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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2016/2017 
 

 

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 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, ve 2.a 4. ročníku jsou dvě para-

lelní třídy, v 1., 3. a 5. ročníku jsou tři paralelní třídy, v 6.,7.,8. a 9.ročníku  po dvou pa-

ralelních třídách; 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:  6 

Počet oddělení školního klubu:  1 

Počet kroužků:  18 druhů 
Počet volitelných předmětů:  21 skupin 
Počet nepovinných předmětů:  2 

 

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

446 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd je 21,24 žáků (z toho na 1. stupni 

19,23 žáků a na 2. stupni 24,50 žáků).  K  30.6.2017  bylo diagnostikováno školskými 

poradenskými zařízeními (ŠPZ)  69 žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřeba-

mi), z toho 35 žáků nově dle vyhlášky č.27/2016-vzdělávání žáků se speciálními vzdě-

lávacími potřebami. Škola je spádovou školou pro 36 okolních obcí a neúplných škol. 

Základní škola má dvě pracoviště - 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 autobusové-

ho 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, možnost využití tabletů pro pedagogy i žáky školy) 

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

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

vzdělávací exkurze žáků v Rakousku) 



   

5 

 

 Vzdělávání  žáků se specifickými vzdělávacími potřebami  

 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 úspěšná 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, nově zrekonstruované školní hřiště, rela-

xační hřiště pro ŠD…) 

 Prevence sociálně patologických jevů – monitoring a předcházení negativním jevům 

 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 - 8 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, dále 3 jazykové učebny, 2  učebny 

informatiky, odborné učebny biologie a chemie s fyzikou  

 Masarykova  - 5 tříd 1. stupně v kmenových třídách (1.A- třída s asistentem pe 

               dagoga) 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, výdejna stravy, školní pozemky se skle-

níkem. U boční strany školy se nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, které slou-

ží 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 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 
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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 žáků. K pohybovým aktivitám 

žáci využívají 2 tělocvičny, které slouží i potřebám veřejnosti, dva gymnastické sály, 

sportovní areál s novým fotbalovým hřištěm na umělé trávě a běžeckou dráhou s umě-

lohmotným povrchem, nově vybudované hřiště pro míčové hry, nové hřiště pro hravé 

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

parametry umožňují mimo jiné oddělený vstup veřejnosti od školních prostor, nebo zvý-

šený 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 děti využívají i nabídky školních svačinek. Pro žáky na Ma-

sarykově ulici slouží těmto účelům výdejna stravy. K dispozici máme šatny s šatními 

skřínkami pro starší žáky a kompletní sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni klasický-

mi i interaktivními 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. Z toho pramení  i vybavenost  školy touto technikou. Pro 

výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny tři učebny výpočetní techniky, cel-

kem 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. K modernímu pří-

stupu k výuce je v učebně Bi pořízeno 30 tabletů pro žáky. Péči o žáky se speciálními 

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

v učebně výpočetní techniky programy určenými pro tyto účely. 

Praktikujeme vedení pedagogické dokumentace elektronickým systémem třídních 

knih a žákovských knížek - ClassIs. 

Nápojové a občerstvovací automaty byly v souladu s tzv.Pamlskovou vyhláškou odstra-

něny, je zajištěna distribuce mléčných výrobků, dětem je umožněno odebírání škol-

ních 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. 
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7. Hodnocení, klima školy, žákovský parlament       
 

Hodnocení výsledků práce dětí se zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodno-

tíme 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 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. Ve dnech 16.a 

17.5.2017 proběhlo on-line testování ČŠI žáků 9.tříd (matematika, anglický jazyk, 

výtvarná a hudební výchova). 
 

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, UP Olomouc a dalšími organizacemi ve městě a okolí. 

 

Činnost školního žákovského parlamentu  

Školní parlament zastupovali tito zvolení zástupci tříd: 

6. A Josef Rebl   6. B Eliška Jurásková 

 Zuzana Vašatová   Marek Kraus 

7. A Jan Navrátil   7. B Carla Osičková 

 Kateřina Pagáčová   Vojtěch Kašpar 

8. A Jakub Šebesta  8. B Jiří Kraus 

 Michaela Divišová  Lukáš Dunovský 

9. A Markéta Ševčíková 9. B Milan Gallo  

 Adam Chrenko   Andrea Filipková 

V tomto školním roce se školní žákovský parlament scházel dle potřeby, většinou bě-

hem velké přestávky nebo před první vyučovací hodinou. 

Prvnímu setkání předcházely volby ve třídách. Z těchto voleb vzešli zástupci tříd – čle-

nové ŽP. 

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, „Valentýn“…) 

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

- barevné vymalování chodeb a tříd – účast žáků; návrh projednáván již v loňském roce, 

schváleno; nakonec odloženo z důvodu rekonstrukčních prací ve škole  

- návrh třídního maskota 
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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. Do ŠVP byly zakomponovány platné změny RVP zaměřené na 

vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v souladu s vyhláškou 

č.27/2016), byla provedena kompletní revize a vyřazení neplatných částí starých verzí  

ŠVP Mlýnek.  

 

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- 1 1 1 2 2 12  
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va 

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  
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8.4   Přehled volitelných předmětů 

 

Ročník Název předmětu Počet hodin 

7. Pohybové hry 2 

 Informatika 2 

 Seminář z přírodovědných předmětů 2 

7. Keramika 1 

 Seminář ze zeměpisu 1 

 Společensko-vědní seminář 1 

8. Informatika 2 

 Seminář ze zeměpisu 2 

 Keramika 2 

8. Informatika 1 

 Seminář z přírodovědných předmětů 1 

 Společensko-vědní seminář 1 

9. Informatika 2 

 Pohybové hry 2 

 Fyzikální praktikum 2 

9. Cvičení z matematiky 1 

 Informatika 1 

 Cvičení z českého jazyka 1 

9. Digitální technologie 1 

 Konverzace v anglickém jazyce 1 

 Společensko-vědní seminář 1 

 

9. Charakteristika pedagogického sboru      

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, 1 zástupce ředitele, 30 učitelů, 6 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, 

nově též školní psycholog (z projektu Šablony 2016) a speciální pedagog (projekt UP 

Olomouc), 1 asistent pedagoga pro žáka se SVP.  
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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 3 1 6 3 11 1 11 0 1 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, Kar.por. 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Pedagogická fakulta  

v Ostravě 
 4. ročník (Masarykova) 1,000 

učitel 
Učitelství pro školy, pro mládež vyžadující 

zvláštní péči 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 3. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 1. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ s prohloubenou 

tělesnou výchovou 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 5. ročník (Masarykova) 1,000 

Základní údaje o pracovnících školy fyzických osob přepočteno na pl-

ně zaměstnané 

Počet pracovníků celkem 58 48,780 

Počet učitelů 1.st.ZŠ 17 15,070 

Počet učitelů 2.st.ZŠ 16 14,409 

Počet vychovatelů ŠD 6   5,501 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9   7,3 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6   5,6 

