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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2017/2018 
 

 

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 

V dubnu 2018 prodloužil zřizovatel školy funkční období ředitelce školy – 

Mgr.Marcele Vlasákové. 

K 31.8.2018 v souvislosti s dosažením důchodového věku přestala vykonávat 

funkci zástupkyně 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;  v 1.,3.a 5. ročníku jsou dvě 

paralelní třídy, ve 2., 4. a 6. ročníku jsou tři paralelní třídy, v 7.,8. a 9.ročníku  je po 

dvou paralelních třídách; celkem je na škole zřízeno 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:  16 druhů 
Počet volitelných předmětů:  21 skupin 
Počet nepovinných předmětů:  2  (anglický jazyk pro 2.ročník,  náboženství) 

 

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

481 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd je 22,90 žáků (z toho na 1. stupni 

21,83 žáků a na 2. stupni 24,33 žáků).  K  30.6.2018  bylo diagnostikováno školskými 

poradenskými zařízeními (ŠPZ)  86 žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřeba-

mi), z toho 83 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 – v hlavní budově (1.- 9. ročník)  na Mlýnské ulici je 

soustředěno 17 tříd, v budově na ulici Masarykova 4 jsou 4 třídy (2.- 5. ročník), výdejna 

stravy a školní družina. Hlavní budova je umístěna v klidné části města v blízkosti par-

ku a dosahu autobusového nádraží. Před školou jsou autobusové zastávky pro děti do-

jíždějící 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 (úspěšný opakovaný pobyt zahraničních 

stážistů ve škole,  vzdělávací exkurze žáků v Rakousku) 
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 Vzdělávání  žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, včetně činnosti asistentů 

pedagoga  

 Zmodernizované  podmínky pro sportovní aktivity (hala, 3 tělocvičny, 2 hřiště) 

 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 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 prochází rozsáhlou rekonstrukcí, 

dále výdejna stravy, školní pozemky se skleníkem. U boční strany školních budov se 

nachází i parkoviště s vjezdem z hlavní ulice, která slouží zaměstnancům školy a rodi-

čům, 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 a čte-

nářské koutky na chodbách.   

Prostory pro výuku vyhovují modernímu trendu chodu školy: zahrnují stávající kme-

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

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

žáky 2. stupně, nově zrekonstruovaná cvičná kuchyňka je vybavena pro zájmovou čin-

nost 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 umělohmotným povrchem, nově vybudované hřiště pro mí-

čové hry, nové hřiště pro hravé aktivity školní družiny. Další rekonstrukcí prošla spor-

tovní hala na Mlýnské ulici, jejíž parametry umožňují mimo jiné oddělený vstup veřej-

nosti od školních prostor, nebo zvýšený komfort zájmové činnosti dětí v rámci mohel-

nických sportovních klubů.  

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

k organizaci škol v přírodě a zimních lyžařských výcvikových kurzů; je využívána též 

v rámci doplňkové činnosti školy.  

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

jídel, v prostorách  jídelny děti využívají i nabídky školních svačinek. Prostory výva-

řovny na Mlýnské ulici prochází velkou čtyřměsíční rekonstrukcí, při níž však byl za-

chován provoz v upravených prostorách školní kuchyňky a žáci 2.stupně se docházeli 

stravovat do výdejny na Masarykově ulici. K dispozici máme šatny s šatními skřín-

kami pro starší žáky a kompletní hygienické sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni kla-

sickými i interaktivními učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně dopl-

ňovány 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-

book, 12 tabletů, 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 zprovozněno 30 tabletů pro žáky. Péči o žáky se speciálními vzdělá-

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

něny, je zajištěna distribuce neslazených mléčných výrobků a ovoce všem žákům 

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

Škola nemá bezbariérový přístup. 

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       
 

Hodnocení výsledků práce dětí (sumativní i formativní) se zaměřuje nejen na známko-

vání znalostí, nýbrž hodnotíme také dovednosti dětí, důležité místo věnujeme i sebe-

hodnocení každého žáka. Za tím účelem používáme vlastní upravené žákovské knížky. 

Během školního roku jsme používali elektronický  systém záznamů hodnocení – elek-

tronické žákovské knížky systému Classis. K porovnávání úrovně vzdělávání využívá-

me 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 byl ustaven 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  

Školní parlament zastupovali tito zvolení zástupci tříd: 

 

6 A Anastázie Koudelková  6.B Veronika Poláková 

 Matěj Kuchler    Valerie Bartošová 

6.C Šimon Svoboda   7.A Petr Pátek 

 Eliška Osičková    Karafiátová 

7.B Klára Urbášková   8.A Jan Navrátil 

 Marek Kraus    Sára Vyroubalová 

8.B Vojtěch Kašpar   9.A Jakub Šebesta  

 Adam Urbášek    Michaela Divišová 

9.B Jiří Kraus – předseda ŽP 

 Lukáš Dunovský -  zástupce předsedy 
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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 oblastech se opakovala témata z minulých let: 

- školní projekty a akce (Sbírka pro mohelnický útulek, Adopce zvířat v Zoo, Adopce  

na dálku, Den Země 

 - diskotéka pro žáky, sportovní den – olympiáda, „Valentýn“…) 

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

- návrh třídního maskota 

 

 

 

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.  
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8.3  Učební plány 

 

 

Učební plán 1.stupně 

Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 

1. 2. 3. 4. 5.   Před. 

celkem 

Z toho 

DČD 

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

komunikace Anglický jazyk   3 3 3 9  

Matematika a její 

aplikace 

 

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

Informační 

a komunikační tech-

nologie 

Informatika     1 1  

Člověk a jeho svět Prvouka 2 2 2     

 Přírodověda    2 2 14  

 Vlastivěda    1+1 1+1  2 

Umění a kultura Hudební výcho-

va 

1 1 1 1 1   

 Výtvarná výcho-

va 

1 1 1 2 2 12  

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  

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

Počet hodin 

v ročníku 

 20 22 24 26 26 118 14 

Nepovinné předměty 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  
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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  

 

8.4   Přehled volitelných předmětů 

 

Ročník Název předmětu Počet hodin 

7. Pohybové hry 2 

 Informatika 2 

 Fyzikální praktikum 2 

7. Keramika 1 

 Seminář ze zeměpisu 1 

 Společensko-vědní seminář 1 

8. Informatika 2 

 Seminář ze zeměpisu 2 

 Keramika 2 

8. Informatika 1 

 Psaní všemi deseti 1 

 Společensko-vědní seminář 1 

9. Informatika 2 

 Pohybové hry 2 
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 Keramika 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 zástupkyně ředitelky školy, 32 učitelů, 5 

vychovatelek školní družiny, 1 vedoucí školního klubu, 5 asistentek pedagoga pro 

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

– od mladých 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, metodik prevence sociálně patologických jevů, 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).  

