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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2018/2019 
 

 

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. Karla Theimrová 
 

 

4. Školská rada  
 

Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením z řad zákonných zástupců, 

učitelů a odpovědných 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/
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5. Charakteristika školy 
 

ZŠ Mlýnská je plně organizovanou městskou školou;  v 1.,3., 5. a 7. ročníku jsou tři 

paralelní třídy, ve 2., 4., 6., 8.a 9. ročníku je po dvou paralelních třídách; celkem je na 

škole zřízeno 22 tříd (1.stupeň - 13, 2.stupeň – 9) 
 

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:  7 
Počet oddělení školního klubu:  1 

Počet kroužků:  12 druhů 
Počet volitelných předmětů:  24 skupin 
Počet nepovinných předmětů:  2  (anglický jazyk pro 2.ročník,  náboženství) 

 

Základní škola Mlýnská 1 je úplná škola s 1. - 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 

2018-2019 škola vzdělávala 504 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd čini-

la 22,91 žáků (z toho na 1. stupni 21,77 žáků a na 2. stupni 24,44 žáků).  K  30.6.2019  

byly 81 žákům diagnostikovány doporučením školských poradenských zařízení (ŠPZ)  

speciální vzdělávací potřeby (SVP) dle vyhlášky č.27/2016-vzdělávání žáků se speci-

álními vzdělávacími potřebami. Škola je spádovou školou pro 36 okolních obcí a neú-

plných škol. Základní škola má dvě pracoviště – v hlavní budově (1.- 9. ročník)  na 

Mlýnské ulici bylo soustředěno 18 tříd; v budově na ulici Masarykova 4 pracovaly 4 

třídy 1.stupně a pro ně též 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 v blízkosti 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, možnost využití tabletů pro pedagogy i žáky školy) 

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

uplatnění jazykových dovedností v praxi (vzdělávací exkurze žáků v Rakousku) 

 Vzdělávání  žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně činnosti asistentů 

pedagoga  
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 Zmodernizované  podmínky pro sportovní aktivity (hala, 3 tělocvičny, 2 hřiště, klu-

ziště) 

 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 úspěšná umístění v soutěžích, činnost kroužků) 

 Volba povolání a přijímací řízení (efektivní pomoc kariérového poradenství) 

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

zóny na chodbách, šatní skříňky pro žáky, nově zrekonstruované školní hřiště, rela-

xační hřiště pro ŠD, „zelená střecha“…) 

 Prevence sociálně patologických jevů – monitoring a předcházení negativním jevům 

zodpovědnou prací metodika prevence a vedení školy 

 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 bylo celkem 22 kmenových tříd. 

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

informatiky, odborné učebny biologie a chemie s fyzikou  

 Masarykova  - 4 třídy 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. Ve všech třídách je nová podlahová krytina a 

komplexně zavedený nový rozvod teplé a studené vody. Součástí školy jsou tělocvič-

ny, gymnastické sály, hřiště, jídelna s kuchyní, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, dále 

výdejna stravy, školní pozemek se skleníkem. V bezprostřední blízkosti bočních stran 

školních budov se nachází i parkoviště, která 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 žáci a učitelé. Na chodbách máme zřízeny minigalerie pro výstavy prací žáků. K od-

dychu a vzájemné komunikaci o přestávkách slouží žákům relaxační zóny a čtenářské 

koutky na chodbách. Aktivní odpočinek provozují žáci formou stolního tenisu u stolů 

umístěných na chodbách.   
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Prostory pro výuku vyhovují modernímu trendu chodu školy: zahrnují stávající kme-

nové třídy a samostatné moderně zrekonstruované pracovny Př, Ch-F, tři učebny výpo-

četní techniky, jedenáct učeben s interaktivní tabulí, pět učeben cizích jazyků, keramic-

ká dílna (kruh, 2 pece), školní dílny, infocentrum. Na odborné učebny navazují kabinety 

se sbírkami pomůcek. V přízemí je umístěna školní knihovna pro 1. a 2. stupeň a učite-

le.  

Volným chvílím žáků sloužilo letos sedm oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní 

klub pro žáky 2. stupně, zrekonstruovaná cvičná kuchyňka je trendově vybavena pro 

zájmovou praktickou činnost žáků. K pohybovým aktivitám žáci využívali  2 tělocvič-

ny, které slouží i potřebám veřejnosti, dva gymnastické sály, sportovní areál s novým 

fotbalovým hřištěm na umělé trávě a běžeckou dráhou s umělohmotným povrchem, 

hřiště vybudované pro míčové hry, nové hřiště pro hravé aktivity školní družiny. Para-

metry rekonstruované sportovní haly na Mlýnské ulici umožňují odděleným vstupem 

veřejnosti mimo  školní prostory organizování tréninkových i soutěžních aktivit a tím 

zvýšit komfort a objem zájmové činnosti všech dětí v rámci mohelnických sportovních 

klubů.  

Vlastníme školní chatu s lyžařským vlekem na Moravském Karlově, která slouží 

k organizaci škol v přírodě, probíhají zde zimní lyžařské výcvikové kurzy a školní letní 

tábory; je využívána též v rámci doplňkové činnosti školy.  

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

jídel prostřednictvím elektronických objednávek, v prostorách  jídelny děti využívají i 

nabídky školních svačinek. K dispozici máme šatny s šatními skřínkami pro starší žá-

ky a kompletní hygienické sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni klasickými i interak-

tivními učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňová-

ny a modernizovány.  

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

munikačních technologií. Vedení školy proto věnuje pozornost vybavenosti a obměně 

technického zázemí  pro tuto činnost. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, jsou urče-

ny tři učebny výpočetní techniky, celkově 97 stanic. Nový přístup k výuce umožňuje 5 

zřízených multimediálních jazykových učeben a 1 počítačová učebna s moderním inter-

aktivním vybavením, interaktivní tabulí, sluchátky, hlasovacím systémem a počítači; 

vše bylo hrazeno z prostředků evropských fondů. Učitelé mají k dispozici vlastní note-

booky a tablety; dále je v každé kmenové třídě k dispozici počítač společně 

s dataprojektorem a interaktivním 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. K modernímu přístupu k výuce je 

v učebně biologie využíváno 30 tabletů  pro žáky. Péči o žáky se speciálními vzděláva-

cími potřebami (SVP) na 1. stupni zabezpečují také učitelé - speciální pedagogové 

v učebně výpočetní techniky programy určenými pro tyto účely. 

Zdarma je všem žákům zajištěna distribuce neslazených mléčných výrobků ,ovoce 

a zeleniny, dětem je umožněno také odebírání školních svačinek ve školní jídelně.  

Škola nemá bezbariérový přístup. 
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Opatření pro zabezpečení objektu školy je realizováno elektronickým vrátníkem a 

čipy pro žáky; pravidla bezpečnosti žáků a zaměstnanců jsou stanovena a deklarována 

v provozním řádu školy, ve školním řádu. 

 

 

7. Hodnocení, klima školy, žákovský parlament       
 

Během školního roku jsme používali zavedený elektronický  systém záznamů hodno-

cení – elektronické žákovské knížky systému Classis. Hodnocení výsledků práce dětí 

(sumativní i formativní) se zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme 

také dovednosti dětí, důležité místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka; vedle 

elektronického záznamu výsledků hodnocení používáme i vlastní upravené žákovské 

knížky v papírové podobě. K porovnávání 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 zaměstnanci školy vládnou 

partnerské vztahy. Během školního roku pracoval při škole Spolek Mlýnek, jakožto 

orgán zastupující zájmy rodičů a žáků školy.  

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 Magnet, ZUŠ Mohelnice, mateřskými školami, střed-

ními školami ve městě, MKS Mohelnice, SPC Olomouc, UP Olomouc a dalšími organi-

zacemi ve městě a okolí. 

 

 

Činnost školního žákovského parlamentu  

 

Během prvních dnů nového školního roku proběhly ve třídách 2. stupně volby předsedů 

a místopředsedů a z těchto voleb vzešli také  zástupci tříd – členové školního žákov-

ského parlamentu. 

Žákovský parlament se scházel spíše nepravidelně, většinou dle aktuálních potřeb o pře-

stávkách nebo před první vyučovací hodinou. Během prvních schůzek si zástupci par-

lamentu volili svého předsedu a místopředsedu i představitele dalších funkcí. Pro další 

schůzky si členové ŽP připravovali své návrhy k projednávání. Na některá témata se 

navazovalo již z minulého školního roku. Členové ŽP se také aktivně podílí na někte-

rých akcích školy. 

Příklady probíraných témat a akcí školy s účastí členů Žákovského parlamentu: 

 návrh třídního maskota 

 loga třídy 
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 sbírka kabelek pro Kabelkový veletrh 

 oslavy k výročí 100 let republiky – sázení lípy 

 sbírka pro mohelnický útulek 

 Adopce na dálku 

 sportovní den – olympiáda 

 „Valentýn“ – schránka pro žáky 

 

 

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. 2016. V ŠVP byly akceptovány platné změny RVP zaměřené na vzdělá-

vaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v souladu s vyhláškou č.27/2016).  