Počet pracovníků v doplňkové činnosti  4 0,9 
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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 
 3. ročník (mlýnská), 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 
 

5. ročník (Mlýnská) Z, 

Tv 
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 1. ročník (Masarykova) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 5. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Pedagogická fakulta 

v Ostravě 
 2. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 2. ročník (Masarykova) 1,000 

učitelka Historie – muzeologie – odborné studium 
Masarykova univerzita 

v Brně 
ano 3. ročník (Masarykova) 0,909 

učitelka 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a 

učitelství občanské výchovy pro 2. st. ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 Čj 1,000 

učitel 
Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná výchova – 

technická výchova 

Ostravská univerzita 

Pedagogická fakulta 
 Tv,  Pč 1,000 

učitelka Učitelství pro 1. st. ZŠ 
Pedagogická fakulta  

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

učitelka Učitelství pro 1. st. ZŠ 
Pedagogická fakulta 

V Ostravě 
 1. ročník (Mlýnská) 1,000 

učitelka 
Učitelství pro školy 1.cyklu - 

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

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
 

AJ, AJn  

1. stupeň (Masarykova) 
0,500 

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 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 
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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 – 2. stupeň 0,545 

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 0,091 

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 
  0,893 

vychovatelka  
Střední průmyslová 

škola oděvní Prostějov 
ano  1,000 

vychovatelka 
Vychovatelství ve st. oboru - Řízení vol-

nočasových aktivit 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta 
  0,786 

asistentka 

pedagoga 
Sociální pečovatelství 

Evangelická akademie 

Praha 
ano  0,057 

 

 

 

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 
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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  

 
 

 

 

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků      

 

DVPP bylo několikrát účelově zaměřeno na vzdělávání v oblasti společného vzdělává-

ní-inkluze v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrnými opatře-

ními prvního stupně, tvorby PLPP, detailními poznatky z vyhlášky č.27/2016 v kontex-

tu odváděné práce ŠPZ do školní praxe.  

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 ve 

změnách uživatelského prostředí systému ClassIs. Dalšími prioritami ve vzdělávání by-

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

práce se žáky s diagnostikovaným ADHD  a práce učitele s různými variacemi po-

můcek na škole. Stále častěji jsme využívali organizaci DVPP s lektory v prostorách 
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školy, čímž došlo k vyššímu procentu proškolených pedagogů a úsporám finančních 

prostředků. 

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 Zákona o peda-

gog.pracovnících. Další akreditované semináře se zaměřením na své obory absolvovali 

učitelé podle nabídek NIDV a ScholaServis. 

 
 

 

 

 

 

Účastníci Datum  Název školení Místo 

Zaměstnanci školy 31.8.2016 BOZP, PO ZŠ Mlýnská 

Pavel Grünwald 5.9.2016 Seminář učitelů TV  Šumperk 

Jana Šmirgová 15.9.2016 Společné vzdělávání Loštice 

Hana Wiesnerová 14.10.2016 E - twinning  

Šmirgová,Vlasáková 18.10.2016 Úloha ŠPZ v realizaci inkluze OU a PŠ Vodní 

Marcela Vlasáková 21.10.2016 Radlin– partnerské město Polsko 

Pedagogický sbor 27.10.2016 Výcvik sociálních dovedností ZŠ Mlýnská 

Jana Šmirgová 31.10.2016 Kariérové poradenství Šumperk 

Pedagogický sbor 2.11.2016 První stupeň podpory ZŠ Mlýnská 

Vlasáková,Čepová 3.- 4.11.2016 
Sdílení dobré praxe (MAP 

zábřeh) 

ZŠ Chrudim, ZŠ 

Kunratice 

Milan Horký 9.11.2016 DV na 2.stupni (Fraus) Olomouc 

Renáta Formánková 7.12.2016 
Edukace žáků s ADHD syn-

dromem na ZŠ 
Olomouc 

Pedagogický sbor 9.,10.1.2017 
Tvorba PLPP v rámci pod-

půrných opatření 1.st. 
ZŠ Mlýnská 

Pedagogický sbor 22.2.2017 Užití pomůcky FRED Fraus ZŠ Mlýnská 

Vlasáková, Mertová 14.3.2017 Inkluze z pohledu ČŠI Olomouc 

Jana Šmirgová 11.4.2017 Sem.výchovných  poradců Olomouc 

Jolana Winklerová 21.4.2017 Sem.učitelů Nj  

 24.4.2017 Učení s nápadem ZŠ Mlýnská 

Marcela Vlasáková 15.5.2017 Změny předpisů ve školství Přerov 

Marcela Vlasáková 16.5.2017 Zákon opedag.pracovnících Olomouc 

Karla Theimrová 29.5.2017 Sem.facilitátorů IVOK PdF Olomouc 

Pedagogický sbor 

1.stupeň 
8.6.2017 Ukázková hodina Čj 2.ročník ZŠ Masarykova 
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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 při tvorbě MAP, pokra-

čovala spolupráce s fakultami UP Olomouc. 

 

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

la Servis , MAS Zábřeh nebo NET UNIVERSITY Olomouc, některá vzdělávání jsme 

organizovali přímo ve škole. Další spolupráce byla prohloubena se společností EDUin, 

škola obnovila na další školní rok certifikát Rodiče vítáni. V rámci úzké spolupráce 

s mateřskými školami jsme uskutečnili vzájemné návštěvy dětí a projektové náslecho-

vé hodiny zaměřené na aklimatizaci dětí na školní prostředí, připravili jsme pro před-

školáky a jejich rodiče adaptační kurzy. 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. a také za účasti MAS Mohelnice.  

 

V práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zintenzivnila spolupráce se 

ŠPZ ( převážně PPP Mohelnice) spočívající především v časté konzultaci výsledků vy-

šetření v Doporučení ŠPZ. Při řešení sociálně patologických jevů pokračuje 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“  
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. 

V roce 2016/17 bylo realizováno vzdělávání  všech pedagog. pracovníků v oblastech 

společného vzdělávání : Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně 

v ZŠ a Výcvik sociálních dovedností. Dále proběhlo doučování žáků v 11 skupinách a 

ve škole pracoval celý rok školní psycholog v rámci poradenské činnosti pro žáky a ro-

diče, pedagogické pracovníky. 

