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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2020/2021 

 
 
Předkladatel:        Mgr. Pavel Grünwald, ředitel 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 ředitele školy Mgr. Karla Theimrová 
 
 
4. Školská rada  
 

Při škole je ze zákona zřízena Školská rada se zastoupením z řad zákonných zástupců, 
učitelů a odpovědných pracovníků Města Mohelnice.  
Školská rada pracovala ve složení: 
Petr Kuba předseda zástupci zákonných zástupců ne-

zletilých žáků Irena Šinclová člen 
Jana Kubíčková člen zástupci zřizovatele 
Jana Krylová člen 
Mgr. Dagmar Čepová člen zástupci pedag.pracovníků 
Mgr. Milan Horký člen 
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5. Charakteristika školy 
 

ZŠ Mlýnská je plně organizovanou městskou školou;  v 1.-3., 5.-7. a 9. ročníku jsou 
tři paralelní třídy, ve 4. a 8. ročníku je po dvou paralelních třídách; celkem je na škole 
zřízeno 25 tříd (1.stupeň - 14, 2.stupeň – 11) 
 
Základní škola sídlí ve dvou budovách, kde je umístěna: 
 

základní škola IZO: 102 680 353 se stanovenou kapacitou 950 žáků 
školní družina  IZO: 120 300 419  se stanovenou kapacitou  180 žáků 
školní klub       IZO: 172 102 910  se stanovenou kapacitou  85 žáků 
školní jídelna IZO: 120 301 334 se stanovenou kapacitou  900 jídel 
školní jídelna – výdejna  IZO: 172 102 928  se stanovenou kapacitou  200 jídel 
 
Počet oddělení školní družiny:  7 
Počet oddělení školního klubu:  1 
Počet kroužků:  10 druhů 
Počet volitelných předmětů:  16 skupin 
Počet nepovinných předmětů:  1 (náboženství) 
 
Základní škola Mlýnská 1 je úplná škola s 1. - 9. postupným ročníkem. Ve školním roce 
2020-2021 škola vzdělávala 536 žáků (chlapců a dívek). Průměrná naplněnost tříd čini-
la 21,44 žáků (z toho na 1. stupni 20,14 žáků a na 2. stupni 23,09 žáků).  K  30. 6. 2021  
byly prostřednictvím doporučení školských poradenských zařízení (ŠPZ) 95 žákům di-
agnostikovány speciální vzdělávací potřeby (SVP) dle vyhlášky č. 27/2016 - vzdělá-
vání žáků se speciálními vzdělávacími 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 bylo soustředěno 21 tříd; v budově na ulici Masarykova 
4 pracovaly 4 třídy 1. stupně a pro ně též výdejna stravy a školní družina. Hlavní budo-
va je umístěna v klidné části města v blízkosti parku a dosahu autobusového nádraží. 
Před školou je autobusová zastávka pro děti dojíždějící z okolních obcí. Vedlejší praco-
viště 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 (možnost využití tabletů pro pedagogy i žá-
ky školy) 

� Modernizace podmínek pro výuku cizích jazyků (multimediální jazykové učebny) a 
uplatnění jazykových dovedností v praxi  

� Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně činnosti asistentů 
pedagoga  

� Zmodernizované podmínky pro sportovní aktivity (hala, 3 tělocvičny, 2 hřiště) 
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� Projektové vyučování v modernizaci výuky 
� Pestrá nabídka volitelných předmětů a kroužků 
� Využívání vlastní školní chaty na Moravském Karlově (lyžařské kurzy, letní tábor, 

pobyty v přírodě) 
� Práce s talentovanými žáky (účast a úspěšná umístění v soutěžích, činnost kroužků) 
� Volba povolání a přijímací řízení (efektivní pomoc kariérového poradenství) 
� Modernizace prostor školy (rekonstrukce a úpravy budov, školní jídelny, relaxační 

zóny na chodbách, šatní skříňky pro žáky, zmodernizované školní hřiště, relaxační 
hřiště pro ŠD, „zelená střecha“…) 

� Prevence sociálně patologických jevů – monitoring a předcházení negativním jevům 
zodpovědnou prací metodika prevence a vedení školy 

� Modernizace vedení pedagogické dokumentace (vedení elektronických třídních knih 
a žákovských knížek) 

� Školní poradenské pracoviště – kariérový poradce a školní psycholog 
� projekty Šablony II a Šablony III 
 
 
6. Vybavení školy 
 
V budovách školy bylo celkem 25 kmenových tříd. 