 

 

 

Základní údaje o pracovnících školy fyzických osob přepočteno na 

plně zaměstnané 

Počet pracovníků celkem 61 51,553 

Počet učitelů 1.st.ZŠ 13 11,591 

Počet učitelů 2.st.ZŠ 19 17,818 

Počet asistentů pedagoga 4 2,900 

Počet vychovatelů ŠD 6  5,744 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9   7,3 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6   5,3 

Počet pracovníků v doplňkové činnosti  4 0,9 
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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 4 2 8 3 14 1 7 0 2 7 35 

 

 

 

 

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 

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) 

 

0,955 

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 
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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) 

 

0,545 

zástupkyně 

ředitelky 

Učitelství pro školy 1. cyklu – před-

měty a metodiky pro 1. – 5. roč. ZDŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická fakulta  

 

AJ (1.st. – Mlýnská 1) 

zástupkyně ředitelky 

školy 

 

1,000 

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 

učitelka 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů matematika – základy tech-

niky 

Pedagogická fakulta 

v Ostravě 
 

 

M, Inf 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                              
1,000 

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 

(základy společenských věd) 

UP v Olomouci  Čj, Ov, Svs 1,000 

 

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 

 

učitel 

 

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 

zákl. škol 

Učitelství rodinné výchovy pro 2. st. 

zákl. škol 

Certificate – Grade A 

 

UP v Olomouci  Aj  0,545 

učitelka  

Učitelství českého jazyka pro 2. st. 

zákl. škol 

Učitelství přírodopisu pro 2. st. zákl. 

škol 

UP v Olomouci  

ČJ, asistent pedagoga, 

vychovatelka ŠD 

(Mlýnská 1) 

0,455 

0,400 

 

učitelka  
Učitelství pro 1. st. základních škol UP v Olomouci  

1. st. (Masarykova 4, 

Mlýnská 1), AJ 
1,000 

 

učitelka 

 

Učitelství pro 2. st. zákl. škol, mate-

matika – hudební výchova 

Certifikate – Grade A 

 

UP v Olomouci  Aj, Hv 1,000 
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Katolická teologie UP v Olomouci  náboženství 0,091 

vychovatelka 

Analytická chemie  

Vysvědčení o pedag. způsobilosti 

 

UP v Olomouci 
 

ano 

vychovatelka ve ŠK, 

asistent pedagoga 

0,893 

0,100 

 

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) 
0,893 

 

vychovatelka  
Vychovatelství UP v Olomouci  

vychovatelka  

(Mlýnská 1) 
0,893 

vychovatelka Vychovatelství 
Střední pedagogická 

škola Přerov  

 

vedoucí vychovatelka  

 

1,000 

vychovatelka 
Pedagogika specifických činností ve 

volném čase 

Vyšší odborná škola 

pedagogická a Střední 

pedagogická škola 

Litomyšl 

 
vychovatelka ŠD 

(Mlýnská 1) 
0,500 

 

asistent pe-

dagoga 

 

Provoz obchodu 

Centrum odborné 

přípravy 

Šumperk 
 

asistent pedagoga, 

vychovatelka ŠD 

(Mlýn.) 

0,500 

0,286 

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 
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uklízečka 0,400 SOU 

vedoucí školní jídelny 0,900 SOŠ 

kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 1,000 SOU 

kuchařka 0,700 SOU 

kuchařka 0,700 SOU 

Celkem  12,600  

 

 

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      

 

Cílem DVPP v letošním roce bylo zaměření na vzdělávací oblasti - cizí jazyky, využí-

vání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost, inkluzívní vzdělávání.  

Oblast společného vzdělávání v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

byla zahrnuta do vzdělávání prostřednictvím vyhodnocení pozitiv, zjištěných faktů, ne-

dostatků a připomínek (Zrcadlo inkluze).  

Důležitými a stálými oblastmi vzdělávání jsou stále nové poznatky z psychologie, pe-

dagogiky, moderní metody v didaktice předmětů, rozvíjení finanční gramotnosti, jazy-

kové kurzy,  práce s výpočetní a interaktivní výbavou školy, ale také rizika možného 

zneužití internetu ... Pro zkvalitnění práce se systémem elektronického vedení pedago-

gické dokumentace byli pedagogové proškoleni v mírných změnách uživatelského pro-

středí systému ClassIs.  

Dalšími prioritami ve vzdělávání byla výuka a výchova žáků budovaná formou Team 

buildingu, nebo progresivní způsob vedení třídnických hodin a práce učitele 

s různými variacemi interaktivních pomůcek zakoupených pro výuku od osvědče-

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

organizaci DVPP s lektory v prostorách školy, čímž došlo k vyššímu procentu proško-

lených pedagogů a úsporám finančních prostředků. 
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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, Reformy regionálního školství, Strategie plánování a 

GDPR v podmínkách školství. Další akreditované semináře se zaměřením na své obo-

ry absolvovali učitelé podle nabídek NIDV a ScholaServis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Účastníci Datum  Název školení Místo 

Zaměstnanci školy 31.8.2017 BOZP, PO ZŠ Mlýnská 

Milan Horký 6.9.2017 Seminář učitelů TV  Šumperk 

Marcela Vlasáková Roční cyklus Strategie plánování Ostrava 

Hana Wiesnerová 13.10.2017 E - twinning Praha 

Marcela Vlasáková 12.,13.10.2017 Kvalitní škola Kolštejn 

Pedagogický sbor 26.10.2017 Vedení třídnických hodin ZŠ Mlýnská 

Jolana Winklerová 1.11.2017 Konference KLETT Olomouc 

Učitelé 

Čj,Rj,D,Bi,Ch 
8.11.2017 Seminář FRAUS - MIUč ZŠ Mlýnská 

Učitelé a rodiče 15.11.2017 
Kyberšikana a bezpečné užívá-

ní internetu 
ZŠ Mlýnská 

Jana Šmirgová - VP 15.11.2017 Aktuální problémy školství ZŠ Vodní 

Marcela Vlasáková 21.11.2017 Reforma regionálního školství Přerov 

Zdena Arnoštová 23.11.2017 Inspirace pro výuku M,Př ČŠI Olomouc 

Marcela Vlasáková 29.11.2017 Novinky v právních předpisech Olomouc 

Marcela Vlasáková 8.12,28.2.2018 Seminář GDPR Olomouc 

Lenka Švecová 13.2.2018 Seminář GDPR Olomouc 

Učitelé 1.stupně 21.2.2018 Team Building ZŠ Mlýnská 

Šmirgová,Tüdösová 22.2.2018 IVOK – Zrcadlo inkluze Olomouc 

Učitelé 2.stupně 28.2.2018 Team Building ZŠ Mlýnská 

Vychov.ŠD + asist. 1.3.2018 Team Building ZŠ Mlýnská 

Markéta Tüdösová 26.4.2018 IVOK – Zrcadlo poradenství Olomouc 

Eva Skřivánková 1.6.2018 Sem.vychovatelek ŠD Praha 

Tereza Strupková 18.6.2018 Sem.učitelů zdravotníků DDM Mohel. 
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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 , pokračovala spoluprá-

ce s fakultami UP Olomouc. 

 

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

la Servis , MAS – místní  akční skupinou Mohelnice. 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 náslechové hodiny zaměřené na aklimatizaci dětí na školní prostředí, 

připravili jsme pro předškoláky a jejich rodiče adaptační kurzy. V rámci projektu „Ša-

blony I“ jsme organizovali vzdělávací přednášky pro rodiče našich dětí. Žákům z okol-

ních obcí (Třeština, Mírov, Maletín) jsme v rámci plynulého přechodu žáků 

z malotřídních škol umožnili prohlídku školy se zapojením do činnosti společně 

s našimi 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 

Burza 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“  
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 byl zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spo-

lečné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu žáků z mateřských a jednotlivých ma-

lotřídních škol do základní školy, personální podpora ZŠ - zřízení místa školního psy-

chologa, vzájemná spolupráce pedagogů ve čtenářské a matematické gramotnosti, dou-

čování žáků ohrožených školním neúspěchem a odborně zaměřená tématická setkávání 

a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. 