 

 

 

 „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 spolupracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 

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 pracuje v rámci tohoto projektu speciální pedagog. Pe-

dag.pracovníci se v průběhu projektu účastní 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 2017/18 

2 60 7 1 9 

 

 

 

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 

umělecké 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední       

školy 

střední 

odborná 

učiliště 

celkem  

10 3 2 8 19 6 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

48 + 1 v zahraniční škole 0 

 

 

 

 

Studijní obory Učební obory 

35 13 
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14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků na konci šk.roku 2016/2017 
 

 

1. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s dosta-

tečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

I.A 19 19 19 0 0 17 

I.B 17 17 17 0 0 17 

I.C 16 16 16 0 0 14 

II.A 21 21 20 0 0 13 

II.B 27 27 24 0 0 8 

III.A 15 15 13 0 0 6 

III.B 19 19 16 0 1 7 

III.C 19 19 13 0 0 4 

IV.A 17 17 9 0 1 4 

IV.B 24 24 19 0 0 9 

V.A 17 17 12 0 3 3 

V.B 20 20 13 0 1 4 

V.C 19 19 5 0 1 1 

Celkem 250 250 196 0 7 107 

 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

VI.A 24 24 11 0 4 2 

VI.B 25 25 7 0 13 0 

VII.A 23 23 3 0 13 1 

VII.B 28 28 8 0 9 1 
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VIII.A 21 20 5 1 10 1 

VIII.B 27 27 5 0 14 0 

IX.A 24 24 6 0 10 2 

IX.B 24 24 4 0 8 0 

Celkem 196 195 49 1 81 7 

 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 

Prospělo s vy-

znamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 250 196 0 7 107 

2. stupeň 196 49 1 81 7 

Celkem 446 245 1 88 114 

 

 

 

14.2  Celkový přehled o chování žáků 

 

 
Počet  

žáků 

Pochvala  

ŘŠ+TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 250 78 7 4 3 0 0 

2. stupeň 196 39 19 20 8 0 0 

Celkem 446 117 26 24 11 0 0 

 

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 10209  40,83 0 0 

2. stupeň 12070  61,58 13 0,066 

Celkem 22279 49,95  13 0,029 
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14.4  Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  (k 30.6.2017)                                    
 
 

 Počet žáků 

Celkem žáci se speciálními vzdělávacími potře-

bami  
69 

z toho:  

Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními dle 

vyhlášky č.27/2016 
35 

Žáci s přiděleným asistentem 1 

Žáci se zvýšenou normovanou finanční náročností 15 

Žáci individuálně integrovaní 34 

z toho:  

Zrakové postižení - 

Sluchově postižení 1 

Vada řeči 1 

Tělesně postižení 1 

S vývojovými poruchami učení 31 

Skupinová integrace 0 

  

  

 

 

 

15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení MPP    
 

Za tuto oblast zodpovídá školní metodik prevence (ŠMP). 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů byly řešeny za uplynulé období 

školního roku některé negativní projevy chování:  slovní a fyzické napadení spolužá-

ka, šikana spolužáka, šikana spolužačky s použitím informačních technologií, alkohol. 

Přestupky byly řešeny s rodiči žáků, školní psycholožkou, některé s OSPOD a  sociální 

kurátorkou. Prevenci sociálně patologických jevů, zejména šikaně a zneužívání drog je 

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

situacích a nacházet vhodná řešení. Žáci byli do této problematiky uváděni formou be-

sed a informačních akcí. Každý případ byl individuálně prošetřen, vyhodnocen se všemi 

důsledky. Na žádost rodičů ve spolupráci s vedením školy, třídní učitelkou, VP a ŠMP  

byl umístěn jeden žák na diagnostický pobyt ve Středisku výchovné péče Šumperk 

s pozitivním výsledkem. Při řešení negativních projevů chování škola spolupracovala 
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s Odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), přidělenými sociálními kurátorkami, 

Střediskem výchovné péče (SVP), Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou poradnou, 

SVP Dobrá Vyhlídka Šumperk, a v neposlední řadě s rodiči žáků. Ve škole i nadále 

funguje schránka důvěry (včetně podoby na internetových stránkách), kterou žáci vyu-

žívali 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. Upozornila na nutnost znalosti některých institucí a krizových telefonních čí-

sel. 

Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT : 

Ne-bezpečná síť – pro 4.ročník 

Žáci byli zapojeni hravou formou do besedy. Byla jim nastíněna možná rizika a mož-

nosti zneužití internetu. Beseda se týkala zásad bezpečné komunikace na sociálních sí-

tích, bezpečného využití internetu, e-mailu, mobilu. Dozvěděli se, jak zacházet se svými 

osobními údaji, o kyberšikaně - jak jí čelit a kde hledat pomoc. Dětem byly předkládány 

modelové situace, které společně řešily. 

Kyberšikana – pro 6.ročník 

Žáci byli seznámeni s možnými riziky užívání ICT a sami nalézali řešení některých si-

tuací, týkajících se používání informačních technologií, ochrany osobních dat a bezpeč-

ného užívání internetu. Jednalo se o soubor interaktivních aktivit sloužících k rozšíření 

znalostí a postojů ke kyberšikaně. Učili se správně rozhodovat, vcítit se do role poško-

zeného a hledat řešení. Dozvěděli se, jaké jsou nejčastější důvody, proč oběti šikany 

často mlčí. Celá beseda směřovala k hlavnímu cíli - uvědomění si zrádnosti identity 

osob na internetu. 

 

Další realizace prevence rizikového chování žáků v naší škole proběhla v rámci výuky 

dle ŠVP v jednotlivých vyučovacích hodinách (viz ŠVP nebo Minimální preventivní 

program), dále v rámci školních a třídních projektů: 

VZPoura úrazům –beseda v rámci Výchovy ke zdraví v 8.ročníku 

Součástí besed jsou autentické příběhy lidí, kteří dobře vědí, jaké je to žít s trvalými ná-

sledky po vážném zranění. Svou zkušenost dokážou předat dětem poutavým vyprávě-

ním. Jejich předávání zkušeností je důvěryhodné, emotivní a motivační. 

 
 

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.  
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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 

Krizový plán řešení případů souvisejících s hazardním hraním (hráčstvím), byl za-

veden dle přílohy metodického doporučení MŠMT – č.21, hazardní hráčství 

Dále bude v příštím školním roce zaveden (vzhledem k neustále se rozšiřujícím užívá-

ním informačních technologií i dětmi mladšího školního věku) nově Krizový plán ře-

šení kyberšikany. 

 

 

16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, kontroly 

  Ve školním roce 2016/2017 se neuskutečnila kontrola ČŠI.  

  

Další kontroly: 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje 24.2.2017 

Veřejnosprávní kontrola z MěÚ Mohelnice 17.- 19.5.2017 

 
 

 

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 téma Příběhů bezpráví 

(Příběhy lidí, kteří z různých důvodů opustili domovy) přiblížilo žákům 9.tříd proble-

matiku emigrace. Projekt Edison se šesti stážisty z různých (i rozvojových) zemí přinesl 

dětem zcela nový pohled na život v odlehlých končinách a přispěl k náplni multikulturní 

výchovy ve škole.  
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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.  