 

 

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 
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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 Náboženství     +1   

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 

1 1 0 

+1 

1 3 1 
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8.ročník 

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  

 

8.4   Přehled volitelných předmětů 

 

Ročník Název předmětu Počet hodin 

7. Pohybové hry 2 

 Informatika 2 

 Seminář z fyziky 2 

 Seminář z přírodovědných předmětů 2 

7. Informatika 1 

 Seminář ze zeměpisu 1 

 Dramatická výchova 1 

 Seminář z fyziky 1 

8. Informatika 2 

 Seminář z přírodovědných předmětů 2 

 Pohybové hry 2 

8. Keramika 1 

 Psaní všemi deseti 1 

 Seminář ze zeměpisu 1 

9. Informatika 2 

 Seminář ze zeměpisu 2 

 Keramika 2 

9. Cvičení z matematiky 1 

 Digitální technologie 1 

 Cvičení z českého jazyka 1 

9. Dramatická výchova 1 

 Psaní všemi deseti 1 

 Společensko-vědní seminář 1 

 Seminář z fyziky 1 
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9. Charakteristika pedagogického sboru      

Pedagogický sbor  tvoří  ředitelka školy, 1 zástupkyně ředitelky školy, 33 učitelů, 9 

vychovatelek školní družiny, 1 vedoucí školního klubu, 8 asistentů pedagoga pro 

žáky se SVP. Sbor pedag.pracovníků  je smíšený -  s převahou  žen, věkově různorodý 

– od začínajících spolupracovníků až po zkušené kolegy s dlouholetou praxí. 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 školní práci je zastoupen , 

výchovný poradce a současně metodik prevence sociálně patologických jevů, karié-

rový poradce, koordinátor ICT, dále předmětové komise skupin předmětů učitelů 2. 

stupně a metodické sdružení učitelů 1.stupně, též školní psycholog (z projektu Šablony 

2016) a speciální pedagog (projekt UP Olomouc).  

 

 

 

 

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 

0 8 2 9 3 13 1 7 0 3 6 40 

 

 

 

 

 

Základní údaje o pracovnících školy fyzických osob přepočteno na 

plně zaměstnané 

Počet pracovníků celkem 69 55,094 

Počet učitelů 1.st.ZŠ 16 13,363 

Počet učitelů 2.st.ZŠ 17 17,364 

Počet asistentů pedagoga 8 4,387 

Počet vychovatelů ŠD 9  6,180 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9   7,300 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6   5,600 

Počet pracovníků v doplňkové činnosti  4 0,900 
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Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 

Vychovatelky ŠD 100 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících 

 
 

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

zek 

Učitel/ka 

 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

Pedagogická fakulta  

v Ostravě 

 

1. 

stu

peň 

3. ročník + Aj 1,000 

Učitel/ka 

 

 

Učitelství pro školy, pro mládež vyža-

dující zvláštní péči 

 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 

1. 

stu

peň 

2. ročník  1,000 

Učitel/ka 

 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 

 

1. 

stu

peň 

4. ročník (Mlýnská 1) 1,000 

Učitel/ka 

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

s prohloubenou tělesnou výchovou 

 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 

 

2. 

stu

peň 

3. ročník (Masaryko-

va 4) + Aj 
1,000 

Učitel/ka 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů, aprobační předměty mate-

matika – fyzika 

 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakul-

ta 

 

2. 

stu

peň 

M, F, Inf, Inf1, Inf2 1,000 

Učitel/ka 

 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 

 

2. 

stu

peň 

Tv, PH, Pč, Vl, Přír 1,000 

Učitel/ka 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů fyzika – základy techniky 

 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 

 

2. 

stu

peň 

F, Pč, Fp, Ch 1,000 

Učitel/ka 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů, aprobační předměty mate-

matika – zeměpis 

 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakul-

ta 

 

2. 

stu

peň 

M, Z, Tv, Sz 1,000 

Učitel/ka, 

asistent pe-

dagoga 

 

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – něm-

čina 

Učitelství pro střední školy – učitelství 

německého jazyka a literatury 

 

Univerzita Pardubice 

Masarykova univerzi-

ta 

V Brně 

 

2. 

stu

peň 

Nj, Adm – 2. st.  

Vlat., Přrod., Tv, Vv 

– 1. st. 

0,682 

0,250 
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Učitelka 

 

Vychovatelství osob vyžadující 

zvláštní péči 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
ano 

2. ročník (Masaryko-

va 4 
1,000 

 

Učitelka 

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Pedagogická fakulta 

v Ostravě 
 

 

1. ročník (Mlýnská 1) 

 

1,000 

Učitelka 

 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 

 

1. ročník (Mlýnská 1) 

 

1,000 

Učitelka 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro ZŠ kombinace dějepis – 

německý jazyk a literatura 

Masarykova univerzi-

ta  

v Brně 

 

 

D, Nj 

 

 

1,000 

Učitelka 

 

Historie – muzeologie – odborné stu-

dium 

Masarykova univerzi-

ta 

v Brně 

ano 

 

4. ročník (Masaryko-

va 4) 

 

1,000 

Učitelka 

 

Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ 

a učitelství občanské výchovy pro 2. 

st. ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 

 

Čj, Ov 

 

1,000 

Učitel 

 

Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná výcho-

va – technická výchova 

Ostravská univerzita 

Pedagogická fakulta 
 

 

Tv, PH, Pč, Inf, Dig 

 

1,000 

Učitelka 

 
Učitelství pro 1. st. ZŠ 

Pedagogická fakulta  

v Ústí nad Labem 
 

 

3. ročník (Mlýnská 1) 

 

1,000 

Učitelka 

 
Učitelství pro 1. st. ZŠ 

Pedagogická fakulta 

V Ostravě 
 2. ročník (Mlýnská 1) 1,000 

Učitelka 

 

Učitelství pro školy 1.cyklu - 

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

ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 

 

AJ (1.st. – Mlýnská 1) 

 

0,636 

učitelka 

 

Učitelství pro školy 1. cyklu – před-

měty a metodiky pro 1. – 5. roč. ZDŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta  

 

AJ (1.st. – Mlýnská 1) 

 

0,636 

Učitelka 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů matematiky - biologie 

Pedagogická fakulta  

v Ostravě  
 

 

Př, M, Vv, Spř, Vz, 

 

1,000 

Učitelka 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů matematika - zeměpis 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká fakul-

ta 

 

 

M, Z, SZ, Vl – 1.st. 

 

1,000 

Zástupkyně 

ředitelky 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů matematika – základy tech-

niky 

Pedagogická fakulta 

v Ostravě 
 

 

M, Inf, zástupkyně 

ředitelky školy 

1,000 

 

učitelka  

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů ruský jazyk – výtvarná vý-

chova 

Teorie a organizace vých.poradenství 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
ano 

Vv, Rj, Ke  

výchovná poradkyně                              
0,955 

ředitelka 

školy 

 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů, aprobační předměty  mate-

matika – deskriptivní geometrie 

Specifická příprava dívek 

Funkční studium II pro řídící pracov-

níky ve školství 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
ano 

M, Vz 

ředitelka školy 
1,000 

Učitelka 

 

Učitelství pro 2. stupeň základních 

škol, český jazyk – občanská výchova 
UP v Olomouci  Čj, Ov, Svs 1,000 
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(základy společenských věd) 

 

učitelka  

 

Učitelství anglického jazyka pro 2. st. 

zákl. škol 

Učitelství občanské výchovy pro 2. st. 

zákl. škol 

Mediální a komunikační studia   

UP v Olomouci 

Masarykova Univerzi-

ta Brno 

 

 

Aj, Ov, Svs, Vp 

 

 

1,000 

učitelka  

 

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 

zákl. škol 

Učitelství přírodopisu pro 2. st. zákl. 

škol 

UP v Olomouci  ČJ, (Mlýnská 1) 1,000 

Učitelka  
Učitelství anglického jazyka a hudební 

výchovy pro ZŠ a SŠ 

Univerzita Karlova v 

Praze 

2.st

upe

ň 

AJ, HV 1,000 

Učitelka  
Ekonomika průmyslu, pedag.studium 

na přípravu učitelů 2.stupně ZŠ a SŠ  

Vysoká škola báňská, 

fak.ekonomická, UP v 

Olomouci 

2.st

upe

ň 

AJ, D 0,818 

Učitelka  

Učitelství hudební výchovy, hudební 

kultura se zaměřením na vzdělávání 

geografie 

UP v Olomouci 

2.st

upe

ň 

Hv, Z, Vl 1,000 

Učitelka  Učitelství chemie a biologie pro SŠ 
Masarykova universita 

v Brně 
 Ch, Vz, Při, Vp, Spř 0,909 

Učitelka  Předškolní a mimoškolní pedagogika SPŠ Boskovice  
Čj, Tv, M, Prv, Aj, 

Vv 
1,000 

Učitel Katolická teologie UP v Olomouci  náboženství 0,091 

vychovatelka 

 

Analytická chemie  

Vysvědčení o pedag. způsobilosti 

 

UP v Olomouci 
 

ano 

vychovatelka ve ŠK, 

 

0,893 

 

 

vychovatelka  

 

Oděvnictví 

Pedagogické studium vychovatelů 

Střední průmyslová 

škola oděvní Prostějov 
ano 

vychovatelka  

(Masarykova 4) 
1,000 

 

vychovatelka  

 

Oděvnictví 

Pedagogické studium vychovatelů 

SOU textilní 

Moravská Třebová 
 

vychovatelka  

(Masarykova 4) 
0,929 

 

vychovatelka  

 

Vychovatelství UP v Olomouci  

vychovatelka  

(Mlýnská 1) 

Asistent pedagoga 

0,929 

0,250 

vychovatelka 

 
Vychovatelství 

Střední pedagogická 

škola Přerov, Schola 

education Prostějov 
 

 

vedoucí vychovatelka  

 

1,000 

vychovatelka 

 
Podnikání, asistent pedagoga 

SOU obchodu a slu-

žeb Olomouc 
 

Vychovatelka  

Asistent pedagoga 

0,286 

0,500 

asistent pe-

dagoga 

 

Pedagogika specifických činností ve 

volném čase 

Vyšší odborná škola 

pedagogická a Střední 

pedagogická škola 

Litomyšl 

 
vychovatelka ŠD 

(Mlýnská 1) 

0,286 

 

Asistent 

pedagoga  
Podnikání, asistent pedagoga 

SOŠ Uničov, Schola 

viva Olomouc 
 

Asistent pedagoga 

(Mlýnská 1) 
0,887 

 

asistent pe-

dagoga 

 

Provoz obchodu 

Centrum odborné 

přípravy 

Šumperk 
 

asistent pedagoga, 

vychovatelka ŠD 

(Mlýn.) 

