poznávací akce školy 
 

Kulturní, vzdělávací a poznávací akce se za finanční podpory rodičů staly nedílnou sou-

částí kulturně výchovné práce školy. Škola pravidelně navštěvuje akce pořádané MKS 

Mohelnice, Městské knihovny a Muzea.  
 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 proběhly tyto akce: 

 

Září Besedy o Moskvě interaktivně (p.Večerková)  

 Kabelkový veletrh Deníku (dobročinná akce)  

 Evropský den jazyků  

Říjen Nosáčkova dobrodružství – divadelní představení 1.- 4.třídy 

 Exkurze – elektrárna Dlouhé Stráně 9.třídy 

 Divadelní expedice Drážďany - Nj výběr žáků 2.stupně 

 Hrátky se školáky na hřišti Masarykova 1.stupeň+ MŠ 

 Když jsem já sloužil – výstava v muzeu 1.stupeň 

 Ekologický kurz Švagrov 8.A 

 Muzikálová hudba – výchovný koncert 1., 2.stupeň 

Listopad Burza středních škol a podniků v regionu – volba 

povolání (v MKS Mohelnice) 

7.,8.,9.třídy 

 O kocouru Mikešovi - divadlo 1.stupeň 

 Poradna zdraví-cyklus přednášek 5.,6.,7.třídy 

 Příběhy bezpráví – Rok 1968 9.třídy 

 Spaní v ŠD  

 Scholaris Olomouc – prezentace středních škol 9.třídy 

Prosinec Odysseus – balet v Mor.divadle Olomouc 1.stupeň 

 Planeta Země 3000 – Západní Afrika  6.a 7.třídy 

 Mikulášská nadílka  

 Den otevřených dveří – Vánoce ve škole  

 Líná strašidla – divadlo Olomouc 1.,2.,3.třídy 

 Praha předvánoční, Studio „Y“ 9.BC 

 Advent v Náměšti na Hané 1.,2.třídy 

 Vánoční hvězda - divadlo 1.-3.třídy 

 Zpívání u vánočního stromu pěvecký sbor 

Leden Náslechové hodiny dětí z MŠ v 1.třídách  

 Adaptační kurzy pro předškoláky  

Únor Kluk z plakátu - divadlo 1.,2.,3.třídy 

 Veselé zoubky – projekt s DM Drogerie 1.třídy 

 Jak se žije s handicapy 6.ročník 



   

 

 

Březen Podej ruku knize 1.stupeň 

 „Broučci“ – balet divadla Olomouc 1.,2.,3.třídy 

 Veselé Velikonoce - divadlo 1.B, 2.B 

 E-bezpečí (prevence soc.pat.jevů) - beseda 8.ročník 

 Dny v barvách 1.-9-třídy 

 Adopce na dálku 1.stupeň 

Duben Prevence úrazů 5.třídy 

 Týden s literaturou a divadlem  

 „Kdybych já byl dospělý“–dramatický kroužek 

ZUŠ 

1.stupeň 

 M.Motlová dětem – výstava knih mohelnické spis. 1.stupeň 

 Den Země se sběrem papíru celoškolní projekt 

 Animace v Nj 6.ročník 

 Pověsti pro štěstí - divadlo 3.B,4.BC,5.B 

 Flora Olomouc - exkurze výběr žáků   

 „Hravá věda“  1.stupeň 

 Beseda se spisovatelkou p.Neoralovou v knihovně 2.BC 

Květen Rytíři – beseda k projektu Karel IV. 1.stupeň 

 Karel IV. – 700 let od narození 1.,2.stupeň 

 Ďáblova bible – beseda v městské knihovně 7.A, 9.třídy 

 Rozmazaný svět – život s handicapem 1.,2.stupeň 

 Den pro volbu povolání aneb Čím budu? 1.- 9.třídy 

 Pasování na čtenáře v městské knihovně 1.třídy 

 Chovej se jako člověk – vých.koncert  

 PO obyvatel – Hasičský záchranný sbor Šumperk 2., 6.třídy 

Červen Den dětí – 1.6.  