 

 
 

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 jarní 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 Sněhuláci pro Afriku 

EDISON Vitamínový den 

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

Přijede Martin na bílém koni? Veselé zoubky 

Vánoční koledování Den s němčinou, Bücherwurm 

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

stupně, bezpečně do školy 

Adaptační kurzy pro předškoláky a jejich 

rodiče 

Přípravný týden v ŠD- loučení s prázdni-

nami 
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EDISON 

 

V rámci projektu Edison hostila naše škola v týdnu od 19. do 23. září 2016 šest zahra-

ničních studentů z Alžíru, Jordánska, Iránu, Indie, Itálie a Tuniska. Projekt EDISON je 

multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice prostor a mo-

tivaci k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání lidí z různých kul-

tur a jejich chování. 

Celý týden strávili studenti mezi žáky z obou budov naší školy. Nejen v hodinách an-

gličtiny prezentovali  svou vzdálenou zemi, diskutovali se žáky na různá témata, hráli 

hry, představili typická národní jídla.  Tato návštěva přispěla  k oživení výuky a k další 

motivaci žáků, kteří měli možnost srovnání různých zemí s ČR a dozvěděli se něco no-

vého o ostatních kulturách, národech a zvycích. 

Stážistům byly představeny na oplátku naše speciality, písně, zvyky a národní památky 

–hrad Bouzov, Tvarůžkárna Loštice, pamětihodnosti města Mohelnice. 

 

  

Hrátky s předškoláky i školáky 

 

Teplé a sluneční počasí přilákalo na konci září  2016 mnoho dětí na sportovní hřiště 

školy na Masarykově ulici. Již šestým rokem zde bylo uspořádáno zábavné odpoledne – 

Hrátky se školáky, které bylo určeno nejen pro mladší žáky školy, ale i pro děti z jiných 

škol a předškolních zařízení. Děti hned u vstupu obdržely kartičku, do které se zazna-

menávaly 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 

koloběžkách, prolézání tunelem, překonávání opičí dráhy. Všichni si dosažené body 

směnili za drobné odměny a k tomu ještě obdrželi malé občerstvení. Cílem akce je 

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

hlavně úspěšně se pobavit v začátku nového školního roku. 

 

 

Vitamínový den 

 

Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Každý druhý týden dostá-

vají děti z 1. stupně balíčky s ovocem, zeleninou, pyré nebo ovocný nápoj. 

Tentokrát si pro nás náš dodavatel ovoce a zeleniny  - firma MK Fruit s.r.o. - připravila 

vitaminový den. Každá třída 1. stupně během dopoledne navštívila školní kuchyňku, 

kde si žáci  pod dohledem šikovných lektorů nachystali svůj zaručeně zdravý ovocný 

špíz. Dále děti viděly ukázku lisování ovocné šťávy a  získaly recept na banánový 

koktejl. Všechny nápoje pak s nadšením ochutnávaly. Lektoři si s dětmi povídali o 

zdravé výživě,  o stravovacích návycích. Řada dětí se motivovala, že si zdravou svačin-

ku přichystá i doma. 
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Burza středních škol a podniků 

 

Dne 10. listopadu 2016 proběhla v Domě kultury v Mohelnici Burza středních škol, kte-

rou pořádala již po čtvrté  Základní škola Mohelnice – Mlýnská.  V letošním roce se 

prezentovalo 22 středních škol z Mohelnice, Zábřehu, Šumperka, Litovle, Uničova, 

Olomouce a dalších míst nejen Olomouckého kraje.  Svá zastoupení měly již tradičně 

mohelnické firmy Hella – Autotechnik a Siemens.  Burza se konala v odpoledních hodi-

nách a navštívilo ji přes 200 žáků základních škol z Mohelnicka. Někteří si přišli pro 

cenné informace sami, jiné doprovázeli rodiče. Školy se na burze všestranně prezento-

valy  a jejich zástupci  ochotně odpovídali na dotazy  týkající se výběru budoucího  stu-

dijního  oboru. 

Úkolem akce bylo zprostředkovat žákům a jejich rodičům co největší množství infor-

mací o středních školách v regionu a nabídnout vycházejícím žákům škálu studijních a 

učebních oborů. Pro žáky 8. tříd byla motivací a důvodem k zamyšlení v rozhodování o 

budoucím studiu.  

 

 

Svatý Martin přijel na Mlýnskou i Masarykovu 

 

O 11.listopadu se říká, že v tento den má sv. Martin přijet na bílém koni. I žáci a učitelé 

se  nechali inspirovat touto starou českou pranostikou  a pozvali děti z mateřských škol, 

aby společně Martina u nich ve škole přivítali. Po krátkém uvítání malých předškoláků 

 Martin na bílém koni do školy opravdu přijel. Postarali se o to svým vystoupením žáci 

5. ročníku. Na děti poté čekaly pracovní dílny, kde si předškoláci vytvořili svého sva-

tomartinského koníka. Také se dozvěděli mnoho zajímavého o původu svátku svatého 

Martina. Povídali si o pranostikách, zazpívali  písničky, recitovali básničky a hádali há-

danky. Na závěr si v tělocvičně dostatečně zasportovali napodobením zimních sportů. 

 

 

Příběhy bezpráví – Příběhy lidí, kteří z různých důvodů opustili své domovy 

 

Naše škola se již tradičně zapojila do projektu nadace Člověk v tísni - Jeden svět na ško-

lách  - Měsíc filmu na školách – Příběhy bezpráví. Příběhy bezpráví už dvanáctým ro-

kem přinášejí do škol téma moderních československých dějin. Patříme mezi 600 zá-

kladních a středních škol z celé republiky, které se zapojily do projektu. Letošním téma-

tem se staly příběhy obyvatel Československa, kteří v průběhu minulého století 

z různých důvodů opustili své domovy. Ve středu 16. 11. 2016 přišel s deváťáky bese-

dovat pan Jan Prucek, který se s nimi jako pamětník podělil o své vzpomínky na období 

60. – 80. let 20. století.  
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Vánoční jarmark 

 

V úterý 20. prosince 2016 se konal na obou budovách naší školy Vánoční jarmark.  Ná-

vštěvníci jarmarku   si  mohli společně s dětmi zhotovit pěkný výrobek, prožít vánoční 

atmosféru při ovocném punči, zaposlouchat se do koled v podání žáků, či zakoupit 

drobné dárečky s vánoční tématikou, které vyrobily děti a jejich učitelé. Bohatá účast 

dětí i jejich rodičů přispěla ke zpříjemnění doby těsně před Vánocemi, kdy se všichni na 

chvíli pozastavili a poddali se příjemné atmosféře, která ve škole panovala. 