0,500 

0,426 
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asistent pe-

dagoga 

 

Sociální pečovatelství 
Evangelická akademie 

Praha 
 

 

asistent pedagoga 

(Masarykova 4) 

 

0,500 

asistent pe-

dagoga 

 

Oděvní technologie 
Technická univerzita 

Liberec 
 

 

asistent pedagoga 

(Masarykova 4) 

 

0,500 

asistent pe-

dagoga 

 

Dámská krejčová 

Ars 

Oděvní výrobní druž-

stvo 

Bruntál 

 

 

asistent pedagoga 

(Mlýnská 1) 

 

1,000 

 

 

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 

kuchařka 0,700 SOU 

Celkem  12,900  

 

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  
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10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků      

 

DVPP bylo v letošním roce zaměřeno na vzdělávací oblasti – tělesná výchova ( účast 

v projektu IKAP), využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, in-

kluzívní vzdělávání, vzdělávání asistentů pedagoga. 

  

Oblast společného vzdělávání  v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

byla zahrnuta do vzdělávání učitelů a hlavně asistentů pedagoga. Všichni pedagogové 

absolvovali ve škole v rámci projektu NIDV Podpora společného vzdělávání 

v pedagogické praxi čtyři semináře : Individuální vzdělávací plán a plán pedag. pod-

pory v základním vzdělávání, Strategie řízení výuky, Společné vzdělávání a kultu-

ra školy a Pedagogická diagnostika pro ZŠ. Asistenti pedagoga se zúčastnili seminá-

řů pořádaných UP Olomouc v rámci projetu IVOK (semináře Pracovně právní vyme-

zení pozice asistenta pedagoga v českém školství, Odborné a obsahové kompetence 

asistenta pedagoga ve vzdělávání, Podpora Komunikačních kompetencí asistenta 

pedagoga, Spolupráce učitele a asistenta pedagoga). 

 

Důležitými a stálými oblastmi vzdělávání byly moderní metody v didaktice předmětů, 

nové poznatky z psychologie, pedagogiky, rozvíjení finanční gramotnosti, jazykové 

kurzy,  práce s výpočetní a interaktivní výbavou školy, ale také rizika BOZ žáků i pra-

covníků školy, možnosti zneužití internetu ... Pro zkvalitnění práce se systémem elek-

tronického vedení pedagogické dokumentace byli třídní učitelé proškoleni v uživatel-

ském prostředí školní matriky systému ClassIs. 

  

Dalšími prioritami ve vzdělávání byla spolupráce pedagoga s asistenty pedagoga, ne-

bo progresivní způsob komunikace s konfliktními zákonnými zástupci žáků a různé 

variace využití interaktivních pomůcek zakoupených pro výuku od osvědčených 

vzdělávacích portálů (ALF, Pro školy, Datakabinet…). Stále častěji jsme využívali or-

ganizaci DVPP s lektory v prostorách školy, čímž došlo ke zvýšení procenta proškole-

ných pedagogů a též úsporám finančních prostředků. 

 

Vedení školy prohloubilo své poznatky o nových právních předpisech v oblasti školské 

legislativy, Reformy financování regionálního školství, ředitelka školy se zúčastnila 

konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR, zástupkyně ředitelky školy 

absolvovala sérii seminářů v rámci projektu NIDV Strategie řízení a plánování. 

V rámci projektu NIDV se zúčastnila ředitelka školy pracovní stáže v Portgalsku k 

oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Další akreditované semináře se zaměřením 

na své obory absolvovali učitelé podle nabídek NIDV a MAP Mohelnicka. 
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Účastníci Datum  Název školení Místo 

zaměstnanci školy 30.8.2018 BOZP, PO ZŠ Mlýnská 

Pavel Grünwald 6.9.2018 Seminář učitelů TV  Šumperk 

Karla Theimrová Roční cyklus Strategie řízení a plánování Ostrava 

třídní učitelé 12.,19.9.1018 Classis-školní  matrika Praha 

Tereza Strupová 6.11.2018 Ekologická konference Sluňákov 

asistenti pedagoga 28.11.2018 Spec.vzděláv.potřeby žáků ZŠ Mlýnská 

Dagmar Čepová 5.12.2018 Seminář IKAP ZŠ Vodní 

Dagmar Čepová 16.1.2019 Seminář ACAP ZŠ Vodní 

Aleš Plhák 29.1.2019 Soutěživé hry ve školní Tv ZŠ Mlýnská 

učitelé 2.stupně 6.2.2019 Strategie řízení výuky-NIDV ZŠ Mlýnská 

Strupková,Čepová 

Plhák 
14.2.2019 Gymnastika ve školní Tv  

Hana Wiesnerová 22.3.2019 
konference -Vzdělávání pro bu-

doucnost   
 

Horáčková,Vlasáková 26.3.2019 Spolupráce asistenta a pedagoga Olomouc 

pedagog.sbor 
4.4.2019 

Komunikace s konfliktními a 

náročnými rodiči žáků - MAP 
Mohelnice 

učitelé 1.stupně 
30.4.2019 

IVP a Plán ped.podpory v zá-

kladním vzdělávání - NIDV 
ZŠ Mlýnská 

Lucie Šmírová 6.5.2019 Vyučování zeměpisu v terénu Olomouc 

asistenti pedagoga 21.5.2019 
Odborné a obsahové kompeten-

ce asistenta pedagoga 
Olomouc 

Marcela Vlasáková 22.5.2019 konference - BOZ ve školství  

Skřivánková,Daňková 24.-25.5.19 Seminář pro ŠD Praha 

Vlasáková,Theimrová 6.6.2019 
Reforma financování regionál-

ního školství 
Olomouc 

pedag.sbor srpen 2019 
Společné vzdělávání a kultura 

školy 
ZŠ Mlýnská 

pedag.sbor srpen 2019 Pedagogická diagnostika pro ZŠ ZŠ Mlýnská 
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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, dále s místní organizací MAS, MAP , pokračovala 

spolupráce s fakultami UP Olomouc. 

V oblasti vzdělávání jsme úzce spolupracovali se vzdělávacím institutem NIDV,MAS 

– místní  akční skupinou Mohelnice. Další spolupráce byla prohloubena se společností 

EDUin, škola obnovila na další školní rok certifikát Rodiče vítáni. V rámci úzké spolu-

práce s mateřskými školami jsme uskutečnili vzájemné návštěvy dětí a projektové ná-

slechové hodiny zaměřené na aklimatizaci dětí na školní prostředí, připravili jsme pro 

předškoláky a jejich rodiče adaptační kurzy. V rámci projektu „Šablony II“ jsme orga-

nizovali vzdělávací přednášky pro rodiče našich dětí. Žákům z okolních obcí (Třeština, 

Mírov, Maletín) jsme v rámci plynulého přechodu žáků z malotřídních škol umožnili 

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

Při organizaci výuky zaměřené na ochranu člověka během mimořádných okolností po-

kračovala 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, plavecký výcvik 

zabezpečovala Plavecká škola Delta. 

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

MKS Mohelnice, Muzeum Mohelnice. 

Při zabezpečování volby povolání žáků jsme spolupracovali s Úřadem práce, s vedením 

středních škol a s firmami v regionu; úspěšně pokračoval dalším ročníkem projekt Bur-

za středních škol za účasti středních škol a firem v regionu Olomouckého kraje, zvláště 

podniků HELLA a SIEMENS Mohelnice a také za účasti MAS Mohelnice.  

V práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pokračovala nezbytná spolu-

práce se ŠPZ – školskými poradenskými zařízeními ( převážně PPP Mohelnice, SPC 

Mohelnice a SPC Olomouc) spočívající především v konzultaci a monitoringu výsledků 

vyšetření a rediagnostice našich žáků. Při řešení sociálně patologických jevů pokračova-

la spolupráce s OSPOD Mohelnice a sociálními kurátory.  

 

Odborová organizace na naší škole nepracuje. 
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 
 

 

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

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 

Číslo programu: 02 

Název projektu: Společnou cestou II 

Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8.2020 

Rozpočet projektu celkem: 1 559 273,00 Kč 

 

Realizace projektu začala 1.9.2018, navazuje na projekt Šablony I. Projekt je zaměřen 

na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a 

žáků, usnadnění přechodu žáků z mateřských a jednotlivých malotřídních škol do zá-

kladní školy, personální podpora ZŠ - zřízení místa školního psychologa, zřízení místa 

kariérového poradce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a badatelský 

kroužek. Projekt také zahrnuje školní družinu a školní klub se zaměřením na vzdělávání 

pedagogických pracovníků a projektové dny mimo školské zařízení. 

V rámci šablon byla do vzdělávání  všech pedagog. pracovníků  zařazena oblast spo-

lečného vzdělávání -  Zvládání stresu. Dále proběhlo doučování žáků v 13 skupi-

nách, byly organizovány projektové dny mimo školské zařízení, žáci 2. stupně navštívi-

li Brno a výstavu Titanic, žáci školní družiny absolvovali projektový den v Pradědově 

muzeu v Bludově. Ve škole pracoval celý rok školní psycholog v rámci poradenské 

činnosti pro žáky a rodiče i pedagogické pracovníky a kariérový poradce v rámci pří-

pravy žáků na volbu povolání. 

 

 

 

 „Projekt Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj“ 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183  

http://inkluzeok.upol.cz/ 

 

Škola spolupracovala s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v  

projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj spolufinancovaného prostředky 

Evropské  unie. Cílem projektu je poskytnout školám i pedagogům potřebnou podporu 

při realizaci inkluzivního vzdělávání, zejména u dětí se SVP z důvodu sociálního zne-

výhodnění. Ve škole pracoval v rámci tohoto projektu speciální pedagog.                   