 Čas proměn – beseda o dospívání 6.třídy 

 Den Policie ČR a Integrovaný záchranný systém  

 Poradna zdraví – besedy : prevence kouření, zneu-

žívání návykových látek, správná výživa 

4.,5.,7.třídy 

 Olympijský den, Ochrana člověka za mimořád-

ných situací  

 

 Slavnostní rozloučení s 9.třídami v muzeu  

Červenec Letní dětský tábor – Moravský Karlov (2 turnusy)  

Srpen Přípravný týden v ŠD – Rozloučení s prázdninami  

 

 
 

  

 

 



   

 

 

20. Soutěže a olympiády ve šk. roce 2015/2016 
 

Péče o talentované žáky je rozvíjena jejich přípravou a zapojením do soutěží ve vědo-

mostních, jazykových, ekologických a uměleckých oblastech. 

 

 

Školní kola soutěží : 

 

Dějepisná olympiáda Pythagoriáda 5.tříd, 2.stupeň 

Matematická olympiáda Z5,Z9 Bücherwurm - NJ 

Olympiáda v českém jazyce Konverzační soutěž v AJ 

Recitační soutěž  1.-5.roč., 6.-9.roč. Zeměpisná olympiáda 

Vybíjená 4.,5.tříd Pěvecká soutěž 

  

 

 

 

Zapojení žáků do ostatních kol soutěží : 

 Název soutěže Soutěžní 

kolo 

Počet 

žáků 

Umístění 

leden Dějepisná olympiáda okresní 2 7.,15.místo 

 Hra s elektromotory - středo-

školská 

oblastní 5 5.místo 

únor Olympiáda v Čj okresní 2  

 Zeměpisná olympiáda okresní 3 2.,8.,14.místo 

 Recitační soutěž na DDM okrskové  2.,3.místa v kategoriích 

 Konverzační soutěž v AJ - Špk okresní 2 12.,17.místo 

březen Recitační soutěž  Šumperk okresní 2  

 Dějepisná olympiáda  Přerov krajské 1  

 Mohelnický slavíček oblastní   

 Matematický klokan celostátní   

 Zeměpisná olymp. Prostějov krajské 1 12.místo – Urbášek A. 

duben Matematická olympiáda  Z7 okresní 2 1.místo- Ševčíková M., 

18.místo 

 Recitační soutěž  Olomouc krajské 1  

 Zlatý list – ekolog. v parku oblastní  1.,2.,5.,6.místo 

 EUROREBUS - zeměpisná krajské 12 5.místo 

 Mohelstar – karaoke  neveřejné  všechna 1.,2.,3.místa  

květen Mohelstar – karaoke  veřejné   

 DSMC – dopravní soutěž oblastní 12 1.,2.místo 

 DSMC – dopravní soutěž okresní 12 1.místo 



   

 

 

 DSMC–dopravní sout. Uničov krajské 6  

 Pythagoriáda 6,7,8 okresní   

 Zlatý list – ekol. Olomouc krajské   

červen Cyklista roku – 4.třídy okrskové  1.- 6.místa 

 EURUREBUS Praha celostátní 3 . 

 Proto pozor, proto bacha! oblastní 12  

 

 

 

Nedílnou součástí činnosti školy je formování tělesné zdatnosti dětí, o čemž svědčí 

umístění žáků ve sportovních soutěžích : 

 

Sportovní soutěže : 

 Název soutěže Místo konání Soutěžní kolo Umístění 

září přespolní běh  okrskové 1.,1.,2.,2.místo 

 přespolní běh  Šumperk okresní finále 4.,5.,5.,6.místo 

 Atletický čtyřboj  Šumperk okresní 11.,6.,7., 13.místo 

 Minikopaná  okrskové 3.místo 

říjen stolní tenis Šumperk okresní 1.,3.místo 

listopad Florbal IV.kat.  okresní 4.místo 

 stolní tenis Přerov krajské 3.místo 

březen vybíjená 4.,5.tříd  oblastní 2.místo 

 Florbal III.kat.  oblastní 3.místo 

duben ČEZ Street florbal Ostrava  35.místo ze 100 

 Mohelnická laťka – 

skok vysoký 

OA Mohelni-

ce 

 1.,1.místo 

 Odznak všestrannosti 

olypm.vítězů- OVOV 

ZŠ Vodní  1.,3.,4.,4.místo 

květen Pohár rozhlasu Šumperk okresní 2.,5.,7.,6.místo 

 McDonald´s Cup Zábřeh oblastní 4.místo 

červen Minikopaná  okrskové 3.místo 

 Pohár rozhlasu  krajské 5.místo 

 Olympijský den  školní  

  