V roce 2017/18 bylo realizováno vzdělávání  všech pedagog. pracovníků v oblastech 

společného vzdělávání : Vedení třídnických hodin. Dále proběhlo doučování žáků 

v 11 skupinách a ve škole pracoval celý rok školní psycholog v rámci poradenské čin-

nosti pro žáky a rodiče, pedagogické pracovníky. V tomto školním roce proběhlo 6 od-

borně zaměřených setkání a spolupráce s rodiči žáků na téma: 
 

1. Pohybová aktivita v životním stylu dětí a dospívajících: seminář zaměřený 

na pohybovou aktivitu v životním stylu dětí a dospívajících, determinanty zdra-

ví, změny životního stylu, chronická neinfekční onemocnění, doporučené pohy-

bové aktivity; FTK UPOL 

 

2. E-bezpečí pro rodiče: setkání zaměřené na jevy, které mohou být rizikové pro 

děti/žáky při komunikaci na internetu (kyberšikana, rizika sociálních sítí (Face-

book), ochrana osobních údajů, kybergrooming, sexting, atd.), možná obrana a 

ochrana před těmito jevy, diskuze, prostor pro dotazy;  PedF UPOL 

 

3. Jak na učení bez mučení: jak a proč vznikají problémy s učením, jak zpříjemnit 

domácí přípravu na vyučování, diskuze, prostor pro dotazy; Studijní centrum 

Basic, Olomouc 
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4. Kyberšikana na 1. stupni ZŠ: rizika sociálních sítí a mobilních telefonů, kyber-

šikana, možné projevy, prevence, postup v případě kyberšikany; Poradna zdraví 

Šumperk 

 

5. Burza škol: setkání zaměřené na nabídku vybraných oborů, informace o trhu prá-

ce, výměna zkušeností a informací mezi školami (zástupci SŠ) 

  

6. Beseda s rodiči žáků 9.tříd: volba SŠ,nabídka SŠ v regionu Mohelnice, informa-

ce ood zástupců SŠ, podmínky přijímacího řízení  (zástupci SŠ) 

 
 
 

 „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 

 

Projekt byl podán v červnu 2018, byl schválen, jeho realizace začala 1.9.2018. Projekt 

je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdě-

lávání dětí a žáků, usnadnění přechodu žáků z mateřských a jednotlivých malotřídních 

škol do základní školy, personální podpora ZŠ - zřízení místa školního psychologa, zří-

zení místa kariérového poradce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a ba-

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

vzdělávání pedagogických pracovníků a projektové dny mimo školské zařízení. 

 

 

 

 „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 

3 57 10 1 10 

 

 

 

13.2 Výsledky přijímacího řízení 
 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia 1 0 

 

b) na střední školy:  
 

gymnázia 
obchodní 

akademie 

střední 

školy 

umělecké 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední       

školy 

celkem  

2 1 2 9 34 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 

47 1 

 

 

 

 

Studijní obory Učební obory 

27 21 
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14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků v 1.pololetí šk.roku 2017/2018 
 

1. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s dosta-

tečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

I.A 26 26 26 0 0 24 

I.B 25 25 25 0 0 13 

II.A 19 19 19 0 0 13 

II.B 19 19 19 0 0 18 

II.C 18 18 18 0 0 16 

III.A 22 22 21 0 0 13 

III.B 27 27 24 0 0 8 

IV.A 16 16 12 0 0 4 

IV.B 19 19 8 0 1 5 

IV.C 21 21 10 0 0 3 

V.A 22 22 14 0 1 5 

V.B 28 28 19 0 2 3 

Celkem 262 262 215 0 4 135 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

VI.A 24 23 10 1 5 3 

VI.B 21 21 10 0 3 5 

VI.C 24 24 4 0 5 1 

VII.A 23 22 8 1 4 3 

VII.B 25 25 2 0 13 0 

VIII.A 25 25 4 0 10 1 

VIII.B 28 28 11 0 8 3 
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IX.A 20 20 5 0 11 1 

IX.B 27 27 7 0 12 0 

Celkem 217 215 61 2 71 14 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 

Prospělo s vy-

znamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 262 215 0 4 135 

2. stupeň 217 61 2 71 14 

Celkem 479 276 2 75 149 

 

 

14.2  Celkový přehled o hodnocení chování žáků v 1.pololetí šk.roku 2017/2018 

 

 
Počet  

žáků 

Pochvala  

ŘŠ+TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 262 99 15 5 0 0 0 

2. stupeň 217 48 28 19 5 0 0 

Celkem 479 147 43 24 5 0 0 

 

 

14.3  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.roku 2017/2018 
 

1. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Žáci s dosta-

tečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

I.A 26 26 26 0 0 20 

I.B 26 26 26 0 0 19 

II.A 19 19 19 0 0 12 

II.B 19 19 18 0 0 16 

II.C 18 18 18 0 0 15 

III.A 22 22 20 0 0 11 
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III.B 26 26 22 0 0 8 

IV.A 16 16 9 0 2 5 

IV.B 19 19 9 0 2 5 

IV.C 22 22 9 0 0 3 

V.A 21+1 21 11 0 1 6 

V.B 28 28 15 0 2 4 

Celkem 262+1 262 202 0 7 124 

 

2. stupeň 

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečnou 

Žáci s výborným 

prospěchem 

VI.A 24 23 8 1 7 0 

VI.B 22 22 10 0 4 1 

VI.C 24 24 3 0 9 0 

VII.A 23 22 9 1 4 2 

VII.B 25 25 3 0 12 0 

VIII.A 26 26 4 0 11 1 

VIII.B 28 28 9 0 9 3 

IX.A 20+1 20 5 0 12 1 

IX.B 27 27 4 0 15 1 

Celkem 219+1 217 55 2 83 9 

 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 

Prospělo s vy-

znamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 262+1 225 0 7 124 

2. stupeň 219+1 55 2 83 9 

Celkem 481+2 257 2 90 133 
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14.4  Celkový přehled o hodnocení chování žáků ve 2.pololetí šk.roku 2017/2018 

 

 
Počet  

žáků 

Pochvala  

ŘŠ+TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 262 125 14 7 4 0 0 

2. stupeň 219 60 26 17 11 2 0 

Celkem 481 185 40 24 15 2 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 14405  59,98 0 0 

2. stupeň 13581  62,01 37 0,168 

Celkem 27986 51,18  37 0,077 

 

 

 

14.6  Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  (k 30.6.2018)                                    
 
 

 Počet žáků 

Celkem žáci se speciálními vzdělávacími potře-

bami  
86 

z toho:  

1) Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními dle 

vyhlášky č.27/2016 
83 

Žáci s přiděleným asistentem 5 

Žáci se zvýšenou normovanou finanční náročností 34 

2) Žáci individuálně integrovaní 3 

z toho:  

Zrakové postižení - 

Sluchově postižení - 

Vada řeči - 
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Tělesně postižení - 

S vývojovými poruchami učení 3 

Skupinová integrace 0 

 

 

 

15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení MPP    
 

Za tuto oblast zodpovídá školní metodik prevence (ŠMP). 

V letošním školním roce se naše škola potýkala s některými negativními projevy chová-

ní: opakované slovní a fyzické napadení spolužáka, šikana spolužáka, záškoláctví, se-

bepoškozování, hrubé slovní napadení pedagogického pracovníka.  

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. 

Všechny negativní jevy byly důkladně prošetřeny za přítomnosti výchovného poradce, 

školního metodika prevence, školního psychologa a třídních učitelů.  Každý případ byl 

individuálně řešen a vyhodnocen s průběžným informováním vedení školy. Při řešení 

závažnějších negativních projevů v chování žáků se zapojil do spolupráce Odbor sociál-

ně právní ochrany dětí (OSPOD) Mohelnice. 