Pedag.pracovníci se v průběhu projektu účastnili vzdělávání pod záštitou UP Olomouc. 

http://inkluzeok.upol.cz/
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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 2018/19 

3 60 10 0 16 

 

 

 

13.2 Výsledky přijímacího řízení – údaje kariérového poradce 
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia 0 0 

 

b) na střední školy:  
 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

SŠ umě-

lecké 

průmyslové 

školy 

SŠ soc. 

péče a 

služby 

ostatní  

střední       

školy 

celkem  

10 6 0 13 3 20 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

52 0 

 

 

 

Studijní obory Učební obory 

41 11 
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14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků v 1.pololetí šk.roku  2018/2019 

1. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s dosta-

tečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

I.A 13 13 13 0 0 12 

I.B 22 22 22 0 0 22 

I.C 22 22 22 0 0 22 

II.A 26 26 26 0 0 17 

II.B 27 27 26 0 0 9 

III.A 20 21 18 0 0 10 

III.B 21 21 21 0 0 15 

III.C 21 22 21 0 0 10 

IV.A 22 22 18 0 0 10 

IV.B 28 28 18 0 0 6 

V.A 16 16 9 0 1 2 

V.B 23 23 12 0 2 2 

V.C 23 22 14 0 1 4 

Celkem 284 284 240 0 4 141 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

VI.A 25 24 10 1 10 3 

VI.B 27 26 11 1 2 2 

VII.A 24 24 8 0 7 2 

VII.B 21 21 9 0 2 1 

VII.C 25 23 5 2 11 1 

VIII.A 21 21 12 0 1 2 
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VIII.B 25 23 6 2 10 0 

IX.A 24 24 5 0 8 1 

IX.B 28 28 11 1 9 3 

Celkem 220 213 77 7 60 15 

 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 

Prospělo s vy-

znamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 284 240 0 4 141 

2. stupeň 220 77 7 60 15 

Celkem 504 317 7 64 156 

 

 

14.2  Celkový přehled o hodnocení chování žáků v 1.pololetí šk.roku 2018/2019 

 

 
Počet  

žáků 

Pochvala  

ŘŠ+TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 284 95 8 3 0 0 0 

2. stupeň 220 55 21 11 7 2 0 

Celkem 504 150 29 14 7 2 0 

 

 

14.3  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.roku 2018/2019 
 

1. stupeň 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s dosta-

tečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

I.A 13 13 13 0 0 11 

I.B 22 22 22 0 0 20 

I.C 22 22 22 0 0 21 

II.A 26 26 25 0 0 16 

II.B 27 27 26 0 0 11 
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III.A 20 20 16 0 0 7 

III.B 20 20 20 0 0 7 

III.C 22 22 22 0 0 9 

IV.A 22 22 15 0 1 7 

IV.B 28 28 18 0 1 6 

V.A 16 16 9 0 2 3 

V.B 23 23 11 0 2 3 

V.C 22 22 9 0 0 3 

Celkem 283 283 228 0 6 122 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

VI.A 25 24 9 1 9 3 

VI.B 27 27 9 0 7 0 

VII.A 24 24 5 0 7 0 

VII.B 21 21 4 0 5 0 

VII.C 25 24 4 1 12 1 

VIII.A 21 21 5 0 7 2 

VIII.B 26 25 8 1 12 0 

IX.A 24 24 3 0 18 1 

IX.B 28 28 7 0 11 2 

Celkem 221 218 54 3 91 11 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 

Prospělo s vy-

znamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 283 228 0 6 122 

2. stupeň 221 54 3 91 11 
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Celkem 504 282 3 97 133 

 

14.4  Celkový přehled o hodnocení chování žáků ve 2.pololetí šk.roku 2018/2019 

 

 
Počet  

žáků 

Pochvala  

ŘŠ+TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 283 126 12 6 2 0 0 

2. stupeň 221 64 22 21 4 0 0 

Celkem 504 190 34 27 6 0 0 

 

14.5  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 12251  43,29 0 0 

2. stupeň 11681  52,85 1 0,0045 

Celkem 23932 47,48  1 0,00198 

 

 

 

14.6  Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  (k 30.6.2019)                                    
 
 

 Počet žáků 

Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními dle 

vyhlášky č.27/2016 - celkem 
81 

z toho:  

I. stupeň  podpůrných opatření 4 

II. stupeň  podpůrných opatření 65 

III. stupeň  podpůrných opatření 10 

IV. stupeň  podpůrných opatření  2 

Žáci s přiděleným asistentem 7 

Žáci se zvýšenou normovanou finanční nároč-

ností 
26 

Skupinová integrace 0 
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15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení MPP    
 

Za tuto oblast zodpovídá školní metodik prevence (ŠMP). 
 

Na realizaci MPP se v letošním školním roce podíleli členové ŠPP, vedení školy, TU a 

ostatní pedagogové, asistenti pedagoga i vychovatelky ŠD a ŠK. Zásady zdravého ži-

votního stylu a prevence rizikového chování jsou také součástí programu Zdravé školy, 

jehož jsme dlouholetou součástí. Naplňování cílů MPP probíhalo dle stanoveného plánu 

v průběhu vyučování v jednotlivých předmětech výchovného i naukového charakteru 

dle ŠVP, dále pak formou besed, dalších vzdělávacích aktivit, komunitních kruhů a 

workshopů pod vedením školní psycholožky. Nedílnou součástí realizace MPP byly 

projektové aktivity, exkurze, školy v přírodě a lyžařské kurzy, krátkodobé i dlouhodobé 

vzdělávací a výchovné aktivity, pořádané v průběhu školního roku. 

Hodnocení: 

V letošním roce bylo zaznamenáno 27 neomluvených hodin. Třídní učitelé ve spoluprá-

ci s VP prováděli důslednou kontrolu a evidenci žáků s rizikovými projevy chování, 

spolupracovali se zákonnými zástupci a s OSPOD Mohelnice. Projevy nevhodného 

chování ke spolužákům a projevy šikany či kyberšikany byly důsledně řešeny TU vý-

chovnými opatřeními a pohovory se zákonnými zástupci. V jednotlivých třídách praco-

vala dle aktuální potřeby či preventivně školní psycholožka, realizovala diskusní hodi-

ny ve spolupráci s TU.  

V následujících letech se budeme dále v duchu zásad stanovených programem Zdravá 

škola zaměřovat na oblast vytváření pozitivního prostředí ve třídách, rozvoj mediální a 

informační gramotnosti, bezpečné užívání informačních technologií a obecně zdravý 

životní styl. Další besedy, akce a projekty budou zařazovány průběžně podle nabídky, 

potřeb tříd a aktuálního zájmu pedagogických pracovníků i žáků. 

 

Negativní projevy chování, řešené v letošním roce: 

Záškoláctví (neomluvené hodiny) 

Nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím 

Ničení věcí spolužáků, náhrada školy 

Neuspokojivé školní výsledky, neplnění domácí přípravy 

Narušování výuky, nevhodné chování v průběhu vyučování, nerespektování       

pokynů učitele 

Projevy šikany a kyberšikany 

Šíření pornografie 

Sebepoškozování 

Spolupráce s dalšími institucemi: 

PPP, SPC 

OSPOD 

Policie ČR 
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SVP Dobrá vyhlídka Šumperk 

E-bezpečí 

Pcentrum Olomouc 

Poradna zdraví Šumperk 

DDM Mohelnice aj. 

Všechny projevy rizikového chování a negativní jevy byly projednány se žáky za pří-

tomnosti TU, v závažnějších případech s rodiči nebo pracovnicí OSPOD. Ve třech pří-

padech dlouhodobě neuspokojivého chování byla svolána výchovná komise s účastí 

vedení školy. V součinnosti s OSPOD Mohelnice byl ve dvou případech realizován po-

byt žáka ve středisku výchovné péče.  

Pokračovala spolupráce se sociálními kurátorkami OSPOD Mohelnice. Dále jsme spo-

lupracovali se střediskem výchovné péče Dobrá Vyhlídka, Šumperk – na žádost rodičů 

ve spolupráci s vedením školy, třídní učitelkou, VP a ŠMP zde byli umístěn dva žáci 

školy. Pobyt měl pozitivní výsledky. Jedna žákyně pobyt na žádost rodičů předčasně 

ukončila. Ve škole i nadále funguje schránka důvěry ve hmotné i virtuální podobě (viz 

webové stránky školy). Podněty jsou řešeny výchovnou poradkyní, třídními učiteli, 

popř. vedením školy.  

 

Realizované programy, projekty a besedy v rámci Prevence rizikových poruch 

chování žáků ve školním roce 2018/2019:   

Čas proměn – beseda o dospívání pro 6.ročník 

Prožitkový program pro 8. ročník – pro třídní kolektivy pod vedením lektorů ze sdru-

žení D Olomouc, zaměřen na prevenci šikany a osobnostní růst 

VZPoura úrazům – beseda v rámci prevence rizikového chování, prevence úrazovosti 

Finanční gramotnost pro 9. ročník – ve spolupráci s Poradnou zdraví Šumperk 

E-bezpečí - beseda pro žáky 6. a 7. ročníků, zaměřena na prevenci v oblasti rizikové 

komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy 

vzdělávací akce jsou otázky kyberšikany a kybergroomingu. 

Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – prevence užívání návykových látek, pro 8. roč-

ník, společnost SANANIM 

Prevence úrazů DDM – pro pátý ročník 

Den pro volbu povolání – beseda se záchranářem RZS, hasiči, Policií ČR, Armádou 

ČR 

 

Další činnosti ŠMP  

V rámci rozšíření informovanosti učitelů při řešení negativních jevů vyskytujících se 

mezi žáky a na půdě školy byl vytvořen a aktualizován soubor opatření a postupů řešení 

těchto jevů, tzv. krizové plány. Tyto krizové plány jsou zařazeny jako příloha k MPP.  
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16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, kontroly 

 V tomto školním roce nebyla provedena kontrola ze strany České školní inspekce.  