 

 

 

 

 



   

 

 

21. Plavecký kurz a lyžařský výcvik 

 

 
plavecký výcvik 

 

15.10. – 17.12. 2015 II.A, III.A, III.C 

plavecký výcvik 

 

17.10. – 19.12. 2015 II.B, III.B 

LVK 

 

1. – 6.2. 2016 VII.B, VII.A 

 

22. Školní výlety a exkurze ve šk. roce 2015/2016 
 

Školní exkurze a výlety byly zaměřeny na poznávání významných míst regionu, 

ve vyšších ročnících na prohloubení znalostí o své vlasti. Žáci navštívili historické 

památky, významné stavby a přírodní krásy, naučné stezky i zábavná centra pro 

děti.  

 
1. stupeň                                                            2. stupeň 
 
 

1.A 

 

ZOO – Kopeček u Olomouce 

 

5.B 

 

Brno – Bongo, parník 
 

1.B 

 

Mor.Karlov 

 

6.A 

 

Brno – Bongo, parník 
 

2.A 

 

ZOO – Kopeček u Olomouce 

 

6.B 

 

Úsov-Karel IV.přijíždí na hrad 
 

2.B 

 

Mor.Karlov 

 

7.A 

 

Praha – Karel IV. 
 

2.C 
 

 

 

ZOO Lešná 

 

7.B 

 

Dvůr Králové 
 

3.A 

Javoříčské jeskyně 

Olomouc-Pevnost poznání 

 

8.A 

 

Dvůr Králové 
 

3.B 

Čechy pod Kosířem 

Javoříčko 

 

8.B 

 

Dolní Morava 

 

3.C 

 

Mor.Karlov 

 

9.A 

 

Dolní Morava 
 

4.A 

Javoříčské jeskyně 

Olomouc-Pevnost poznání 

 

9.B 

 

Rožnov pod Radhoštěm 
 

4.B 

 

Brno – planetárium, ZOO 

 

9.C 

 

Rožnov pod Radhoštěm 
 

5.A 

Čechy pod Kosířem 

Javoříčko 

  



   

 

 

 

  

 

 

23. Škola v přírodě  - Moravský Karlov 
 

Vlastní školní chata v Moravském Karlově umožňuje třídním kolektivům pravidelně 

vyjíždět na pobyty v přírodě se vzdělávací, dobrodružnou i oddechovou tématikou, kte-

rá stmeluje kolektivy a rozvíjí kamarádské vztahy žáků.  

 

29.2.- 4.3. 2016 IV.B,V.B 

23.- 27.5.2016 III.A, IV.A 

13.- 17.6. 2016 I.B, II.A 

20.- 24.6. 2016 II.B, I.A 

8. - 11.2.2016 VIII.AB 

 

 

24. Školní družina, školní klub    

Ve školním roce 2015 - 2016 bylo ustaveno 6 oddělení školní družiny: 4 oddělení na 

ZŠ Mlýnská, 2 oddělení na ZŠ Masarykova  a  1 oddělení školního klubu na ZŠ Mlýn-

ská s celkovým počtem 230 dětí ( 180 dětí ve ŠD a 50 dětí ve ŠK ). S dětmi pracovalo 6 

kvalifikovaných vychovatelek.  

Činnosti školní družiny i školního klubu vycházely z celoročních plánů, proběhly násle-

dující akce: Rozloučení s létem, Podzimní tvoření, sběr kaštanů, spaní ve školní 

družině, Mikulášské nadělování, vánoční besídky, masopustní rej, adventní čas. 

Nezapomněli jsme ani na maminky a jejich svátek, na Velikonoce. 

Ve školní družině pracovalo 154 dětí v zájmových útvarech:  

 Sportovní hry  

 Dovedné ruce  

 Fotbal  

 Počítače  

 Vaření 

 Keramika  

Ve školním klubu pracovalo 44 dětí v těchto zájmových útvarech: 

 Dívčí klub                                                                                                

 Počítače                                                     

 Keramika    



   

 

 

V průběhu školního roku proběhly ve školním klubu následující akce: Halloweenské 

dýně, Mikulášování, České Vánoce, Ohlédnutí za Velikonocemi,. V rámci Dívčího 

klubu se děvčata  seznámila se základy vaření, vedení domácnosti, jednoduchých ruč-

ních prací. 