Ve škole i nadále funguje schránka důvěry (i v podobě internetových stránek), kterou 

žáci využívali v průběhu celého školního roku. Podněty, které obsahovala, byly řešeny 

výchovnou poradkyní a třídními učiteli. 

 Realizované programy, projekty a besedy v rámci Prevence rizikových poruch 

chování žáků ve školním roce 2017/1018:  

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

Bezpečné užívání sítě - nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT – 

pro rodiče žáků 1. a 2. stupně 

Bezpečné užívání informačních technologií – pro rodiče dětí 1. stupně 

Dospívání děvčat a chlapců – pro 6. ročník 

Učení není mučení – beseda pro rodiče dětí 1. stupně – beseda s poradenstvím pro ro-

diče dětí mladšího školního věku se zaměřením na otázky domácí přípravy žáků a škol-

ních úspěchů 

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: 

Projekt EDISON - Multikulturní projekt  



   

26 

 

Den pro volbu povolání – školní projekt, zaměřený na seznámení žáků s různými dru-

hy povolání  

VZPoura úrazům – beseda v rámci předmětu Výchova ke zdraví  na 2. stupni - součás-

tí besedy byly autentické příběhy lidí, kteří dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky 

po vážném zranění.  

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

žení D Olomouc – zaměřen na prevenci šikany a osobnostní růst 

 

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.  

 
 

 

 

16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, kontroly 

  Ve dnech 25.-27.4.2018 byla na škole provedena kontrola ČŠI.  

 

Ze závěrů inspekční činnosti:  

- ve spolupráci se zřizovatelem se zlepšily materiálně-technické a psychohygienické 

podmínky pro žáky i pedagogy, pozitivní změny jsou patrné v organizování vzdělávací-

ho procesu, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšíření a zkvalitnění 

vzdělávací nabídky, školních a mimoškolních aktivit 

 - v posledních třech letech došlo k výraznému nárůstu počtu žáků  

- v rámci kariérového poradenství se zlepšila péče a informovanost žáků a jejich zákon-

ných zástupců, škola vytvořila novou tradici organizováním Burzy středních škol  

- škola má jasně a srozumitelně zpracovanou koncepci rozvoje, průběžně se daří napl-

ňovat stanovené cíle, veřejnost, zaměstnanci školy i zákonní zástupci jsou informováni 

o záměrech školy  

- vedení školy systematicky řídí pedagogický proces, monitoruje podmínky, průběh a 

výsledky vzdělávání, vyhodnocuje práci a výsledky školy ve spolupráci s metodickými 

orgány školy, navrhuje opatření ke zlepšení stavu  

- pedagogové aktivně spolupracují, udržují kolegiální vztahy, vyměňují si názory a in-

formace, poskytují si zpětnou vazbu  

- škola systematicky spolupracuje se zřizovatelem, zákonnými zástupci, školami ve 

městě i okolí, místními organizacemi a spolky, školskými poradenskými zařízeními a 

dalšími organizacemi 

- dlouhodobá aktivita vedení školy v oblasti projektové činnosti má pozitivní dopad na 

kvalitu poskytovaného vzdělávání a školských služeb 
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 - činnost školního poradenského pracoviště, individuální přístup pedagogických pra-

covníků k žákům přispívá k efektivní spolupráci školy, zákonných zástupců a partnerů 

školy při řešení rizikových jevů a přijímání následných opatření k jejich průběžnému 

snižování  

- škola má propracovaný systém evaluačních metod k porovnání výsledků vzdělávání 

žáků za jednotlivé školní roky včetně stanovení opatření k eliminaci neúspěšnosti  

- příležitostí ke zlepšení se jeví častější diferenciace vzdělávací činnosti žáků zejména s 

ohledem na žáky nadané, větší pozornost věnovat sebehodnocení žáků 

 

 

  

Další kontroly: 

 

Veřejnosprávní kontrola z MěÚ Mohelnice 11.- 13.6.2018 
 

 

 

 

 

17. Průběh vzdělávání a aktivity školy 
 

Koncepční záměry v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materiálního zabezpečení 

školy se dařilo plnit, pedagogové v průběhu roku pokračovali v plnění školního vzdělá-

vacího programu MLÝNEK. V činnosti pokračovala školní žákovská samospráva, podí-

lela se na akcích školy. Bylo uskutečněno množství projektů a doplňkových akcí. Škola 

v tomto roce pokračovala v činnosti sítě Škol podporujících zdraví, obhájila značku Ro-

diče vítáni, pokračoval projekt  týkající se volby povolání - Den pro volbu povolání a 

Burza středních škol v regionu. Výchovné působení cílilo na zvyšování zodpovědnosti 

žáků i jejich rodičů při užívání sociálních sítí a ochrany před možností jejich zneužívání 

(besedy kyberšikana, E-nebezpečí). Letošní téma Příběhů bezpráví (Příběhy vzdoru) 

přiblížilo žákům 9.tříd problematiku formujícího se odporu proti životu za totality. Dru-

hý ročník projektu Edison s pěti stážisty z různých zemí (Rusko, Tunisko, Turecko, Srí 

Lanka, Egypt) přinesl dětem zcela nový pohled na život v různých končinách světa a 

přispěl k náplni multikulturní výchovy ve škole.  

 

 

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.  
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Dlouhodobé projekty školy 

 

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

rodiče 

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

pro 2.a 6. třídy) 

Příběhy bezpráví 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 Když nás vedou smysly 

EDISON 2 Vitamínový den 

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

Svatomartinské tradice Veselé zoubky 

Vánoční koledování Den s němčinou, Bücherwurm 

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

stupně 

Beseda se spisovatelkou a mohelnickou 

rodačkou Miladou Motlovou 

Přípravný týden v ŠD- loučení s prázdni-

nami 

VZPoura úrazům Den laskavosti 

 

 

 

 

Dravci nad mohelnickým parkem 

 

V začátku nového školního roku žáci zhlédli v městském parku pořad zaměřený na dra-

vé ptáky. Ty do Mohelnice přivezli sokolníci ze společnosti na ochranu dravců Zay-

ferus. V programu žáci i učitelé viděli orla, sovu, sokola, supa, poštolku, jestřába, sýčka 

a spoustu dalších známých, ale i těch méně známých opeřenců, dokonce i cizokrajného 

dravce – karanča. Sokolníci zábavnou formou všechny ptáky představili a následně žáky 
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vyzkoušeli z toho, co si zapamatovali. Ti nejlepší si za své správné odpovědi odnesli 

domů pexeso nebo kalendář. Někteří žáci měli to štěstí, že si mohli dravce přivolat z 

letu na svou ruku. Poslední částí této zajímavé akce byla ukázka lovu. Sokolníci pří-

tomným předvedli, jak dravci loví napodobeninu lišky, či zajíce. Žáci a učitelé také vi-

děli, jak dravci létají a plachtí vzduchem, útočí střemhlav na kořist, či reagují na signály 

svých cvičitelů.  Tato akce se setkala s příznivým ohlasem, napomohla k získávání 

kladného vztahu k živé přírodě a k finanční podpoře záchranné stanice dravců. 

 

 

EDISON 

 

V týdnu od 18.- do 22. září 2017 se naše škola již podruhé zúčastnila projektu EDISON. 