  

Další kontroly: 

 

Veřejnosprávní kontrola z MěÚ Mohelnice 

 

Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení 

17.- 19.6.2019 

 

      30.7.2019 
 

 

 

17. Průběh vzdělávání a aktivity školy 
 

Pedagogové v průběhu roku pokračovali v plnění školního vzdělávacího programu 

MLÝNEK, koncepční záměry v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materiálního za-

bezpečení školy se dařilo plnit. Ve své činnosti pokračovala školní žákovská samosprá-

va, podílela se na akcích školy. Škola v tomto roce pokračovala v činnosti sítě Škol 

podporujících zdraví, obhájila značku Rodiče vítáni, pokračoval projekt  týkající se vol-

by povolání - Den pro volbu povolání a Burza středních škol v regionu. Bylo navázáno 

na množství osvědčených projektů a doplňkových akcí. Výchovné působení cílilo na 

zvyšování zodpovědnosti žáků i jejich rodičů při užívání sociálních sítí a ochrany před 

možností jejich zneužívání (besedy kyberšikana, E-bezpečí). Letošní téma Příběhů bez-

práví (Síla lidskosti - Nicholas Winton) přiblížilo žákům 9.tříd problematiku antisemi-

tismu - záchrany životů židovských dětí během 2.světové války. Hlavním tématem pro-

línajícím školním rokem bylo 100.výročí vzniku samostatné republiky v roce 1918, 

proto mu byla věnována značná časová dotace během výuky, ale i v mnoha doplňko-

vých projektech (Staleté kořeny, cyklus Dary Země…). Školní pozemek byl obohacen o 

„hmyzí hotel“ – „broukoviště“, které ve spolupráci s rodiči-členy ekologického spolku 

STURM vybudovali žáci v rámci Dne Země.  

 

 

18. Školní akce a projekty 

 
Třídní, ročníkové a celoškolní projekty tvoří vyučující podle věkových skupin žáků, té-

mata prohlubují náplň učiva, nebo reagují na aktuální dění ve společnosti a ve světě.  

 
 

Dlouhodobé projekty školy 

 

Zdravý životní styl (Poradna zdraví) Adaptační kurzy pro předškoláky a jejich 

rodiče 
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Adopce na dálku – děti z Indie Požární ochrana obyvatel (HZS Šumperk 

pro 2.a 6. třídy) 

Příběhy bezpráví –Nicholas Winton Zápis do 1. tříd v projektu  

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 – odborné besedy 

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 Pasování na čtenáře 

Staleté kořeny Vitamínový den 

Prevence úrazovosti – žáci 5.tříd Burza středních škol a podniků v regionu 

Dary Země – Za bramborovou vůní… Veselé zoubky 

Vánoční koledování Den s němčinou, Bücherwurm 

Den pro volbu povolání Doprava – zimní dopravní kurzy žáků 1. 

stupně 

Příběhy našich sousedů Přípravný týden v ŠD- loučení s prázdni-

nami 

VZPoura úrazům Den laskavosti 

Mlýnská hledá SUPERSTAR Vánoční jarmark 

 

 

 

Hrátky se školáky 

 

Akce Hrátky se školáky se konala v září z důvodu nepříznivého počasí v tělocvičně na 

Masarykově ulici. Zábavné odpoledne bylo určeno nejen pro mladší žáky školy, ale i 

pro děti z jiných škol a předškolních zařízení. Nejen tělocvična, ale i chodby školy se 

změnily ve velikou veselou hernu, která nabízela mnoho lákadel a atrakcí. 

Děti hned u vstupu obdržely kartičku, do které se zaznamenávaly úspěchy při zdolávání 

úkolů. Kdo nebyl úspěšný na překážkové dráze, určitě vynikal třeba ve střelbě na flor-

balovou branku nebo hodu míčkem na cíl. Po chodbách školy se děti proháněly na ko-

loběžkách a zdolávaly nástrahy slalomové dráhy, prolézaly nekonečným tunelem či 
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překonávaly opičí dráhu. Všichni si pak mohli dosažené body za splněné úkoly promě-

nit za drobné odměny a k tomu ještě obdrželi malé občerstvení. 

 

Vídeň 

 

Dne 27.9.2018  absolvovali žáci z  jazykových skupin německého a ruského jazyka  

sedmých, osmých a devátých tříd zájezd do Vídně. Zde měli možnost prohlédnout si 

historické centrum města  Hofburg – muzeum císařovny Sisi, císařské komnaty a poko-

chat se výhledem na hlavní město Rakouska z televizní věže.  Od průvodkyně se dozvě-

děli řadu zajímavých informací z oblasti dějin, zeměpisných reálií a vyzkoušeli si také 

své lingvistické dovednosti v jazycích, které studují.  

 

 

Podzimní Flora Olomouc 

 

4. října se vydali žáci 6. B v rámci předmětu pěstitelství do krajského města, aby zhlédli 

velmi oblíbenou podzimní etapu výstavy Flora Olomouc 2018. Podzim je období, kdy 

čeští a moravští zahrádkáři i sadaři sklízejí zasloužené plody své náročné celoroční prá-

ce. Na olomouckém výstavišti Flora čekal žáky bohatý program se spoustou lákadel a 

ochutnávek, doplněný o již tradičně oblíbený festival gastronomie a nápojů Olima a s 

Podzimními zahradnickými trhy. Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství, hej-

tmana Olomouckého kraje a primátora statutárního města Olomouc. Ústřední expozice 

výstavy v pavilonu „A“ nesla název „Tržiště první republiky“. Takto svým pojetím od-

kazovala ke stému výročí státu a tradicím trhů na náměstích a návsích.  
 
 

100 let republiky – Staleté kořeny 

 

Žáci školy si v pátek 26. října připomněli 100. výročí vzniku Československa. Do školy 

přišli oděni do tří barev – modré, červené a bílé, poté složili z vlastních těl vlajku repub-

liky a trikolóru. V parčíku před školou vlastnoručně zasadili národní strom – lípu, zvoli-

li největší osobnost století. Během dopoledne plnili další úkoly a zapojovali se do nej-

různějších aktivit zařazených do celoškolního projektu: zhlédli prezentaci o vzniku 

ČSR, kde se seznámili se se státními symboly, hymnou, rozlohou původní první repub-

liky, prvním prezidentem T.G.Masarykem. Někteří žáci donesli z domova historické 

materiály- fotografie, mince, obrázky či jiné dokumenty. Nejmladší děti si poslechly 

hymnu ČR, starší si hymnu zazpívali a společně s ní i nejoblíbenější píseň 

T.G.Masaryka  Ach synku, synku. Své poznatky si porovnali v soutěžním kvízu a spo-

lečně vytvořili lípu přání naší republice do dalších let. Podíleli se rovněž na sázení 

stromů v městských sadech.  
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Burza škol 

 

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 proběhla v Domě kultury v Mohelnici Burza středních škol, je-

jímž pořadatelem je již osmým rokem ZŠ Mlýnská. Cílem bylo oslovit žáky 9. tříd a 

jejich rodiče a rovněž žáky 8. tříd, kteří se tak s předstihem mohou začít orientovat v 

problematice volby povolání. Na burze se prezentovalo 23 středních škol z Mohelnice, 

Zábřehu, Šumperka, Olomouce a okolí, ale také Moravské Třebové, Svitav a Rýmařova. 

Střední školy nabídly žákům širokou škálu učebních i studijních oborů z různých oblastí 

hospodářství. Prezentovaly se zde také dvě největší mohelnické firmy Hella – Auto-

technik a Siemens Mohelnice, které tuto akci zaštítily. 

 

 

Kabelkový veletrh 

 

Po třech letech se žáci naší školy znovu zapojili do sbírky kabelek pro Kabelkový ve-

letrh Deníku. Jedná se o charitativní akci regionálních Deníků a občanského sdružení 

Dobré místo pro život, při níž nejprve proběhne sbírka kabelek a následně jejich prodej 

za symbolické částky. Peníze z prodeje pak putují na dobročinné účely. V naší škole 

probíhala sbírka v týdnu 15. – 19. 10. 2018. Děti nosily kabelky různých barev, velikos-

tí i stylů a shromáždily neuvěřitelných 150 kabelek! Ty jsme pak odeslali do Olomouce, 

kde si je mohli koupit návštěvníci Kabelkového veletrhu v Galerii Moritz. Peníze  tra-

dičně zamířily zejména k nemocným dětem, ale také k seniorům nebo dětem v dětských 

domovech.  
 
 

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů 
 

V průběhu listopadu jsme se zapojili do mezinárodního projektu, který spojuje české a 

slovenské školy.  Do projektu jsme se přihlásili na základě pozvání partnerské sloven-

ské ZŠ Oslany. Ta bývala naší družební školou. Téma tajemství skrytého v knihách žáci 

zpracovávali nejrůznějšími technikami, od lepení mozaiky, grafiky, kaligramu 

s použitím úryvků z textu, tisku…až po origami, magnetické a háčkované záložky. 

Menším žáčkům pomohly s výrobou podzimních a zvířecích motivů paní učitelky a vše 

jsme zaslali oslanské škole. Mnozí připojili krátké vzkazy a kontakty, během začátku 

listopadu už se objevilo několik prvních dětí, kterým se ozval slovenský kamarád. K  

projektu se připojila také Městská knihovna v Mohelnici a Městský úřad v Mohelnici, 

díky nim jsme mohli do balíčku přidat dárky v podobě tištěných záložek, průvodců his-

torií města a mnoho propagačních suvenýrů.  
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Dary Země -  Za bramborovou vůní 

   

Dne 15.11. zavítali předškoláci z MŠ Na Zámečku k nám do školy, kde jsme si pro ně 

připravili v rámci projektu Dary Země akci „Za bramborovou vůní“. Žáci 4. ročníku jim  

úvodem  zahráli krátkou pohádku „ Princeznička na bále“ o Honzovi, který na hoře vy-

kopal brambory a donesl je před krále. Brambor se týkalo i výtvarné tvoření. Pomocí 

bramborových tiskátek děti nazdobily princezně šaty, o bramborách také zpívaly, tanči-

ly a hádaly hádanky, následovalo pásmo podzimních pranostik a zvyků, kde se děti 

dozvěděly o tradičních akcích spojených se sklizní. V tělocvičně školy se konala bram-

borová olympiáda. Děti brambory přenášely na pánvičce, překonávaly s ní překážky, 

házely bramborem na cíl, skákaly jako brambory v pytlích, kutálely se v řádcích a plnily 

další bramborové úkoly, za své snažení obdržely medaili – bramborovou. Na závěr 

ochutnali voňavý bramborák, který si pro ně připravili žáci 5. ročníku.  