 

 

Adaptační setkání 

  

Dne 19. 4. 2017 proběhlo první setkání dětí, které v září nastoupí do 1. tříd. Pro děti byl 

připraven hodinový program plný různých aktivit a činností. Děti s sebou přivedly své 

rodiče i prarodiče a na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké to je, být školákem. Po přivítání 

a představení si děti společně pomocí interaktivní tabule povídaly o tom, co do školy 

patří a nepatří. Děti řešily zábavné úkoly matematických představ a v rámci rozvoje gra-

fomotoriky si vyzdobily jednoduchými tvary teplý pletený svetr, velmi se jim líbilo ma-

tematické divadélko, pexeso a hra Ovocný koš. Druhé adaptační setkání budoucích prv-

ňáčků se uskutečnilo 10.května 2017 a probíhalo v pracovním a sportovním duchu. Bu-

doucí žáčci si mohli vyzkoušet svou zručnost . V druhé části se děti přesunuly do malé-

ho gymnastického sálu, kde soutěžily v družstvech, při činnostech s míčem, ve slalomo-

vém běhu, zaskákaly si na konících a také si vyzkoušely jízdu na vozítku. Cílem těchto 

setkání je posílit vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich učiteli a překonat 

případnou obavu z nástupu do prvních tříd.  

 

 

Sněhuláci pro Afriku 

 

Letošní zima, bohatá sněhová nadílka a dobrá myšlenka byly důvodem zapojení žáků 

naší školy do projektového dne Sněhuláci pro Afriku. Jednorázová akce celorepubliko-

vého rozsahu měla za cíl vytvořit rekordní počet postavených sněhuláků v jeden den, 

pobavit děti a přispět dobré věci. Do stavění se v naší škole zapojili žáci 1. – 5. ročníku, 

kteří společnými silami postavili 8 zajímavých sněhuláků, kteří ozdobili prostory škol-

ního hřiště. Společnost Kola pro Afriku shromažďuje v naší republice starší a nepotřeb-

ná kola, která jsou opravena a zaslána dětem do Afriky, pro něž je to mnohdy jediný 

způsob, jak se dostat do školy. Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl pomoci vydělat pe-

níze na přepravu těchto kol do Afriky. Našim dětem se podařilo s pomocí rodičů na-

shromáždit částku 3252 Kč a přispět tak na dobrou věc.  
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VZPoura úrazům 

 

Žáci 6 .- 7. tříd se zapojili ve čtvrtek 23. února 2017 do projektu Všeobecné zdravotní 

pojišťovny VZPoura úrazům, který je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mla-

distvých. Tento projekt si klade za cíl informovat děti a studenty o tom, jak úrazům a 

jejich následkům účinně předcházet. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepova-

nými stážisty VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních 

školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých 

životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika 

omezit na minimum. Naši školu navštívili dva mladí muži vozíčkáři - ambasadoři pro-

jektu a pohovořili z vlastní zkušenosti o svém úrazu a o životě s následným postižením. 

Snažili se motivovat žáky k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. 

 

 

Sběr papíru 

 

Sběr papíru patří již k tradičním ekologicky a pracovně zaměřeným akcím naší školy. Je 

součástí Dne Země a do této akce se každý rok zapojuje stále víc a víc dětí. V letošním 

roce jsme akci načasovali samostatně na 25.5.2017; žáci školy nasbírali celkem 15 490 

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 spo-

lečnými silami nashromáždili téměř 16 tun sběru, opět překonali loňský rekord a přispě-

li tak k záchraně  pořádného kusu vzrostlého lesa. Nejlepším třídním kolektivem se sta-

la na třída 3. B  s průměrem 70,6 kg papíru na jednoho žáka.  

 

 

Den Země 

 

26. dubna 2017 proběhl již tradiční Den Země. Opět jsme se zamýšleli nad ekologický-

mi problémy, které díky neuvážené činnosti člověka na planetě jsou. Šesté ročníky se 

věnovaly odpadům. Žáci si připomněli pravidla jejich třídění, zapřemýšleli o délce je-

jich rozkladu v přírodě, zhlédli film o obrovských plastových skvrnách v oceánech a 

jejich působení na mořskou faunu. Sedmáci se věnovali ekosystému lesa a zašli se podí-

vat do městské knihovny na velkou výstavu šišek sběratele pana Kvíčaly. Jako každý 

rok mezi ně přišel pan Procházka pobesedovat o hadech a přinesl několik živých exem-

plářů. Osmé ročníky se zaměřili na ekosystém moře a deštného pralesa z hlediska jejich 

devastace člověkem. Aktivity - vyjedená moře a zkáza kvůli palmovému oleji – ukáza-

ly, jak člověk ničí život na planetě. Vodní stopa některým otevřela oči, jak moc plýtvá-

me s životadárnou tekutinou. Deváté ročníky se zamýšlely nad světelným smogem, kte-

rým člověk zamořuje noční oblohu, snažily se najít pro a proti geneticky modifikova-

ným potravinám a spolu s odborníky hledaly řešení situace, která nastane, až dojde ropa, 

jejíž světové zásoby se odhadují jen na 40 let. Zástupci tříd pak zpracovávali z plasto-
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vého odpadu sochy, které soutěžily o titul nejoriginálnější sochy z odpadového materiá-

lu.  

 

 

Den otevřených dveří - Velikonoce 

 

V úterý 28. března 2017 se otevřely  dveře Základní školy  Mohelnice, Mlýnská.  Na 

obou budovách  školy  – na ul. Mlýnská i ul. Masarykova mohli návštěvníci  spatřit žá-

ky při výrobě drobných výrobků, zhlédnout fotodokumentaci, která vypovídá o celoroč-

ní práci školy, navštívit učebny, třídy, dílny, tělocvičnu i hřiště, pobesedovat s učiteli. 

Pro ty nejmenší sehráli starší spolužáci loutkové divadlo, pro budoucí školáky byla při-

pravena zábavná hra „Najdi si svého zajíčka“ s odměnou a na všechny čekala také kul-

turní vystoupení plná  písní a recitace. Celá akce se nesla v duchu blížících se  Veliko-

noc, což dokazovala  jarní výzdoba školy  i drobné výrobky, které si mohli návštěvníci 

odnést domů. 

 

 

Den pro volbu povolání  

 

Ve středu 12. 4. 2017 proběhl na škole Den pro volbu povolání.  Do projektu byly zapo-

jeny všechny třídy 1. i 2. stupně tak, aby zvolené aktivity odpovídaly věku dětí. Žáci 

prvního stupně navštívili různé provozovny v našem městě, např. tiskárnu, poštu, ka-

deřnictví, penzion, kovárnu i městský úřad, zhlédli ukázku práce policie a vězeňské 

služby. Starší žáci měli možnost nahlédnout do provozu podniků Siemens a Hella, zís-

kali informace o situaci na pracovním trhu při besedě s pracovníkem úřadu práce, 

v rámci dílen zhlédli ukázku různých řemeslných oborů, např. nabídky OU Mohelnice 

Vodní (ukázka šití, zdobení perníků, péče o seniory…) Do projektu se zapojuje mnoho 

rodičů a žáci tak prostřednictvím besed i praktických ukázek získávají lepší představu o 

náplni různých profesí, seznamují se s možností studia celé řady učebních oborů a díky 

vstřícnosti řady provozoven poznávají i konkrétní pracoviště. Počet zastoupených profe-

sí se opět rozrostl a během projektového dne bylo možno poznávat práci nejen vojáků, 

policistů, kaskadérů, zdravotníků, kadeřnic, automechanika, včelaře, knihovnice nebo 

učitelky mateřské školy, ale i agronoma, brašnáře, zámečníka, školitele BOZP a řady 

dalších.  