Tento multikulturní projekt  který poskytuje prostor a motivaci k přemýšlení o budou-

cích možnostech, založených na poznávání různých kultur. Podobně jako vloni, kdy 

jsme přijali hosty z šesti cizích zemí, dorazilo tentokrát hostů pět, a to z Tuniska, Turec-

ka, Ruska, Íránu a Srí Lanky. Žáci se tak poutavou formou video prezentací dozvěděli, 

jak se žije různých koutech světa, vyrobili si tradiční symboly zemí a ochutnali krajová 

orientální jídla. V neposlední řadě dostali příležitost procvičit si konverzaci v anglickém 

a ruském jazyce. 

 

 

Když vás vedou smysly 

 

Sdružení Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých ČR s pobočkou v Šumper-

ku připravilo na středu 27. září pro školáky a širokou veřejnost prostorách kulturního 

domu akci s názvem Když vás vedou smysly. Někteří žáci 1. a 2. stupně využili této pří-

ležitosti a se svými učiteli tuto akci navštívili. Chtěli si vyzkoušet jako to je, když člo-

věk žije se zrakovým handicapem. 

V úvodu si s organizátory popovídali o tom, jak vlastně slabozrakého a nevidomého 

spoluobčana poznáme a jaké životní nástrahy a úskalí jej mohou v životě potkat. Potom 

si s klapkami na očích některé činnosti sami vyzkoušeli. Nalévali vodu do hrnku pomocí 

indikátoru hladiny, třídili geometrické tvary, navlékali poslepu korálky, luštili nápis v 

Braillově písmu či pomocí chuti a čichu rozlišovali známé potraviny. 

Nejzajímavější činností byly sportovní aktivity: aplikovaný stolní tenis pro nevidomé, 

simulovaná střelba z pistole naváděná zvukem nebo stezka temnou místností plná ná-

strah. Na závěr si žáci vyzkoušeli chůzi s hůlkou. 

Děti odcházely z prezentační akce plni nových zážitků a informací, které mohou uplat-

nit v životě při setkání se zrakově handicapovanými spoluobčany a podat jim pomocnou 

ruku. 
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Podzimní FLORA Olomouc 

 

Ve čtvrtek 5. října se vydali žáci 7. B v rámci předmětu pěstitelství do Olomouce, aby 

zhlédli velice oblíbenou podzimní etapu mezinárodní květinové výstavy a zahradnické-

ho veletrhu Flora Olomouc 2017. Na olomouckém výstavišti Flora čekal na všechny 

návštěvníky od 5. do 8. října také bohatý program se spoustou lákadel, doplněný rovněž 

již tradičně oblíbeným festivalem gastronomie a nápojů Olima, Podzimními zahradnic-

kými trhy, Flora koštem či projektem Rozkvetlé památky. V hlavní expozici v největším 

pavilonu A se představili nejlepší tuzemští pěstitelé z řad členů Zelinářské unie Čech a 

Moravy a Ovocnářské unie ČR. Motto výstavy tentokrát bylo Návrat ke kořenům pod 

záštitou ministra zemědělství. Nechyběla ani společná expozice Českého zahrádkářské-

ho svazu, floristická soutěž „Jablko poznání“, ochutnávka ovoce, moštů a mléčných vý-

robků od českých vystavovatelů. Mnozí žáci byli na takové výstavě poprvé. To, že se 

jim na Floře líbilo, potvrzovaly tašky s rostlinkami, cibulkami nebo třeba kaktusy pro 

své rodiny. 

 

Laskavci 

 

Žáci prvního stupně na Masarykově se rozhodli přispět svým laskavým činem k oslavě 

Mezinárodního dne laskavosti dne 13. listopadu. Tým s názvem Yutubeři z 5. A se za-

pojil do celostátního projektu Jsem laskavec. Páťáci s vlastnoručně vyrobenými plakáty 

navštívili své mladší spolužáky z nižších tříd a získali je pro svůj nápad. Všichni s po-

mocí rodičů probrali své zásoby hraček, knih a oblečení a ty nepoužívané přinesli do 

školy, aby je mohli nabídnout ke koupi ostatním a výdělek věnovat na konto Dobrý an-

děl. Věcí se sešlo mnoho a o jejich zakoupení byl mezi dětmi velký zájem. Dobrému 

andělovi zaslali 4.255 Kč. Neprodané hračky a oblečení byly odvezeny do Zábřeha, kde 

poslouží dětem v azylovém Domově pro matky s dětmi. 

Díky organizátorům projektu si žáci uvědomili, že konání laskavostí zpříjemňuje život 

nám všem a nemělo by se omezit jen na jeden den v roce. 

 

 

Svatomartinské dopoledne ve škole 

 

11. listopadu má v našem kalendáři svátek Martin. S tímto jménem se v tradičních zvy-

cích pojí legenda o svatém Martinovi, která se nám stala námětem pro projektový den. 

Pozvali jsme si k nám do školy milé hosty, děti z mateřských škol, abychom se s nimi 

podělili o zajímavý příběh člověka, který opustil vojenský plášť, stal se poustevníkem a 

později biskupem. 

V režii žáků 4. a 5. třídy malí diváci vyslechli jednoduchou formou životní příběh sv. 

Martina prostřednictvím dramatizace, děti si ve skupinkách složily koníka, vyrobily če-

lenku ve tvaru sněhové vločky v duchu známé pranostiky o příchodu první sněhové na-
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dílky. Svatomartinské období je doba posvícení, proto si upekly pravé svatomartinské 

rohlíčky „zahýbánky“ zdobené mákem, slunečnicemi a rozinkami.. 

Celé dopoledne se školou se linula vůně svatomartinských koláčů, kterou v poledne vy-

střídala svatomartinská husa se zelím a knedlíky, kterou pro nás uvařily paní kuchařky.  

 

 

Burza středních škol 

 

Dne 14. listopadu 2017 proběhla v Domě kultury v Mohelnici Burza středních škol, kte-

rou pořádala již po páté  naše škola.  V letošním roce se zde prezentovalo 23 středních 

škol z Mohelnice, Zábřehu, Šumperka, Litovle, Uničova, Olomouce a dalších míst, ne-

jen z Olomouckého kraje.  Svá zastoupení měly již tradičně mohelnické firmy Hella – 

Autotechnik a Siemens.  Burza se konala v odpoledních hodinách 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 prezentovaly  a jejich zástupci  ochot-

ně odpovídali na dotazy  týkající se výběru budoucího  studijního  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. Burza škol se setkává s  kladnou odezvou návštěvníků a stává se již 

tradiční podzimní akcí určenou pro budoucí studenty.  

 

 

Vitamínový den 

 

Společnost MK fruit, dodávající do školy balíčky ovoce a zeleniny a neochucené mléko 

pro všechny žáky školy zdarma, připravila dětem ochutnávkový den. Každá třída 1. 

stupně během dopoledne navštívila školní kuchyňku, kde si žáci  pod dohledem lektorů  

připravili a ochutnali zdravé nepečené raw cukroví, sledovali přípravu a pak ochutnali 

ovocno-zeleninové šťávy a výborný banánový koktejl. Spolužákům z 2.stupně potom 

roznesli vzorky vitamínových pochoutek. 