 

 

Laskavci na Masarykově 

 

I letos se žáci 1. stupně zapojili do akce Jsem laskavec, kterou 13. listopadu pořádala 

nadace Karla Janečka u příležitosti Světového dne laskavosti. Přihlásilo se 14 000 ško-

láků ze 193 měst, aby mohli konat dobré skutky podle svého výběru. My jsme s našimi 

žáky zopakovali loňský velmi úspěšný dobrý skutek. Děti s pomocí svých rodičů pro-

hlédly své hračky, knihy i oblečení a ty nepoužívané přinesly do školy, aby je mohly 

nabídnout ke koupi ostatním. Utržené peníze ve výši 3 767 Kč jsme zaslali na konto 

Dobrý anděl. Neprodané hračky a oblečení jsme odvezli do Zábřeha, kde poslouží dě-

tem v azylovém Domově pro matky s dětmi. 

 

 

Vánoční jarmark 

 

V předvánočním čase – v úterý 11. prosince, se na obou budovách ZŠ Mlýnské  konal 

vánoční jarmark. Na tuto akci se organizátoři velmi pečlivě připravovali a snažili se 

jarmark návštěvníkům co nejvíce zpříjemnit. Ve třídách i v  jídelně školy se konaly vá-

noční dílny, kde žáci pod vedením učitelů vyráběli vánoční přání, dekoraci z chvojek, 

drobný šperk nebo si vyzkoušeli zdobit perníčky. Návštěvníci jarmarku  si mohli odnést 

drobné výrobky s vánoční tematikou – nejrůznější ozdoby a dekorace, pečený čaj, ke-

ramické výrobky, andílky a jiné dárečky. Žáci umocnili vánoční atmosféru pásmem vá-

nočních koled, výjevem z jesliček,  pochlubili se pohybovými dovednostmi v rámci 

kroužku gymnastiky a pro nejmenší návštěvníky zahráli žáci z dramatického kroužku 

dvě pohádková představení. Tradičně mezi děti přišly také loutkové postavy  Spejbla a 

Hurvínka. Novinkou byl fotokoutek, kde se v nejrůznějších kostýmech mohly vyfotit 

nejen děti. Celá akce  proběhla  ve sváteční atmosféře, za vysoké návštěvnosti rodičů, 

prarodičů a bývalých žáků školy, všechny potěšilo i malé občerstvení.  
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Vánoční aerobik 

 

Ve čtvrtek 20. prosince se v tělocvičně školy konalo cvičení v moderním stylu. Nejprve  

děti z prvního stupně absolvovaly zábavnou sestavu, potom již patřila tělocvična těm 

starším. Zde si mohli cvičenci vyzkoušet aerobikovou a zumbovou sestavu a došlo i na 

posilovací sestavu, to vše ve dvou a půl hodinovém bloku s přestávkami na pitný režim. 

V předvánočním shonu všichni prožili pěkný zážitek s pocitem, že udělali něco pro své 

zdraví. 

 

 

Paměť národa 

 

Deváťáci se na konci září 2018 zapojili do projektu PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ, 

což byl vzdělávací projekt neziskové organizace POST BELLUM, kdy žáci měli za 

úkol vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie. Ve středu 

6.2. 2019 byli žáci v Olomouci v Českém rozhlasu nahrát z posbíraných podkladů a vy-

tvořených materiálů rozhlasovou reportáž. 

 

 

Lyžařské kurzy 

 

V únoru se pro žáky 7. tříd konaly dva lyžařské kurzy. V den příjezdu si všichni nasadili 

běžky a vypravili se prozkoumávat okolí, ale i své dovednosti. V dalších dnech se jezdi-

lo na lyžařský a snowboardový výcvik do nedalekého Šanova. Večerní program zaplnily 

přednášky, společenské hry i diskotéky, při kterých se všichni dobře bavili a navazovali 

nová přátelství. 

  

 

Návštěva budoucích prňáčků 

 

Začátkem února navštívily děti z mohelnických mateřských škol a MŠ v Třeštině naše 

současné prvňáčky. Prožily společně interaktivní výuku, na které se podílely všechny 

děti, jak předškoláci, tak i školáci. Děti dostávaly společné úkoly, na které reagovaly 

podle svých možností. Odpovídaly na hádanky, procvičovaly si fonematicky sluch. Prv-

ňáčci skládali dvojslabičná slova, pomocí hmatu určovali, jaké mají v rukách písmeno, 

lovili v rybníce slabiky, pracovali na interaktivní tabuli, společně předvedli znalosti z 

matematiky. Na památku si předškoláčci ze školy odnášeli malý dárek. 
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Mlýnská hledá SuperStar 

 

25. 3. 2019 se na škole prvně uskutečnila pěvecká soutěž „Mlýnská hledá Superstar“. 

Soutěž měla veliký úspěch jak v řadách účastníků, tak i diváků. Celkem bylo přihlášeno 

přes 30 žáků 1. i 2.stupně; v soutěži hráli velkou roli diváci, protože si sami volili v jed-

né z kategorií svého vítěze. V repertoáru vystupujících zazněly písně  Za 100 let, Saxa-

na od Petry Černocké, Co je tam dál z pohádky Vaina. Akce měla skvělé ohlasy a je 

plánován další ročník této pěvecké soutěže. 

 

 

Škola otevřela dveře 

 

V úterý 2. dubna se otevřely dveře obou budov Mlýnská i Masarykova široké veřejnosti. 

Návštěvníci mohli spatřit žáky při výrobě drobných výrobků, zhlédnout fotodokumenta-

ci, která vypovídá o celoroční práci školy, navštívit učebny, třídy, dílny, tělocvičnu i 

hřiště. Pro budoucí školáky byla připravena zábavná hra, kdy během svého putování po 

škole plnili různé úkoly – např. skládali puzzle, zpívali, stavěli kostky, zdobili perníčky, 

vyzkoušeli si pracovat s keramickou hlínou, zacvičili si a na závěr byli po zásluze od-

měněni. Žáci školy předvedli také kulturní vystoupení plná písní a recitace, hráli diva-

dlo, zpívali při karaoke. Celá akce se nesla v duchu blížících se Velikonoc, což dokazo-

vala jarní výzdoba školy i drobné výrobky, které si mohli návštěvníci odnést domů. 

 

 

Dentální hygiena 

 

V květnu proběhly postupně ve všech třídách1.stupně besedy o dentální hygieně. Dvě 

studentky Zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci si připravily zajímavé a 

poutavé povídání o zubech. Žáci byli také poučeni o vhodných pomůckách používaných 

při ústní hygieně a i o správné technice čištění zubů, předcházení zubnímu kazu; prak-

tickou zkouškou správného čištění zubů byly děti vedeny k odstranění nesprávných ná-

vyků a prevenci nežádoucích jevů v dalších letech. 
 
 
 

Den Země 

 

Projekt se uskutečnil ve středu 24. 4. u příležitosti mezinárodního Dne Země. Učitelé 

připravili pro žáky několik aktivit souvisejících s přírodou a ekologií. Žáci prvního 

stupně postavili“ hmyzí hotel“, který pro nás předchystal spolek Sturm, dále se uskuteč-

nila beseda s myslivcem, který z Postřelmova přivezl nejen pomůcky k myslivosti, ale i 

preparáty lesních zvířat. Program druhého stupně byl orientován podle tematických plá-

nů jednotlivých ročníků, např: význam hmyzu, útočiště zvířat, lesní společenstva, před-
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náška s ukázkou živých plazů, CHKO Litovelské Pomoraví, dále globální problémy to-

hoto tisíciletí odpady a plasty v oceánech, vyjedená moře, kácení tropických deštných 

lesů a pěstování monokulturních plodin. Nechyběly ani otázky obnovitelných zdrojů 

energie, využití informačních technologií k úkolům o ropě. Žáci 8. ročníků si prohlédli 

solární panely umístěné na střeše mohelnické průmyslovky. S projektem souvisí i jarní 

úklid okolo školy, 6. ročník navštívil i nově otevřený sběrný dvůr v Mohelnici. 

 

 

Den pro volbu povolání 

 

V pondělí 16. dubna se na ZŠ Mlýnská konal projektový den - Den pro volbu povolání. 

Do tohoto projektu byly zapojeny všechny třídy. Každá pracovala dle vlastního harmo-

nogramu tak, aby náplň práce, či aktivity odpovídaly dané věkové kategorii. Školu na-

vštívili vojáci, zástupci policie, vězeňské služby, lékař záchranné služby a další zajímaví 

hosté. V jídelně školy se konala přehlídka řemeslných dílen, žáci navštívili hasičskou 

stanici, městský úřad, výrobní závody  Siemens a Hella. Pozvání do školy přijala také 

účastnice olympijských her Vendula Hopjáková. 

 

Tonda Obal 

 

V pátek 31. května se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili ekologického programu firmy 

EKO-KOM „Tonda obal na cestách“, což zahrnovalo interaktivní besedu spojenou s 

hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Cílem byla podpora 

vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V prů-

běhu besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití separovaného od-

padu. Součástí byla také hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. 

Beseda byla vhodným doplněním enviromentální výchovy žáků. 