 

 

Dny v barvách jara 

 

První májový týden jsme zasvětili barvám jara. V rámci jednotlivých dní jsme si připo-

mněli vždy jednu barvu se všemi vlastnostmi a schopnostmi působit na člověka, na jeho 

zdraví, city a nálady. Každý den jsme se oblékli do předem avizované barvy dne, na 

hřišti jsme společně vytvořili a nafotili z živých osob obrazec veselého smajlíka, který 
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byl symbolem celého májového týdne. ÚTERÝ jsme zasvětili barvě červené – barvě 

energie, odvahy a rozhodnosti, barvě krve a životní síly. STŘEDA zářila žlutými odstí-

ny, které povzbuzují k vyšším výkonům. ČTVRTEK nám připomněl barvu modrou, kte-

rá harmonizuje energii těla, uklidňuje podrážděné nervy a mírní agresivní náladu. V 

PÁTEK se naše škola proměnila v rozkvetlou louku. Všichni jsme se oblékli do květi-

nových vzorů, a tak proběhl květinový den. O průběhu tohoto týdne byli žáci informo-

váni na nástěnce ve vestibulu a také ve školním rozhlase, z kterého se ráno před vyučo-

váním ozývaly písně s barevným podtextem. 

 

 

E – Twinning 

 

Žáci 1.stupně se zapojují už druhým rokem do projektů eTwinning což je je platforma, 

přes kterou mohou zaměstnanci škol se svými žáky z různých evropských zemí vzájem-

ně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. E-

Twinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning pod-

poruje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikač-

ních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je 

krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. Za loň-

ský projekt ClassMascot on theRoad jsme získali ocenění Certifikát kvality. Letos jsme 

se zapojili do projektu The Wheel of Seasons. 

 

 

OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

 

V dubnu proběhla sportovní soutěž pod záštitou Českého olympijského výboru a spo-

lečnosti Sazka. Jednalo se o olympijský víceboj pro žáky ročník narození 2002 a mladší. 

Soutěž se konala v Mohelnici na základní škole Vodní. Část disciplín se konala na ven-

kovním hřišti - hod medicinbalem, běh 1000 m, a část v prostorách tělocvičny a školy - 

kliky, přeskok přes švihadlo a trojskok z místa. Do soutěže jsme sestavili jedno druž-

stvo, které se skládalo ze čtyř chlapců a ze čtyř dívek. Družstvo se nakonec umístilo na 

4. místě z 8 přihlášených družstev. Dále do soutěže zasáhlo 14 žáků, kteří soutěžili vždy 

ve své věkové kategorii. K nejlepším individuálním výsledkům patří: 1.místo Lukáše 

Dunovského (ročník 2003), 2.místo Petra Fialy (ročník 2002), 4.místo Lukáše Hrocha 

(ročník 2006), 3.místo Elišky Juráskové (ročník 2005). 

 

 

Googlování 

 

Dne 5. 6. 2017 proběhl na Mlýnské v rámci celoškolního projektu šestý ročník soutěže 

v kvalifikovaném vyhledávání informací – Googlování. Soutěže se zúčastnilo cel-

kem 40 žáků. Otázky byly postaveny tak, aby nebylo možné odpovědi nalézt jen 
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s pouhým využitím internetových vyhledávačů, některé souvislosti bylo potřeba logicky 

domýšlet. Otázky byly společné pro kategorii 7. - 9. ročník, děti z pátého a šestého roč-

níku si některé otázky cvičně vyzkoušely v hodinách informatiky. Výsledky byly kori-

govány časem.  

 

 

 

 

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 Mohelnice.  
 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 proběhly tyto akce: 

 

Září EDISON (18.- 24.9.2016)-multikulturní projekt 5.-9.třídy 

 Hrátky se školáky na hřišti Masarykova 1.stupeň+ MŠ 

 Evropský den jazyků  

 Sůl nad zlato - divadelní představení 1.- 3.třídy 

 Vitamínový den – MK Fruit 1.stupeň 

Říjen Pohádky do kapsy - divadelní představení 1.třídy 

 Exkurze – Flora Olomouc 6.A 

 Panna a netvor - divadelní představení 4.,5.ročník 

Listopad MARBO – výchovný koncert 1., 2.stupeň 

 Burza středních škol a podniků v regionu – volba 

povolání (v MKS Mohelnice) 

7.,8.,9.třídy 

 Přijede Martin na bílém koni? 1.stupeň+MŠ 

 Kariérové testy žáků 9.tříd (PPP Mohelnice) 9.třídy 

 Příběhy bezpráví – Příběhy lidí…… 9.třídy 

 Zdeněk Burian – výstava v muzeu  

 Předávání Slabikáře v městské knihovně 1.třídy 

Prosinec Záchranář – beseda k volbě povolání 

(MUDr.Indrst) 

9.třídy 

 Workshop na SPŠE 9.třídy 

 Mikulášská nadílka  

 Advent v Náměšti na Hané 1.,2.třídy 

 Popletené Vánoce - divadelní představení 1.,2.,3.třídy 

 Vánoční koncert žáků ZUŠ 4.-7.třídy 

 Šternberk vánoční 1.,2.,3.třídy 
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 Vánoční jarmark školní projekt 