 Mlýnská - 9 tříd 1. stupně a 10 tříd 2. stupně, 2 kmenové třídy jsou umístěny 

v odborných učebnách: 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. Postupně byly vyměněny pod-
lahy na chodbách v přízemí a 1. patře. Součástí školy jsou tělocvičny, gymnastické sá-
ly, hřiště, jídelna s kuchyní, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí, dále výdejna stravy, 
školní pozemek se skleníkem a hmyzím hotelem. V bezprostřední blízkosti bočních 
stran školních budov se nachází i parkoviště, která slouží zaměstnancům školy a rodi-
čům, kteří vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny. Okolí školy, příjezdové ko-
munikace a parkovací plochy byly nově modernizovány, bylo zamezeno příjezdu aut do 
bezprostřední blízkosti školy, čímž se zvýšila bezpečnost žáků.  
Škola má světlé, esteticky upravené prostory. Na vzhledu školy se podílejí ve velké mí-
ře žáci a učitelé. Na chodbách máme zřízeny minigalerie pro výstavy prací žáků. K od-
dychu a vzájemné komunikaci o přestávkách slouží žákům relaxační zóny a čtenářské 
koutky na chodbách. Aktivní odpočinek provozují žáci formou stolního tenisu u stolů 
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umístěných na chodbách. V přízemí a v 1. patře budovy Mlýnská je položena nová pod-
laha 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-
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 suterénu je umístěna školní knihovna pro 1. a 2. stupeň a učite-
le.  
Volným chvílím žáků sloužilo letos osm oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní 
klub pro žáky 2. stupně, zrekonstruovaná cvičná kuchyňka je trendově vybavena pro 
zájmovou praktickou činnost žáků. K pohybovým aktivitám žáci využívali 2 tělocvič-
ny, které slouží i potřebám veřejnosti, dva gymnastické sály, sportovní areál s novým 
fotbalovým hřištěm na umělé trávě a běžeckou dráhou s umělohmotným povrchem, 
hřiště vybudované pro míčové hry, nové hřiště pro hravé aktivity školní družiny. Para-
metry rekonstruované sportovní haly na Mlýnské ulici umožňují odděleným vstupem 
veřejnosti mimo školní prostory organizování tréninkových i soutěžních aktivit a tím 
zvýšit komfort a objem zájmové činnosti všech dětí v rámci mohelnických sportovních 
klubů.  
Vlastníme školní chatu na Moravském Karlově, která slouží k organizaci škol 
v přírodě, probíhají zde zimní lyžařské výcvikové kurzy a školní letní tábory; je využí-
vána též v rámci doplňkové činnosti školy, letos nemohla být z důvodu pandemie plno-
hodnotně využita.  
Škola má své vlastní zařízení školního stravování. Strávníci si mohou vybírat ze dvou 
jídel prostřednictvím elektronických objednávek, v prostorách jídelny děti využívají i 
nabídky školních svačinek. K dispozici máme šatny s šatními skřínkami pro starší žá-
ky a kompletní hygienické sociální zázemí. Jsme dobře vybaveni klasickými i interak-
tivními učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňová-
ny a modernizovány.  
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a ko-
munikačních technologií. Vedení školy proto věnuje pozornost vybavenosti a obměně 
technického zázemí pro tuto činnost. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, jsou určeny 
tři učebny výpočetní techniky, celkově 105 stanic. Nový přístup k výuce umožňuje 5 
zřízených multimediálních jazykových učeben a 1 počítačová učebna s moderním inter-
aktivním vybavením, interaktivní tabulí, sluchátky, hlasovacím systémem a počítači; 
vše bylo hrazeno z prostředků evropských fondů. Učitelé mají k dispozici vlastní note-
booky a tablety; dále je v každé kmenové třídě k dispozici počítač společně 
s dataprojektorem a interaktivním E-beamem. Ve škole je tak celkem 161 pracovních 
stanic PC. Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají žáci i učitelé 
přístup na internet. K modernímu přístupu k výuce je v učebně biologie využíváno 30 
tabletů pro žáky. Tato technika sloužila k distanční výuce v době uzavření škol 
z důvodu Covid-19.  
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„Zelená střecha“ vznikla na střeše školní jídelny ZŠ Mlýnská. Součástí zelené střechy 
je také chodník s terasou. Ta slouží za příznivého počasí jako učebna v přírodě. Závlaha 
s akumulací a mlžícím systémem osvěží okolní vzduch a zpříjemní tak i pobyt a spor-
tovní aktivity na sousedním školním hřišti.  
Zdarma je všem žákům zajištěna distribuce neslazených mléčných výrobků, ovoce 
a zeleniny, dětem je umožněno také odebírání školních svačinek ve školní jídelně.  
Škola nemá bezbariérový přístup. 
Opatření pro zabezpečení objektu školy je realizováno elektronickým vrátníkem a 
čipy pro žáky; pravidla bezpečnosti žáků a zaměstnanců jsou stanovena a deklarována 
v provozním řádu školy, ve školním řádu. 
 