 

  

Záložka do knihy spojuje školy 

 

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

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

ZŠ Oslany. Ta bývala naší spřátelenou školou a v době realizace záložek se na obou 

stranách ozvalo několik pamětníků dřívějších „družebních“ setkání. Téma tajemství 

skrytého v knihách žáci zpracovávali nejrůznějšími technikami, od lepení mozaiky, gra-

fiky, kaligramu s použitím úryvků z textu, tisku…až po origami, magnetické a háčko-

vané záložky. Mnozí připojili krátké vzkazy a kontakty, během začátku listopadu už se 
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objevilo několik prvních žáků, kterým se ozval slovenský kamarád. K  projektu se při-

pojila také Městská knihovna v Mohelnici a Městský úřad v Mohelnici, díky nim jsme 

mohli do balíčků na Slovensko přidat  mnoho propagačních suvenýrů. Ze Slovenska 

dorazil balík plný krásných záložek společně s knihami o historii regionu. Projekt hod-

notíme jako milou a nenáročnou možnost nakontaktovat děti s vrstevníky jiného regionu 

nebo země. Jak se bude našim žákům dařit navázat nová přátelství prostřednictvím zá-

ložek, poznáme časem. 

 

 

Budoucí prvňáčci navštívili školu 

 

Začátkem února navštívily děti z mohelnických mateřských škol naše současné prvňáč-

ky. Prožili společně interaktivní výuku, dostávali společné úkoly, na které reagovali 

podle svých možností. Bylo zajímavé sledovat, jak se skupiny malých předškoláků a 

školáků předháněly v odpovědích, odpovídaly na hádanky, procvičovaly si fonematicky 

sluch. Prvňáčci skládali dvojslabičná slova, pomocí hmatu určovali,  jaké mají v rukou 

písmeno, lovili v rybníce rybičky – slabiky, pracovali s předškoláky na interaktivní ta-

buli, předvedli svou pohotovost v matematice. Na památku z první návštěvy školy si 

děti z mateřinek odnášely domů malý dárek.  

 

 

Turnaj DOBBLE  

 

I v letošním školním roce se konal na budově Mlýnská celodružinový turnaj ve spole-

čenské hře. Do turnaje se zapojily téměř všechny děti navštěvující školní družinu. Měly 

možnost si otestovat svůj postřeh, rychlost a rozhodování ve hře „Dobble“. Jejich úko-

lem bylo co nejrychleji pojmenovat společný symbol na dvou kartách a získat tak více 

karet nežli soupeř. Turnaj probíhal od února do května v pěti kategoriích dle ročníků. 

Vyvrcholením turnaje bylo společné vyhlášení výsledků s drobnými odměnami za svou 

snahu a nadšení při hře.  

 
 

Den pro volbu povolání  

 

V pondělí 16. dubna se na ZŠ Mlýnská konal projektový den, který jsme nazvali Den 

pro volbu povolání. Do tohoto projektu byly zapojeny všechny třídy naší školy. Každá 

třída pracovala dle vlastního harmonogramu tak, aby náplň práce, či aktivity odpovídaly 

dané věkové kategorii. Školu navštívili 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. 
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Beseda se spisovatelkou 

 

V pondělí 23. dubna 2018 přijali žáci 3. ročníku se svými učiteli pozvání Městské kni-

hovny v Mohelnici na besedu s mohelnickou rodačkou, etnografkou, redaktorkou a spi-

sovatelkou paní Miladou Motlovou. Hlavním předmětem besedy byla prezentace a vy-

právění o vzniku její poslední knihy, knihy Mančí a Jonáš. 

Na besedu se v hodinách čtení žáci připravili. Společně si knížku s velkým zaujetím 

přečetli, seznámili se s jejím obsahem a hlavním tématem. Námětem knihy byl totiž ži-

vot obyčejné rodiny a jejích domácích mazlíčků – koček, které tvořily hlavní děj celé 

knížky. Po rozboru knihy po obsahové stránce si s paní spisovatelkou povídali o tom, co 

všechno předchází tomu, než kniha vznikne či o tom, jak se vlastně spisovatelkou stala. 

Na závěr besedy jsme si připravili několik otázek i návrh, zda by nebylo možné příběh 

animovat. Na závěr paní Motlová ocenila znalosti dětí, jejich zájem o čtení a popřála 

dětem spoustu příjemných chvil s četbou. Některým, kteří ve své knihovničce její knihu 

našli, na památku svoji knížku podepsala. 

 

 

Den Země 

 

Dne 2. května 2018 jsme navázali na historii Dne Země, jež se začala psát roku 1970 

v USA. Úkolem našeho celoškolního projektu bylo probudit u žáků pocit sounáležitosti 

s naší planetou a zamyslet se nad vztahem člověka k životnímu prostředí. Žáci pracovali 

ve skupinách podle tříd. Každý ročník měl stanoveno nosné téma, které se prolínalo ce-

lou jejich činností. Některé třídy se věnovaly odpadům a jejich dopadům na přírodu a 

životní prostředí. Vytvořili originální ornamenty z luštěnin a přírodnin. 

Jiné třídy se zabývaly lesem a jeho významem. Žáci zkoumali vzájemné vztahy mezi 

organismy v lesním společenstvu, činnost člověka v přírodě a důležitost ochrany lesů. 

Součástí projektového dne byla i přednáška vedená panem Procházkou o hadech spoje-

ná s poznáváním přírody místního regionu v Litovelském Pomoraví. 

Hlavním tématem pro 8. třídy se letos staly biomy: kácení tropických deštných, vymírá-

ní živočišných druhů, problematika „vyjedených moří“. Žáci se seznámili s tzv. „vodní 

stopou“ v různých potravinách a výrobcích. 

Energie – byla tématem 9. ročníků. Motta jejich aktivit zněla: „Rozsviťme další lampu“, 

„Modifikované potraviny“ či „Konec ropy na Zemi“. Žáci se zapojili i do úklidu kolem 

školy. 

 

 

Radost seniorům 

 

Děti ze školní družiny Mlýnská si ve čtvrtek 24. května připravily pro klienty Domova 

pro seniory malá vystoupení. Radost seniorům udělaly jak písničkou či recitací, tak i 
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tancem a sportovními výkony. Potěšily i svými výrobky, které budou seniorům připo-

mínat laskavé skutky mladých žáků.  

 

 

Rozloučení s prázdninami -prázdninový týden ve školní družině 

Poslední týden v srpnu již tradičně proběhla školní družina formou prázdninových čin-

ností přihlášených dětí. V letošním roce se tohoto prázdninového týdne zúčastnilo 23 

dětí. Děti absolvovaly  výlet na hrad Bouzov, na farmu v Července, prohlédly si výstavy 

místním muzeu a vzhledem ke krásnému počasí navštívily i koupaliště. Zahrály si 

v parku minigolf a strávily odpoledne při výcviku dopravní bezpečnosti na DDH 

v Mohelnici. 