 Zpívání u vánočního stromu pěvecký sbor 

 Koledování v MŠ  

 „Betlémy“ – výstava v muzeu 4.,6,třídy 

Leden Náslechové hodiny dětí z MŠ v 1.třídách  

 Pussy Cat – divadlo v anglickém jazyce 4.,5.třídy 

 Pevnost poznání Olomouc 5.BC 

Únor Čínská hedvábná legenda - divadlo 2.třídy 

 Komiksový workshop v městské knihovně 5.ročník 

 Sněhuláci pro Afriku 1.-5.ročník 

 VZPoura úrazům – beseda k výchově ke zdraví 6.,7.ročník 

Březen Podej ruku knize 1.stupeň 

 Veselé zoubky – projekt s DM Drogerie 1.třídy 

 Pravěk – expozice v muzeu Mohelnice 1.-6.třídy 

 Národní parky USA - beseda  

 „Jak se tvoří časopis“ – beseda se 100+1 5.,7.třídy 

 Den otevřených dveří - Velikonoce  

Duben Povídejme si, děti - divadelní představení 1.,2.,3.třídy 

 Velikonoční dílny 1.stupeň 

 Zápis do 1.tříd  

 Adaptační kurzy pro předškoláčky  

 Den Země  celoškolní projekt 

 Anthropos Brno 6.A,7.A 

 „Šišky“ – ekologická beseda 1.C 

 Den pro volbu povolání celoškolní projekt 

Květen Animace v Nj 6.ročník 

 Barevné májové dny 1.,2.stupeň 

 Róza nebo Rósa(dramatický kroužek ZUŠ) 6.,7.třídy 

 Staré řecké báje a pověsti  - divadlo 4.,5.ročník 

 Adopce na dálku - beseda 1.stupeň 

 Pasování na čtenáře v městské knihovně 1.třídy 

 Dentální hygiena  1.- 5.ročník 

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

 Když jde kůzle otevřít - divadlo 1.BC 

 Animace v Nj 6.ročník 

 Vídeň – jazykově poznávací exkurze  

 Sférické kino 1.A, 4.A 

 Kyberšikana – prevence soc.pat jevů (PZ Špk) 6.třídy 

 Ne-bezpečná síť - prevence soc.pat jevů (PZ Špk) 4.třídy 

Červen Den dětí + Akademie XII.ročník – 1.6.  
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 Pevnost poznání s ISŠT 8.AB 

 Exkurze Logaritma Moravičany -region.poznávání 2.A 

 Slavnosti hudby – vystoupení na náměstí 4.,5.,7.třídy 

 Slavnosti Slabikáře – projekt s rodiči  1.B 

 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 2016/2017 
 

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 -  2.stupeň 

Matematická olympiáda Z6,Z8,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 

Googlování  

 

 

 

Zapojení žáků do ostatních kol soutěží : 

 Název soutěže Soutěžní 

kolo 

Počet 

žáků 

Umístění 

leden Dějepisná olympiáda okresní 2 4.místo 

 Matematická olympiáda –Z9 okresní  2.,33.místo 

únor Olympiáda v Čj okresní 2 8.-10.,43.místo 

 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 26.místo 

 Mohelnický slavíček oblastní   

 Matematický klokan celostátní   
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 Matematická olympiáda –Z9 krajské 1 20.místo 

 Zlatý list – ekolog. Mohelnice oblastní   

 Bücherwurm – čtení v Nj Par-

dubice 

celostátní 1  

duben Recitační soutěž  Olomouc krajské 1  

 Matem.olympiáda – Z6, Z8 okresní 3  

 EUROREBUS - zeměpisná krajské 17 5.místo 

 Mohelstar – karaoke  neveřejné  1.,2.,1.místo 

květen Mohelstar – karaoke  veřejné   

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

 DSMC – dopravní soutěž okresní 12 1.místo 

 DSMC–doprav. sout.Šternberk krajské 6 4.místo 

 Pythagoriáda 6,7,8 okresní 3  

 Zlatý list – ekol. Olomouc krajské   

 Googlování školní 40  

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 Mohelnice okrskové 1.,1.,1.,1.místo 

 přespolní běh  Šumperk okresní finále 3.,4.místo 

 Atletický čtyřboj  Šumperk okresní 2.,4.,8.místo 

 Minikopaná Mohelnice okrskové 2.místo 

říjen stolní tenis Šumperk okresní  

listopad Florbal IV.kat. Mohelnice okresní 4.místo 

 Florbal III.kat. Mohelnice okresní 2.místo 

prosinec Aerobic maraton    

březen vybíjená 4.,5.tříd  oblastní 3.místo 

 Halová kopaná Postřelmov okresní finále 1.místo 

duben RBP Street florbal Ostrava velké finále 28.místo ze 136 

 florbal žáci 1.stupně Mohelnice  1.místo 

 Odznak všestrannosti ZŠ Vodní  1.,2.,4.,8.místo 
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olypm.vítězů- OVOV 

květen Pohár rozhlasu Šumperk okresní 4.,3.,6.,8.místo 

 McDonald´s Cup Zábřeh oblastní 3.místo 

červen Minikopaná  okrskové 3.místo 

  

 

 

21. Plavecký kurz a lyžařský výcvik 

 

 
plavecký výcvik 

 

4.4. – 6.6. 2017 II.A, III.A, III.B 

plavecký výcvik 

 

11.4. -  8.6.2017 II.B, III.C 

LVK 

 

6. – 11.2. 2017 VII.B + výběr VIII.A 

LVK 

 

13. – 17.2. 2017 VII.A + VI.B 

 

 

 

22. Školní výlety a exkurze ve šk. roce 2016/2017 
 

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 

 

Mor.Karlov 

 

5.B 

 

Mor.Karlov 
 

1.B 

 

Příkazy, Mladeč 

 

5.C 

 

Ramzová 
 

1.C 

 

Mor.Karlov 

 

6.A 

 

Olomouc-Pevnost poznání,ZOO 
 

2.A 

 

Bouzov, Mladeč 

 

6.B 

 

Brno 
 

2.B 
 

 

ZOO Lešná 

 

7.A 

 

Brno 
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3.A 

 

Bouzov, Mladeč 

 

7.B 

 

Olomouc 
 

3.B 
 

Příkazy, Mladeč 

 

8.A 
 

Dolní Morava 

 

3.C 

 

Příkazy, Mladeč 

 

8.B 

 

Dolní Morava 
 

4.A 
 

Mor.Karlov 

 

9.A 
 

Praha 
 

4.B 

 

Příkazy, Mladeč 

 

9.B 

 

Mor.Karlov 
 

5.A 
 

Mor.Karlov 

  

 

  

 

 

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.  

 

2.- 5.5.2017 IV.B 

8.- 12.5.2017 IX.A 

15.- 19.5. 2017 II.A, III.A 

22.- 26.5. 2017 I.C, V.C 

12. - 16.6.2017 I.A, II.B 

19.- 23.6.2017 IV.A, V.A 

 

 

24. Školní družina, školní klub    

Ve školním roce 2016 - 2017 pracovalo 6 oddělení školní družiny: 4 oddělení na ZŠ 

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

s celkovým počtem 257 dětí ( 180 dětí ve ŠD a 77 dětí ve ŠK ). S dětmi pracovalo 6 

kvalifikovaných vychovatelek. Jako každoročně vycházela činnost školní družiny i 

školního klubu z celoročního plánu. Ve školní družině proběhly následující akce rozdě-

lené podle ročních období :  sběr kaštanů, dýňování, adventní čas s přípravou na vá-
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noční období, Mikulášské nadělování, vánoční besídky, výroba velkých sněhových po-

stav a velký karnevalový rej, svátek maminek, Velikonoce. Děti si nejen k těmto svát-

kům vyráběly různé ozdoby a dárečky, například dárečky pro předškoláky apod. Mezi 

další akce patří např. spaní ve školní družině, S knížkami jsme kamarádi, soutěž v hraní 

piškvorek.  