 
7. Hodnocení, klima školy, žákovský parlament 
 
Během školního roku jsme používali zavedený elektronický systém záznamů hodno-
cení – elektronické žákovské knížky systému Classis. Hodnocení výsledků práce dětí 
(sumativní i formativní) se zaměřuje nejen na známkování znalostí, nýbrž hodnotíme 
také dovednosti dětí, důležité místo věnujeme i sebehodnocení každého žáka; vedle 
elektronického záznamu výsledků hodnocení používáme i vlastní upravené žákovské 
knížky v papírové podobě. K porovnávání úrovně vzdělávání využíváme též vlastní 
srovnávací testy. Z důvodu uzavření škol v souvislosti s pandemií Covid-19 se hodno-
cení v 1. a 2. pololetí řídilo novými pravidly. Byl kladen důraz na distanční vzdělávání, 
ovšem s ohledem na individuální podmínky žáka k tomuto vzdělání. 
Klima školy je příznivé, mezi žáky, zákonnými zástupci a zaměstnanci školy vládnou 
partnerské vztahy. Během školního roku pracoval při škole Spolek Mlýnek, jakožto 
orgán zastupující zájmy rodičů a žáků školy.  
Škola pokračuje v programu Škola podporující zdraví, je úspěšná v obhajobě značky 
projektu Rodiče vítáni. Jsme zapojeni do projektu Školní mléko, Ovoce do škol. 
 

Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou Mohelnice, SPC Mo-
helnice, Domem dětí a mládeže Magnet, ZUŠ Mohelnice, mateřskými školami, střed-
ními školami ve městě, MKS Mohelnice, SPC Olomouc, UP Olomouc a dalšími organi-
zacemi ve městě a okolí. 
 
Činnost školního žákovského parlamentu  
 
Během prvních dnů nového školního roku proběhly ve třídách 2. stupně volby předsedů 
a místopředsedů a z těchto voleb vzešli také zástupci tříd – členové školního žákov-
ského parlamentu. 
Žákovský parlament však vzhledem k distanční výuce nepracoval. 
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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. V ŠVP byly akceptovány platné změny RVP zaměřené na vzdělá-
vaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v souladu s vyhláškou č.27/2016).  
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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+1 7+2 7+1 6+1 43 7 
komunikace Anglický jazyk  +1 3 3 3 9 1 
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   
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Učební plán 2. stupně 

 
Vzdělávací oblast Vyučovací 

předmět 
6. 7. 8. 9. Min. 