 

 

Vesmírná Akademie 

 

Základní škola Mohelnice Mlýnská a Masarykova oslavila konec školního roku čtrnác-

tým ročníkem Akademie, tentokrát ve vesmírném stylu. Svá vystoupení představily 

svým rodičům a široké veřejnosti nejprve třídy prvního stupně. Z planety Země jsme se 

přesunuli až na Měsíc a připomenuli si tak významné kosmické výročí - 50 let od první-

ho přistání člověka na povrchu tohoto tělesa. V rámci druhého bloku si žáci připravili 

prezentace nejen taneční, ale i dramatické. Závěr patřil již tradičně devátým, absolvent-

ských ročníkům. Celý program jednotlivých tříd byl protkán výstupy vítězů jarní soutě-

že Mlýnská hledá Superstar, dále hudebními a tanečními kroužky.  
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Sbírka pro psí útulek 

 

V posledním červnovém týdnu proběhla na škole sbírka krmiva a ostatních potřebných 

věcí pro mohelnický psí útulek. Děti z několika tříd útulek navštívily a pod heslem 

„Máme rádi zvířata“ předaly získané dary (piškoty, konzervy, pamlsky, kostičky 

z hovězí kůže, granule, misky, obojky, vodítka, ručníky, deky, polštáře, oblečky, papí-

rové utěrky atd. 

 

 

Prázdninová družina 

 

V posledním prázdninovém týdnu si již tradičně připravily vychovatelky školní družiny 

a školního klubu pro děti prázdninovou družinu s výlety. Děti se podívaly do parku, kde 

si otestovaly své dovednosti a trpělivost na minigolfu, vydaly se na výlet ke koním do 

nedalekého centra Ryzáček, kde se dozvěděly spoustu nových zajímavých informací o 

koních a péči o ně. Děti strávily dopoledne na školním hřišti, vyrazily na koupaliště užít 

si jednu z posledních možností koupání venku. Vydaly se též na výlet na hrad Bouzov, s 

prázdninovou družinou se pak rozloučily pohádkou v místním kině. 

 

 

 

19. Kulturní, vzdělávací a poznávací akce školy 
 

Žáci školy navštívili akce pořádané MKS Mohelnice, Městskou knihovnou a Muzeem 

Mohelnice. Nabízené kulturní, vzdělávací a poznávací akce se za finanční podpory ro-

dičů staly nedílnou součástí kulturně výchovné práce školy.  
 

 

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhly následující akce v tomto časovém sledu: 

 

1) mimoškolní akce 

září Dopravní hřiště 3.A,B,C 

 Fotbal, to je hra 1.stupeň 

 Dopravní hřiště 2.A,B, 1.A,B,C 

říjen Flora Olomouc 6.B 

 Kult. akce "Pohádka o křišťálovém srdci" 1.,2.,3.třídy 

listopad Hasík – požární ochrana obyvatel 2.,6. třídy 

 Spaní ve školní  družině 5.C 

 koncert  skupiny "Marbo" 1.+2. stupeň 

 testování ČŠI 4. tříd.-  AJ 4. třídy 

 kariérové testy žáků 9. tříd 9. třídy 

 testování SCIO 9. třídy 
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 Scholaris Olomouc 9. třídy 

prosinec Mikulášování 1.,2. a 3. třídy 

 Vánoční posezení s důchodci   

 Vystoupení hud. kroužku v MŠ Zámeček hud. kroužek 

 Návštěva muzea 4.B 

 Koncert ZUŠ Mohelnice 4.-7. třídy 

 Vánoční besídky 1.-9. třídy 

 Vánoční koledování ve škole 1. stupeň 

leden Zimní dopravní kurz DDM Mohelnice 2. třídy, 1. třídy 

   

 Vystoupení - divadlo pro MŠ Zámeček 8.,9. třídy 

 Zimní dopravní kurz DDM Mohelnice 4.B, 1.A 

únor Vystoupení - divadlo pro MŠ Hálkova 8., 9. třídy 

 Dopravní výchova 3.B, 3.C 

 Náslech MŠ Hálkova na Mas. v 1.A 1.A 

 Náslech MŠ Zámeček na Mas.v 1.A 1.A 

 Náslech MŠ Zámeček v 1.B 1.B 

 Náslech MŠ Třeština v 1.B + divadlo 1.B 

 Náslech MŠ Hálkova v 1.B a 1.C 1.B,1.C 

 Kult. akce "Čert a Káča" - divadlo 1. 2.tř.,3.A,C,4.A,B 

březen Divadlo "Hrátky na pohádky" 1.-3.tř. Mlýnská 

 Volba povolání - beseda Úřad práce Šumperk 8. ročník 

 Náslech MŠ Mírov v 1.C + divadlo 1.C 

 Spaní v ŠD   

 MŠ Zámeček - schůzka s rodiči předškoláků   

 Dopravní výchova – DH Mohelnice 3.A,B,C 

 kult.představení "Cesta kolem světa" 6.- 8.ročník 

duben Komiksový workshop + knihovna 5.C 

 Dopravní hřiště 4.A,B 

 Zápis do 1.tříd   

 Beseda v knihovně 4.A 

 Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky 1 Mlýnská  

 Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky 1 Masarykova  

květen Krejčovská pohádka - divadlo   

 Přednáška v Aj - "Austrálie" 8., 9. třídy 

 Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky 2 Mlýnská  

 Návštěva muzea 1.C 

 Adaptační kurz pro budoucí prvňáčky 2 Masarykova  

 Dentální hygiena   

 Beseda v knihovně 4.B 
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červen Čas proměn 6. třídy 

 Divadlo ZUŠ 1.+2.tř. 

 Slavnostní rozloučení s 9.třídami v muzeu 28.6. 

srpen Letní dětský tábor – Moravský Karlov (2 turnusy)  

 Přípravný týden v ŠD – Rozloučení s prázdninami  

   

2) projekty 

září Nicholas Winton -  Síla lidskosti 9.třídy 

 Hrátky se školáky 1.stupeň 

 Příběhy našich sousedů vybraní ž. 9.tříd 

říjen Než užiješ alkohol, užij si svůj mozek 7.,8.třídy 

 Kabelkový veletrh celoškolní projekt 

 Staleté kořeny 4.,5.třídy 

 100 let republiky celoškolní projekt 

listopad Burza škol 8.,9.třídy 

 Laskavec 1.-5.tř. Masarykova 

 Za bramborovou vůní (Dary Země) 1.st. 

 Příběhy bezpráví 9.třídy 

 Pasování na čtenáře - knihovna 1.třídy 

 Slavnosti slabikáře - knihovna 1.třídy 

prosinec Prevence úrazu I. blok 5.třídy 

 Vitamínový den 1.st.a 2.st. 

 Mikuláš ve škole celoškolní projekt 

 Vánoční jarmark celoškolní projekt 

únor Příběhy našich sousedů - natáčení videa 9.třídy 

 Příběhy našich sousedů - natáčení reportáže  

březen "Sněhulákový den" - třídní projekt 1.B 

 "Veselé zoubky" 1.A,B,C 

 Prevence úrazů II. blok  

duben Den otevřených dveří celoškolní projekt 

 „Obyčejní lidé v neobyčejných životech“  

 Den pro volbu povolání  celoškolní projekt 

 Den řemesel  

 Den Země - celoškolní projekt celoškolní projekt 

květen "VZPoura úrazům" 6.třídy 

 Prevence úrazů III. blok 5.třídy 

 Tonda obal 1.stupeň 

červen Akademie XIV.ročník celoškolní projekt 

 E-bezpečí 6.,7.třídy 

 Finanční gramotnost 9.třídy 
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 Pasování na čtenáře - knihovna 1.B 

   

3) exkurze 

září Zájezd Vídeň zájemci 

leden SŠTZ Mohelnice - DOD 9.tř.-19 ž. 

 OA Mohelnice - DOD 9.tř. - 26 ž. 

duben Pradědovo muzeum v Bludově (šablony) ŠD 

 Velké Losiny 6.B 

 Papírna Lukavice 5.C 

 Muzeum tvarůžků Loštice 2.B 

květen Arboretum Bílá Lhota, ZS Pateřín 3.C 

 Farma PALOMO Loštice 2.A 

červen Den otevřených dveří ve výtopně ČEZ 6.A,B 

 

 
 

 

20. Soutěže a olympiády ve šk. roce 2018/2019 
 

Nadání a talent dětí je rozvíjen přípravou a zapojením do soutěží ve vědomostních, ja-

zykových, ekologických a uměleckých oblastech. 

 

Školní kola soutěží : 

 

Dějepisná olympiáda Pythagoriáda -  2.stupeň 

Matematická olympiáda Z6,Z7,Z8 Bücherwurm - NJ 

Olympiáda v českém jazyce Aerobic   

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

Vybíjená 4.,5.tříd Pěvecká soutěž- Mlýnská hledá Superstar 

Stolní tenis Olympiáda netradičních sportů 

 

 

 

Zapojení žáků do vyšších kol soutěží : 

 Název soutěže Soutěžní 

kolo 

Počet 

žáků 

Umístění 

leden Dějepisná olympiáda okresní 1  

 Olympiáda v Čj okresní 2  

únor Zeměpisná olympiáda okresní 3  

březen Recitační soutěž na DDM okrskové   

 Matematický klokan celostátní   



   

39 

 

 Recitační soutěž okresní   

duben Zlatý list – ekolog. Mohelnice oblastní  3.a 6.,1.a 3.místo 

 Matematická olympiáda Z6,7,8 okresní   

 Bücherwurm (čtení v Nj)    

 EUROREBUS - zeměpisná krajské   

květen DSMC – dopravní soutěž okresní 8 1., 1.místo 

 DSMC–doprav. sout.Prostějov krajské 4 4.,5. místo 

červen Cyklista roku 2019 – 4.třídy okrskové  1., 1., 3. místo 

 EURUREBUS Praha celostátní 3  

 Den bez úrazu – 5.ročník oblastní 7 2.,4.místo 

 

 

 

Pozitivní trend úspěšných umístění žáků ve sportovních soutěžích pokračoval i v tomto 

školním roce a korunoval tak snahu pedagogů  o formování a zvyšování tělesné zdat-

nosti dětí, což je hlavním cílem při výuce tělesné výchovy: 

 

Sportovní soutěže : 