 

 

 

25. Závěr    

Realizací projektů MŠMT Výzva 56 a Výzva 57 bylo možno v letošním školním roce 

opět vyslat zdarma tři skupiny dětí (30 žáků) se svými pedagogy na týdenní vzdělávací 

pobyty ve Velké Británii a Rakousku a tím prohloubit znalosti cizích jazyků, posílit vý-

chovu v duchu evropanství a přátelství. 

Změny školské legislativy v souvislosti s uvedením tzv. společného vzdělávání (inklu-

ze) do praxe předeslaly také nutnost proškolit vedení školy a posléze i pedagogický sbor 

a přiblížit tak změny šk. zákona – novelu č.82/2015 Sb, č.178/2016 Sb a Vyhlášku 

č.27/2016 o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k následným 

změnám RVP pro základní vzdělávání byl s účinností od 1.9.2016 pozměněn i náš ŠVP 

MLÝNEK ve verzi 2016, především v kapitole Charakteristika ŠVP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Základní údaje o hospodaření  

  
Plnění ročního finančního plánu nákladů a výnosů za rok 2015   
Příspěvková organizace: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 

 Finanční plán pro rok 2015 v tis. Kč 

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty ÚČ OÚPO 4-02 Hlavní činnost Doplňková čin-

nost 

Celkem 

Výnosy celkem (ř. 32-57) 31 354,00 1 950,00 33 304,00 

z toho:    

Tržby za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60) 3 099,00 1 923,00 5 022,00 

Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 65) 679,00 27,00 706,00 

Příspěvek a dotace na provoz (ř. 57) 27 574,00 0,00 27 574,00 

z toho:    

Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 691) 7 235,00 0,00 7 235,00 

Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu 

kraje (úč. 691) 

20 339,00 0,00 20 339,00 

Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691) 0,00 0,00 27 574,00 

Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61) 31 036,00 1 514,00 32 550,00 

z toho:    

Spotřeba materiálu (ř. 1) 4 385,00 840,00 5 225,00 

z toho:    

Učebnice a učební pomůcky 345,00 0,00 345,00 

Kancelářské potřeby 52,00 1,00 53,00 

Čistící prostředky 84,00 9,00 93,00 

Nákup DDHM 1 469,00 34,00 1 503,00 

Nákup DDHM - čerpáním z RF 0,00 0,00 0,00 

Potraviny 1 866,00 755,00 2 621,00 

Spotřeba energie a ostatních neskladov. dodávek (ř. 2 a3) 3 345,00 233,00 3 578,00 

z toho:    

Elektrická energie 593,00 71,00 664,00 

Vodné a stočné 222,00 55,00 277,00 

Plyn 76,00 42,00 118,00 

Teplo 2 454,00 64,00 2 518,00 

Služby  (ř. 5 + 6 + 7 + 8) 1 845,00 100,00 1 945,00 

z toho:    

Opravy a udržování budov 162,00 6,00 168,00 

Opravy a udržování strojů a přístrojů 79,00 10,00 89,00 

Cestovné 53,00 0,00 53,00 

Bankovní poplatky 19,00 17,00 36,00 

Telefony 54,00 10,00 64,00 

Internet, správa počítačové sítě 202,00 0,00 202,00 

Školení, konzultační činnost Gordic,Vema,Vis,aj. 63,00 0,00 63,00 

Splátka ZŠ a MŠ po dobu 4 let 216,00 0,00 2,00 

Mzdové náklady (ř. 9) 14 673,00 234,00 14 907,00 

   z toho: Náklady na platy 14 673,00 142,00 14 815,00 

Sociální pojištění a sociální náklady  (ř. 10 + 11 + 12 + 13) 5 126,00 54,00 5 180,00 

Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. majetku (účet 551) 1 122,00 49,00 1 171,00 

Daň z příjmů (ř. 60 + 61) 3,00 13,00 16,00 

Ostatní náklady (ř. 4 + 14 až 24 + 26 až 30) vč.neuplatněné  540,00 1,00 541,00 

 