časová 
dotace 

DČD 

Jazyk a jazyková ČJ a literatura 3+1 4+1 4+1 4+1 15 4 
komunikace Anglický jazyk 3 3 3 3 12  
Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 3+2 15 4 

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+1 0+1 0+2  4 

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 1 
 Informatika  1 
 Seminář z přírodovědných předmětů 1 
 Seminář z fyziky 1 
8. Informatika 1 
 Pohybové hry 1 
 Dramatická výchova 1 
 Seminář z fyziky 1 
9. Seminář z přírodovědných předmětů 1 
 Informatika 1 
 Pohybové hry 1 
 Seminář ze zeměpisu 1 
 Dramatická výchova 1 
 Seminář z fyziky 1 
 Konverzace v Aj 1 
 Digitální technologie 1 

9. Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, 1 zástupkyně ředitelky školy, 38 učitelů, 8 
vychovatelek školní družiny, 1 vedoucí školního klubu, 11 asistentů pedagoga pro 
žáky se SVP. Sbor pedagogických pracovníků je smíšený -  s převahou žen, věkově 
různorodý – od začínajících spolupracovníků až po zkušené kolegy s dlouholetou praxí. 
Ve sboru jsou zastoupeni 3 pedagogové s kvalifikací pro speciální pedagogiku, a to pře-
devším na 1. stupni. Na škole je 96,99 % učitelů plně kvalifikovaných. Ve školní práci 
je zastoupen výchovný poradce a současně metodik prevence sociálně patologických 
jevů, kariérový poradce, koordinátor ICT, dále předmětové komise skupin předmětů 
učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně, též školní psycholog (z projek-
tu Šablony III).  
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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 
2 12 2 7 1 14 3 12 0 0 8 45 

 
 
 
 
 
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
  

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 96,99 
Učitelé 2. stupně 100 
Vychovatelky ŠD 85 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní údaje o pracovnících školy 
k 1. 9. 2020 

fyzických osob přepočteno na 
plně zaměstnané 

Počet pracovníků celkem 77 63,23 

Počet učitelů 1. st. ZŠ 17 16,04 

Počet učitelů 2. st. ZŠ 21 19,55 

Počet asistentů pedagoga 11 6,53 

Počet vychovatelů ŠD 8  6,61 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9   7,30 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 6,30 

Počet pracovníků v doplňkové činnosti  4 0,90 
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Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

Zařazení Vystudovaný obor/kombinace Název fakulty DPS Vyučovací předměty Úvazek 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Pedagogická fakulta  
v Ostravě 

 5. ročník 1,000 

učitel 
Učitelství pro školy, pro mládež 
vyžadující zvláštní péči 
 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 3. ročník  1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 1. ročník + Hv 1,000 

učitelka 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
s prohloubenou tělesnou výchovou 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 3. ročník + Aj 1,000 

učitel 
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů, aprobační předměty 
matematika – fyzika 

UP v Olomouci 
Přírodovědecká fakulta 

 M, F, Inf, Inf1 1,000 

učitel  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 4. ročník + Pč 1,000 

učitel  
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů fyzika – základy techniky 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 F, Pč 1,000 

učitelka  
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů, aprobační předměty 
matematika – zeměpis 

UP v Olomouci 
Přírodovědecká fakulta 

 M, Z, Vv, 1,000 

učitelka  

Učitelství cizích jazyků pro ZŠ – 
němčina 
Učitelství pro střední školy – učitel-
ství německého jazyka a literatury 

Univerzita Pardubice 
Masarykova univerzita 
v Brně 

 
Nj – 2. st.; Čj, Vl, 
Vv, Přírod – 1. st. 

1,000 

učitelka  
Vychovatelství osob vyžadující 
zvláštní péči 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

ano 1. ročník + Pč 1,000 

učitelka  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Pedagogická fakulta 
v Ostravě 

 2. ročník + Pč 1,000 

učitelka  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 1. ročník  1,000 

učitelka  
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů pro ZŠ kombinace dějepis 
– německý jazyk a literatura 

Masarykova univerzita  
v Brně 

 D, Nj 0,545 

učitelka  
Historie – muzeologie – odborné 
studium 

Masarykova univerzita 
v Brně 

ano 4. ročník + D 1,000 
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učitelka  
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ a učitelství občanské výchovy 
pro 2. st. ZŠ 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 Čj, Ov, Dv 1,000 

učitel 
Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná vý-
chova – technická výchova 