 Název soutěže Místo konání Soutěžní kolo Umístění 

září Atletický čtyřboj Šumperk okresní 9.,6.,11.,4. místo 

 OVOV - finále Praha republikové 13.místo z 24 ž. 

 přespolní běh Mohelnice okrskové 1.,1.,1.,1.místo 

 přespolní běh  Šumperk okresní finále 6.,3.,4. místo 

říjen Minikopaná starší žáci Mohelnice oblastní 2.místo 

 stolní tenis Šumperk okresní 2.,2.,2. místo 

listopad Florbal IV.kat. Mohelnice okresní 4.místo 

 Florbal III.kat. Mohelnice okresní 5.místo 

prosinec Aerobic maraton  školní  

březen vybíjená 4.,5.tříd  oblastní  

 Halová kopaná Mohelnice oblastní 3.místo 

 ČEZ florbal  Mlýnská oblastní 3.místo 

 Polar Street florbal Ostrava velké finále 33.místo ze 146 

duben Odznak všestrannosti 

olypm.vítězů- OVOV 

ZŠ Vodní  1.,1.,4.,3.,2.,místo, 

družstvo 4.místo 

květen Pohár rozhlasu Šumperk okresní 4.,9.,7.,10. místo 

 McDonald´s Cup Zábřeh oblastní 3.místo 
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21. Plavecký kurz a lyžařský výcvik - 2018/2019 

 

 
plavecký výcvik 

 

18.1. – 5.4. 2019 III.AC 

plavecký výcvik 

 

3.4. – 19.6 .2019 II.AB, III.B 

LVK 

 

11.2. - 16.2.2019 

 

VII.AB 

LVK 

 

16.2. - 22.2.2019 

 

VII.C, VIII.třídy 

 

 

 

 

22. Školní výlety a exkurze ve šk. roce 2018/2019 
 

Pestrost náplně školních výletů vedla k prohloubení znalostí žáků o své vlasti, 

blízkém regionu, přírodních krásách, hlavním městě, historických památkách i vý-

ročích, ale i tradičních řemeslech…  
 

 

1. stupeň                                                            2. stupeň 
 
 

1.A 

 

Mor.Karlov 

 

5.B 

 

Mor.Karlov 
 

1.B 

 

ZOO Olomouc, Mladeč 

 

5.C 

 

Mor.Karlov 
 

1.C 
 

Zámek Úsov 

 

6.A 
 

Dvůr Králové 
 

2.A 

 

ZOO Olomouc, Mladeč 

 

6.B 

 

Dvůr Králové 
 

2.B 
 

 

Mor.Karlov 

 

7.A 
 

Podolí 
 

3.A 

 

ZOO Lešná, Zlín 

 

7.B 

 

Zlín 
 

3.B 

 

Javoříčko, Čechy pod Kosířem 

 

7.C 

 

Podolí 

 

3.C 

 

ZOO Lešná, Zlín 

 

8.A 

 

Praha  
    



   

41 

 

4.A Brno 8.B Zlín 
 

4.B 

 

Javoříčko, Čechy pod Kosířem 

 

9.A 

 

Zlaté Hory (Bohemaland) 
 

5.A 

 

Mor.Karlov 

 

9.B 

 

 

Zlaté Hory (Bohemaland) 

 

 

 

23. Škola v přírodě  - Moravský Karlov 
 

Školní chata v Moravském Karlově umožňuje třídním kolektivům pravidelně vyjíždět 

na pobyty v přírodě se vzdělávací, dobrodružnou i oddechovou tématikou, která stmelu-

je kolektivy a rozvíjí kamarádské vztahy žáků.  

 

13.5. – 17.5.2019 II.A, V.A 

13.5. – 17.5.2019  IV.A   Středisko ekolog.výchovy Švagrov 

20.5. 2017 VI.B 

3.6. – 7.6.2019 I.A,  II.B 

17.6. – 21.6.2019 V.B, V.C 

 

Letní dětské tábory v Moravském Karlově 

  

Na školní chatě v Moravském Karlově proběhly pod vedením pedagogických pracovní-

ků školy dva turnusy dětského tábora. 

Netradiční parta vedoucích vedla 1.turnus pro první stupeň. Srpnové dny prázdnin (    

19.-25.8.2019) strávily děti v „Příběhu Malého prince“. Své dobrodružství prožily 

nejen s hlavním hrdinou, ale i s dalšími postavami ze známé knihy v programu plném 

her a smíchu spolu s výtvarnými a polytechnickými činnostmi, ranními rozcvičkami i 

večerní taneční párty s talentmánií nebo noční hrou. 

Téma letního tábora pro žáky druhého stupně se ve dnech 5.-10.8.2019 neslo v du-

chu Tolkienova Pána prstenů pod názvem „Cesta do Středozemě“. V množství soutěží 

a her museli účastníci prokázat odvahu, bojovnost, důvtip, kreativitu a týmovou spolu-

práci; děti si užily i tradiční táborové aktivity – sportovní hry, společenské večery, tábo-

rák, diskotéky a Stezku odvahy. 
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24. Školní družina, školní klub    

Ve školním roce 2018 - 2019 pracovalo 7 oddělení školní družiny: 5 oddělení na ZŠ 

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

s celkovým počtem 265 dětí (180 dětí ve ŠD a 85 dětí ve ŠK ). S dětmi pracovalo 7 vy-

chovatelek a 2 asistentky pedagoga. Jedno oddělení školní družiny muselo využívat 

kmenovou  třídu, což značně ztížilo práci a ubralo na kvalitě pobytu a činností dětí 

v tomto oddělení. 

Jako každoročně vycházela činnost školní družiny i školního klubu z celoročního plánu. 

Ve školní družině proběhly následující akce rozdělené podle ročních období: 

ZŠ Mlýnská - Domácí mazlíčci - beseda, Týden stromů, Karnevalový rej, Dýňování, 

Piškvorkový turnaj, soutěž ve hře „Goblíci“. 

ZŠ Masarykova – sběr kaštanů, soutěž s draky, Halloweenská párty, Můj domeček, jarní 

olympiáda. 

Všechna oddělení prožívala adventní čas s mikulášským nadělováním, přípravou na vá-

noční období i vánočními besídkami. Děti vyráběly různé dárečky a dekorace  

k Vánocům, Velikonocím, Svátku matek. 

V rámci projektu byla zorganizována na ZŠ Mlýnská Noc ve školní družině – „Dobro-

družství s  literárním hrdinou  Harry Potterem“. V projektu akce, mimo školu byl reali-

zován společný výlet ŠD Mlýnská a ŠD Masarykova do Pradědova muzea v Bludově. 

 

Ve školní družině pracovaly zájmové útvary:  

 pohybové hry  

 počítače  

 dovedné ruce                                                

 keramika  

 florbal  

 

Ve školním klubu pracovaly děti v těchto zájmových útvarech : 

 keramika 

 vaření 

 počítače 
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25. Závěr    

Pokračující trend zvýšeného zájmu o školu potvrdilo opět zvýšení počtu žáků při zápi-

su dětí do 1.tříd, ale i přihlašování žáků zákonnými zástupci žáků z okolních škol 

v průběhu celého školního roku. 

Podpora žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) byla realizována hodinami 

pedagogické intervence, ale též pokračováním projektu Šablony II, v němž byly uplat-

něny potřebné doučovací hodiny. 

Celou republikou , tedy i naší školou , hýbalo téma tzv.GDPR (General Data Protection 

Regulation), kdy všechny organizace, firmy i jednotlivci byli proškoleni v rámci dodr-

žování ochrany dat a osobních údajů občanů tak, aby nedocházelo k porušení nové revo-

luční legislativy stanovené Evropskou unií. 

Největší událostí v průběhu školního roku však byly oslavy 100.výročí vzniku repub-

liky v roce 1918. Tomu byla věnována nejrůznější témata během vyučujících hodin, ale 

hlavně nápadité projekty pro žáky 1.i 2.stupně.  
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Plnění finančního plánu nákladů a výnosů 2018 
    

  Skutečnost k 31.12.2018 v tis.Kč 

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty  Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost Celkem 

Výnosy celkem 37 104 2 442 39 546 
z toho:       

Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60) 2 944 2 439 5 383 

Ostatní výnosy (účty účt. skup. 61 - 66) 551 3 554 

Výnosy z transferů 33 609 0 33 609 

Výnosy z transferů od zřizovatele 6 295 0 6 295 

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje  27 314 0 27 314 

Náklady celkem  37 103 2 005 39 108 
Spotřeba materiálu  3 527 577 4 104 

z toho:       

Učebnice a učební pomůcky 580 0 580 

Kancelářské potřeby 48 1 49 

Čistící prostředky 43 8 51 

Nákup DDHM 247 0 247 

Potraviny 2 078 535 2 613 

Spotřeba energie a ostatních neskladov. dodávek  2 652 642 3 294 

Elektrická energie 611 85 696 

Vodné a stočné 344 48 392 

Plyn 100 41 141 

Teplo 1 597 468 2 065 

Opravy a služby   1 440 138 1 578 

Opravy a udržování budov 358 6 364 

Opravy a udržování strojů a přístrojů 86 22 108 

Cestovné 71 0 71 

Bankovní poplatky 35 13 48 

Telefony 45 12 57 

Internet, správa počítačové sítě 146 5 151 

Revize 0 0 0 

Školení 9 1 10 

Mzdové náklady  19 879 357 20 236 

   z toho: Náklady na platy 19 879 357 20 236 

Sociální pojištění a sociální náklady  7 073 66 7 139 

Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. majetku  1 209 164 1 373 

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného maj. (účet 558) 889 43 932 

Daň z příjmů  0 15 15 

Ostatní náklady 434 3 437 

Výsledek hospodaření  1 437 438 
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti     0 

Výše povinného odvodu z odpisů dle § 28 zákona 250/2000 Sb. 1 209 0 1 209 

Příspěvek na investice od zřizovatele 12 073 0 12 073 

Příspěvek na investice ze státního rozpočtu 0 0 0 

Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. 2018 53,49 0,90 54,39 

     