Ve školní družině pracovaly zájmové útvary:  

 pohybové hry  

 počítače  

 dovedné ruce  

 vaření  

 vybíjená  

 keramika  

 hry na balonech  

 veverky  

V zájmových útvarech školní družiny pracovalo celkem 177dětí. 

V průběhu školního roku proběhly ve školním klubu následující akce : Mikulášování, 

Halloweenské dýně, České Vánoce, Ohlédnutí za Velikonocemi.  

Ve školním klubu pracovaly děti v těchto zájmových útvarech: 

 dívčí klub 

 keramika 

 stolní tenis 

 sportovní hry 

Do zájmových útvarů školního klubu bylo zapsáno 58 dětí. 

 

Z projektové činnosti: 

 

Noc ve školní družině 

V pátečním březnovém podvečeru se sešlo ve školní družině na ZŠ Mlýnská 25 dětí. 

Po přípravě spaní paní vychovatelka rozdělila děti do dvou družstev a mohlo začít sou-

těžení po chodbách školy.  Celkem bylo připraveno pět soutěžních disciplín.  Po večeři 

se pokračovalo ve výtvarném duchu, výrobou „ karnevalových škrabošek“.  Následova-

la tolik očekávaná noční stezka odvahy-Tajemná cesta. V sobotu ráno se děti rozešly do 

svých domovů. 

 

Piškvorkový turnaj 

Turnaj probíhal od března do dubna 2017.Zapojilo se celkem 46 dětí rozdělených do tří 

kategorii podle ročníků. Turnaj probíhal formou zápasů dvou dětí mezi sebou a postup-

ně tak s každým dalším dítětem ve své kategorii. Pořadí se určovalo podle počtu vítěz-

ství.  Vyvrcholením turnaje bylo odměnění finalistů. 
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Prázdninový týden ve školní družině 

Poslední týden v srpnu již tradičně probíhá družina formou prázdninových činností. 

V letošním roce se tohoto Prázdninového týdne zúčastnilo 22 dětí. Děti absolvovaly  

výlet do Úsova, na Ryzáčka na Vyšehorky, vystoupaly na mohelnickou věž, prohlédly 

si místní muzeum a vzhledem ke krásnému počasí navštívily i koupaliště. Zahrály si 

v parku minigolf a strávily odpoledne na DDH v Mohelnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Závěr    

První rok zavádění tzv.inkluze - společného vzdělávání do praxe přinášelo řadu nejas-

ností a obtíží především v oblasti výkaznictví, ale i v diagnostice školských poraden-

ských zařízení, mnoho energie muselo být věnováno dotazování, opravě chyb ve vý-

sledných Doporučeních ŠPZ… 

Práce předmětové komise AJ zacílila hned v úvodu šk.roku na projekt EDISON 

s multikulturním zaměřením, v němž stážisté z cizích vzdálených zemí mohli seznámit 

učitele i žáky se svou zemí, krásami přírody, tradičními jídly, kulturou, školstvím apod.  

Na druhé straně jsme věnovali energii a čas mnoha jiným projektům upevňujícím 

vlastenectví a národní cítění, udržování tradic a zvyků v naší vlasti. 

V rámci materiální péče o svěřený majetek a jeho obnovu byly v závěru školního roku 

a během hlavních prázdnin provedeny velké rekonstrukce rozvodů vody a podlah ve 

třídách v budově Mlýnská, čímž se opět zlepšily podmínky k další činnosti školy.   
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Základní údaje o hospodaření   

   

   
v Kč. 

 
Finanční plán pro rok 2016 

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

Výnosy celkem (ř. 32-57) 30 535 740,81 2 568 087,27 33 103 828,08 

z toho:       

Tržby za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60) 2 769 007,26 2 562 693,44 5 331 700,70 

Ostatní tržby (účty účt. skup. 61 - 65) 459 922,97 4 427,97 464 350,94 

Příspěvek a dotace na provoz (ř. 57) 27 305 473,66 0,00 27 305 473,66 

z toho:       

Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 691) 7 342 851,66 0,00 7 342 851,66 

Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje (úč. 691) 19 962 622,00 0,00 19 962 622,00 

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

        

Náklady celkem (ř. 1-30 + 60 + 61) 30 512 195,19 2 446 367,11 32 958 562,30 

z toho:       

Spotřeba materiálu (ř. 1) 3 918 043,99 1 011 092,97 4 929 136,96 

z toho:       

Učebnice a učební pomůcky 409 021,78 0,00 409 021,78 

Kancelářské potřeby 28 291,53 2 210,13 30 501,66 

Čistící prostředky 92 974,39 42 908,00 135 882,39 

Nákup DDHM 952 732,60 145 441,09 1 098 173,69 

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

Potraviny 1 902 779,24 706 387,82 2 609 167,06 

Spotřeba energie a ostatních neskladov. dodávek (ř. 2 a3) 2 981 605,66 853 580,53 3 835 186,19 

z toho:       

Elektrická energie 635 841,20 109 474,12 745 315,32 

Vodné a stočné 287 992,49 48 640,96 336 633,45 

Plyn 80 194,40 46 051,21 126 245,61 

Teplo 1 977 577,57 649 414,24 2 626 991,81 

Služby  (ř. 5 + 6 + 7 + 8) 2 291 207,75 138 550,32 2 429 758,07 

z toho:       

Opravy a udržování budov 1 304 108,46 22 275,00 1 326 383,46 

Opravy a udržování strojů a přístrojů 47 218,16 26 628,32 73 846,48 

Cestovné 53 383,00 0,00 53 383,00 

Bankovní poplatky 13 544,00 11 285,10 24 829,10 

Telefony 51 641,47 11 095,36 62 736,83 

Internet, správa počítačové sítě 171 732,17 1 589,88 173 322,05 

Školení, konzultační činnost Gordic,Vema,Vis,aj. 93 229,65 326,99 93 556,64 

Silniční daň 0,00 2 700,00 2 700,00 

Mzdové náklady (ř. 9) 14 582 418,32 259 990,68 14 842 409,00 

   z toho: Náklady na platy 14 582 418,32 141 954,00 14 724 372,32 

Sociální pojištění a sociální náklady  (ř. 10 + 11 + 12 + 13) 5 197 729,10 56 985,48 5 254 714,58 

Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. majetku (účet 551) 1 134 460,26 122 138,74 1 256 599,00 

Daň z příjmů (ř. 60 + 61) 19 411,00 509,00 19 920,00 
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Ostatní náklady (ř. 4 + 14 až 24 + 26 až 30) vč.neuplatněné DPH 406 730,11 1 328,39 408 058,50 

        

Výsledek hospodaření (ř. 62) 23 545,62 121 720,16 145 265,78 

z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti       

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

Příspěvek na investice od zřizovatele       

Příspěvek na investice ze státního rozpočtu       

Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. 2016 48,368 0,966 49,334 

    
    

    

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