 

 

 

 

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, Městskou knihovnou a Muzeem Mohelnice.  
 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto akce: 

 

Září ZEYFEROS - dravci 1.-9.třídy 

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

 Hrátky se školáky na hřišti Masarykova 1.stupeň+ MŠ 

 Když nás vedou smysly 6.C 

Říjen Volný čas a životní styl školáků – UP Olomouc  

 Burza podniků (volba povolání) 8.AB 

 Exkurze – Flora Olomouc 7.B 

 O čarodějné krčmě - divadelní představení 1.AB 

 Mezinárodní den archeologie (muzeum) 2.A 

 RÉVA – výchovný koncert\ 1.a 2.stupeň 

 Čas proměn (sexuální výchova)  7.AB 

Listopad Dospívání (Poradna zdraví) 6.třídy 

 Burza středních škol a podniků v regionu – volba 

povolání (v MKS Mohelnice) 

7.,8.,9.třídy 

 Svatý Martin 1.stupeň+MŠ 

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

 Příběhy bezpráví – „Příběhy vzdoru“ 9.třídy 
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 Den laskavosti 6.AC 

 Předávání Slabikáře v městské knihovně 1.třídy 

 Prevence úrazovosti 5.B 

 VIDA VĚDA – exkurze Brno 7.A, 8.B 

 Scholaris Olomouc 8.třídy 

 O Palečkovi - divadelní představení  

 „Ten trapas nepřežiju“- divadelní představení 5.-9.třídy 

Prosinec Adventní Šternberk 1.stupeň 

 Vitamínový den (MK Fruit) 1.a 2.stupeň 

 Spaní v ŠD  

 Mikulášská nadílka  

 Vánoce v Náměšti na Hané 2.,3.,4.třídy 

 Mikulášování - divadelní představení 1.,2.,3.třídy 

 Vánoční koncert žáků ZUŠ 5.-7.třídy 

 Výtvarné dílny (Spolek ručních řemesel) 6.AB, 7.B 

 Vánoční jarmark školní projekt 

 Zpívání u vánočního stromu pěvecký sbor 

Leden Náslechové hodiny dětí z MŠ v 1.třídách MŠ Na Zámečku 

 Holocaust – beseda s historikem p.Štiplem 9.AB 

Únor Škodlivost užívání alkoholu – prevence soc.pat. 8.AB 

 Náslechové hodiny dětí z MŠ v 1.třídách MŠ Hálkova 

 Náslechové hodiny dětí z MŠ v 1.třídách MŠ Mírov,Třeština 

 Pohádka o mašinkách - divadlo 1.AB 

 Silly Bear – divadlo v AJ 4.A, 5.A 

 O dvanácti měsíčkách – projektové vyučování 2.ročník 

Březen VZPoura úrazům – beseda k výchově ke zdraví 6.ročník 

 Podej ruku knize 1.stupeň 

 Veselé zoubky – projekt s DM Drogerie 1.třídy 

 Dentální hygiena 4.,5.třídy 

 Jules Verne – beseda v městské knihovně 6.AC 

 Velikonoce v Náměšti n.Hané 2C.,3.B. 

 Den otevřených dveří - Velikonoce  

 Velikonoční dílny v muzeu 1.stupeň 

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

 Zápis do 1.tříd  

 Den pro volbu povolání celoškolní projekt 

Květen Den Země  celoškolní projekt 

 Planetárium – hala Mlýnská 1.stupeň 

 Animace v Nj 6.ročník 

 Pavel Novák – výchovný koncert pro 1.st. 4.BC 
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 Pasování na čtenáře v městské knihovně 1.třídy 

 Vídeň – jazykově poznávací exkurze  

 Návštěva v Domově seniorů Medkova Školní družina 

Červen Den dětí  

 Akademie XIII.ročník – 7.6.  

 Komiksový workshop v městské knihovně 4.ročník 

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

 Spaní v ŠD + ŠK  

 Slavnostní rozloučení s 9.třídami v muzeu 28.6. 

Červenec Letní dětský tábor – Moravský Karlov (2 turnusy)  

Srpen Přípravný týden v ŠD – Rozloučení s prázdninami  

 

 
 

 

20. Soutěže a olympiády ve šk. roce 2017/2018 
 

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,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 

 

 

 

Zapojení žáků do vyšších kol soutěží : 

 Název soutěže Soutěžní 

kolo 

Počet 

žáků 

Umístění 

listopad Logická olympiáda krajské 1 11.místo 

leden Matematická olympiáda–Z5,Z9 okresní 6 3.,6.,10.,12.,16.místo 

březen Recitační soutěž na DDM okrskové  4 žáci - ocenění poroty 

 Mohelnický slavíček oblastní 11 nominace do veřejné 

přehlídky 

 Matematický klokan celostátní   

duben Zlatý list – ekolog. Mohelnice oblastní  3.a 5.,1.a 7.místo 

 Ukliďme Česko oblastní   
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 Matematická olympiáda – Z6 okresní 2 30.,36.místo 

 EUROREBUS - zeměpisná krajské   

 Mohelstar – karaoke  neveřejné  10 úspěšných 

květen Mohelstar – karaoke  veřejné   

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

 DSMC–doprav. sout.Hranice krajské 4  

 Pythagoriáda 5.tříd okresní 4 2.,2.,3.místo 

 Zlatý list – ekol. Olomouc krajské  8.místo 

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

 EURUREBUS Praha celostátní 3  

 Liška Bystrouška - výtvarná oblastní 7  

 

 

 

Snaha o formování a zvyšování tělesné zdatnosti dětí je hlavním cílem při výuce tělesné 

výchovy; pozitivní trend úspěšných umístění žáků ve sportovních soutěžích pokračoval 

i v tomto školním roce: 

 

Sportovní soutěže : 

 Název soutěže Místo konání Soutěžní kolo Umístění 

září Minikopaná Mohelnice okrskové 2.místo 

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

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

listopad Florbal IV.kat. Mohelnice okresní 4.místo 

 Florbal III.kat. Mohelnice okresní 5.místo 

prosinec Aerobic maraton  školní  

 stolní tenis  školní přebor  

březen vybíjená 4.,5.tříd  oblastní  

 Halová kopaná Mohelnice oblastní 1.místo 

 Halová kopaná Postřelmov okresní finále 2.místo 

 ČEZ florbal  Mlýnská oblastní 3.místo 

duben RBP Street florbal Ostrava velké finále 30.místo ze 146 

 Odznak všestrannosti 

olypm.vítězů- OVOV 

ZŠ Vodní  1.,1.,3.,1.,2.,místo 

květen Pohár rozhlasu Šumperk okresní 4.,7.,11.,11.místo 

 McDonald´s Cup Zábřeh oblastní 3.místo 

červen OVOV  Hranice krajské  
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21. Plavecký kurz a lyžařský výcvik - 2017/2018 

 

 
plavecký výcvik 

 

19.9. – 21.11. 2017 II.BC, III.B 

plavecký výcvik 

 

4.4. -  6.6.2018 II.A, III.A 

LVK 

 

5. – 10. 2.2018 VII.AB (33 žáků) 

 

 

22. Školní výlety a exkurze ve šk. roce 2017/2018 
 

Žáci navštívili historické památky, významné stavby a přírodní krásy, naučné 

stezky i zábavná centra pro děti s cílem blíže poznat významná místa různých re-

gionů, ve vyšších ročnících na prohloubení znalostí o své vlasti.  

 
1. stupeň                                                            2. stupeň 
 
 

1.A 

 

Mor.Karlov 

 

5.B 

 

Brno 
 

1.B 

 

Mor.Karlov 

 

6.A 

 

Dolní Morava 
 

2.A 

 

Mor.Karlov 

 

6.B 

 

Brno 
 

2.B 

 

Mor.Karlov 

 

6.C 

 

Dolní Morava 
 

2.C 
 

 

Mor.Karlov 

 

7.A 

 

Dolní Morava 
 

3.A 

 

Rožnov pod Radhoštěm 

 

7.B 

 

Ostrava 
 

3.B 

 

Boskovice 

 

8.A 

 

Ostrava 

 

4.A 

 

Brno 

 

8.B 

 

Praha – The Room 
 

4.B 

 

Brno 

 

9.A 

 

Praha 
 

4.C 

 

Boskovice 

 

9.B 

 

Praha 
 

5.A 

 

Rožnov pod Radhoštěm 
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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.  

 

 

12.2. - 16.2.2018 VIII.AB (39žáků) 

21.5. - 25.5. 2018 I.B,  II.A 

28.5. - 1.6.2018 II.C,  VI.B 

11.6. - 15.6.2018 I.A,  II.B 

18.6. – 22.6.2018 III.A, V.A 

 

Letní dětské tábory v Moravském Karlově 

  

Pro velký zájem dětí proběhly pod vedením pedagogických pracovníků školy i v letoš-

ním roce dva turnusy dětského tábora na školní chatě v Moravském Karlově. 

První turnus se pod heslem „Země pohádek“ uskutečnil 9.7. – 15.7.2018 pro žáky 

mladšího školního věku. Během celotáborové hry děti prožívaly pohádková dobrodruž-

ství v různých hrách a soutěžích, na celodenním výletě na Dolní Moravu a bobové drá-

ze, při návštěvě Králík i maškarním karnevalu. 

Druhý turnus pro žáky druhého stupně  se ve dnech 24.7. – 29.7.2018  nesl v duchu 

hledání osobních schopností,  budování  dovedností a překonávání rekordů v duchu le-

gendárních hrdinů Avengers. Horké letní dny byly naplněny soutěžemi, bojovými hra-

mi, kvízy, vystoupením skupiny psovodů vězeňské služby Mírov, návštěvou stanice 

horské služby v Ramzové a lanového parku v Branné.  Mise byla beze ztrát a vítězně 

splněna. 

 

 

 

24. Školní družina, školní klub    

Ve školním roce 2017 - 2018 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 265 dětí (180 dětí ve ŠD a 85 dětí ve ŠK ). S dětmi pracovalo 7 

kvalifikovaných vychovatelek a 1 asistentka pedagoga na částečný úvazek.  

Jedno oddělení školní družiny využívalo prostory třídy 4. B. 
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Jako každoročně vycházela činnost školní družiny i školního klubu z celoročního plánu. 

Ve školní družině proběhly následující akce rozdělené podle ročních období :  sběr 

kaštanů, Týden našich lesů – beseda, domácí mazlíčci, Noc ve školní družině i venku 

pod stany - ZŠ Mlýnská, dýňování, adventní čas s přípravou na vánoční období, Miku-

lášské nadělování, vánoční besídky, rozloučení se zimou velkým karnevalovým rejem. 

Před závěrem školního roku děti ze ŠD Mlýnská potěšily svým vystoupením a drobným 

dárkem seniory v Domově důchodců v Mohelnici. K oslavě Vánoc, Velikonoc, Svátku  

matek vyráběly různé ozdoby a dárečky. Mezi další akce patřila např. soutěž 

v DOBBLE a GOBLÍCI. 

 

Ve školní družině pracovaly zájmové útvary:  

 pohybové hry  

 počítače  

 dovedné ruce  

 vaření  

 vybíjená  

 keramika  

 florbal  

 gymnastika  

 zumba  

V zájmových útvarech školní družiny pracovalo celkem 213 dětí. 

 

V průběhu školního roku proběhly ve školním klubu následující akce:  
Mikulášování, Halloweenské dýně, České Vánoce, Velikonoce. V rámci Dívčího klubu 

se děvčata seznámila nejen se základy vaření, ale také se základy stolování, naučila se 

různé techniky ručních prací. 

 

Ve školním klubu pracovaly děti v těchto zájmových útvarech: 

 dívčí klub 

 keramika 

 stolní tenis 

 volejbal 

 gymnastika 

Do zájmových útvarů školního klubu bylo zapsáno 50 dětí. 
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25. Závěr    

Trend postupného zvyšování počtu žáků na škole byl jedním z pilířů práce vedení 

školy a posilujícím prvkem v úsilí o dobře odvedenou práci všech pracovníků školy. 

Využitím možnosti vypsaných projektů v rámci tzv.šablon bylo umožněno poskytnout 

žákům zvýšené množství doučovacích hodin, rodičům byly zprostředkovány zajímavé 

naučné besedy, semináře a setkání týkající se problematiky životního stylu současné 

dětské populace, vzdělávání a výchovy dětí v současné době rozvoje kybernetiky. Škole 

přineslo toto zvýšené zapojení pedagogů do projektu finanční prostředky na posílení 

jejího dalšího vybavení. 

V rámci zlepšení vybavenosti školy bylo zřizovatelem tentokrát zacíleno na školní vý-

vařovnu na Mlýnské ulici rozsáhlou rekonstrukcí, jež započala 1.června 2018, po-

kračovala během hlavních prázdnin a měsíce září. Po jejím dokončení bude dosaženo 

zlepšení pracovních podmínek pracovnic školní jídelny při poskytování  služby ve for-

mě stravování žáků, pracovníků školy i zájemců z řad mohelnické veřejnosti.    
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Plnění finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2017 
 

    Příspěvková organizace: Základní škola Mohelnice, Mlýnská 1 

    Správce rozpočtových prostředků: Lenka Švecová 
  

   
v  tis.Kč 

  Skutečnost k 31.12.2017 

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty  Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost Celkem 

Výnosy celkem 32 588,00 2 459,00 35 047,00 
z toho:       

Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60) 3 019,00 2 454,00 5 473,00 

Ostatní výnosy (účty účt. skup. 61 - 66) 501,00 5,00 506,00 

Výnosy z transferů 29 068,00 0,00 29 068,00 

z toho:       

Výnosy z transferů od zřizovatele 6 425,00 0,00 6 425,00 

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu 
kraje  22 643,00 0,00 22 643,00 

    

Náklady celkem  32 583,00 2 141,00 34 724,00 
z toho:       

Spotřeba materiálu  3 543,00 721,00 4 264,00 

z toho:       

Učebnice a učební pomůcky 425,00 0,00 425,00 

Kancelářské potřeby 50,00 7,00 57,00 

Čistící prostředky 132,00 11,00 143,00 

Nákup DDHM 195,00 0,00 195,00 

Potraviny 2 092,00 658,00 2 750,00 

Spotřeba energie a ostatních neskladov. dodávek  2 800,00 760,00 3 560,00 

z toho:       

Elektrická energie 585,00 86,00 671,00 

Vodné a stočné 309,00 53,00 362,00 

Plyn 80,00 34,00 114,00 

Teplo 1 826,00 587,00 2 413,00 

Opravy a služby   1 348,00 241,00 1 589,00 

z toho:       

Opravy a udržování budov 263,00 66,00 329,00 

Opravy a udržování strojů a přístrojů 88,00 36,00 124,00 

Cestovné 67,00 0,00 67,00 

Bankovní poplatky 19,00 19,00 38,00 

Telefony 47,00 12,00 59,00 

Internet, správa počítačové sítě 118,00 9,00 127,00 

Revize 0,00 0,00 0,00 

Školení 9,00 0,00 9,00 

Mzdové náklady  16 464,00 262,00 16 726,00 

   z toho: Náklady na platy 16 464,00 262,00 16 726,00 

Sociální pojištění a sociální náklady  5 945,00 60,00 6 005,00 

Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. majetku  1 313,00 72,00 1 385,00 
Náklady z drobného dlouhodobého hmotného maj. (účet 
558) 766,00 22,00 788,00 
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Daň z příjmů  0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 404,00 3,00 407,00 

        

Výsledek hospodaření  5,00 318,00 323,00 
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti     0,00 

Výše povinného odvodu z odpisů dle § 28 zákona 
250/2000 Sb. 1 312,00 0,00 1 312,00 

Příspěvek na investice od zřizovatele 1 600,00 0,00 1 600,00 

Příspěvek na investice ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 

Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. 20xx 44,30 6,80 51,10 

     