Ostravská univerzita 
Pedagogická fakulta 

 Tv, PH, Inf, Dig 1,000 

učitelka  Učitelství pro 1. st. ZŠ 
Pedagogická fakulta  
v Ústí nad Labem 

 3. ročník + Vv 1,000 

učitelka  Učitelství pro 1. st. ZŠ 
Pedagogická fakulta 
V Ostravě 

 1. ročník 1,000 

učitel 
/asistent 
pedagoga 

Učitelství geografie pro střední 
školy - historie 

UP v Olomouci 
Přírodovědecká fakulta  

D, Ov, Vz 
AP – Mlýnská 1 

0,500 
0,500 

učitelka 
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů  matematiky - biologie 

Pedagogická fakulta  
v Ostravě  

 Př, M, Vv, Vz, 1,000 

učitelka 
Učitelství pro 1. st. speciálních a 
základních škol 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 2. ročník 1,000 

zástupkyně 
ředitelky 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů matematika – základy 
techniky 

Pedagogická fakulta 
v Ostravě 

 
M 
zástupkyně  ředitelky 

1,000 

učitelka 
Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů ruský jazyk – výtvarná 
výchova 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

ano 
Vv, Rj  
kariérové poradenství                 

1,000 

ředitelka 
školy 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů matematika – deskriptivní 
geometrie 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

ano 
M 
ředitelka školy 

1,000 

učitelka 
Učitelství pro 2. stupeň základních 
škol, český jazyk – občanská vý-
chova (základy společenských věd) 

UP v Olomouci  
Čj, Ov, Dv 
výchovný poradce 

1,000 

učitelka 
Učitelství pro ZŠ a SŠ anglický 
jazyk – hudební výchova 

Univerzita Karlova v 
Praze  Aj 1,000 

učitelka  
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ 
Učitelství přírodopisu pro 2. st. ZŠ 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 Čj, Př, Spř 1,000 

učitelka 

Učitelství anglického jazyka pro 2. 
st. ZŠ 
Učitelství českého jazyka pro 2. st. 
ZŠ 

UP v Olomouci 
Pedagogická fakulta 

 Aj 1,000 

učitelka Učitelství chemie a biologie pro SŠ 
Masarykova universita 
v Brně 

 Ch, Př, F, Vp, Vz 1,000 

učitelka 
Učitelství hudební výchovy pro SŠ 
a 2. stup. ZŠ 
Učitelství geografie pro SŠ 

UP v Olomouci 
Pedagogické fakulta 

 Hv, Z, Vz 1,000 
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učitelka Rekreologie 
UP v Olomouci 
Fakulta tělesné výcho-
vy 

ano Aj (2. st. – Mlýnská) 1,000 

učitelka 
Tělesná výchova 
Český jazyk se zaměřením na vzdě-
lání 

UP v Olomouci 
Fakulta tělesné kultury 

 Tv, Čj, PH, Vz, Vv 1,000 

učitelka 
Předškolní a mimoškolní pedagogi-
ka 

SPŠ Boskovice  Aj, Čj, Tv, M, Pč, Hv 1,000 

učitelka 
Učitelství biologie pro střední školy 
Učitelství geografie pro střední 
školy 

Ostravská univerzita v 
Ostravě 

 5. ročník + Př 1,000 

učitelka 
Učitelství pro 1. stupeň základní 
školy 

MU v Brně 
Pedagogické fakulta 

 4. ročník + Aj 1,000 

učitelka 
Učitelství anglického jazyka a čes-
kého jazyka pro 2. stupeň  
základních škol 

UP v Olomouci 
Pedagogické fakulta 

 Aj, Čj 1,000 

 
Katolická teologie UP v Olomouci  náboženství 0,054 

učitelka/ 
asistentka  
pedagoga 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů:  
tělesná výchova - zeměpis 

MU v Brně 
Pedagogické fakulta 

 
Z, Pč, Vv 
AP - Mlýnská 1 

0,500 
0,500 

vychovatelka 
/ asistentka  
pedagoga 

Oděvní technologie 
Technická univerzita 
Liberec 

ano 
vychovatelka 
AP – Mlýnská 1 

0,6071 
0,5 

vychovatelka Analytická chemie  UP v Olomouci ano 
vedoucí vychovatelka 
ve ŠK a ŠD 

0,679 
0,321 

vychovatelka  Oděvnictví 
Střední průmyslová 
škola oděvní Prostějov 

ano 
vedoucí vychovatelka 
ŠD 

1,000 

vychovatelka  Oděvnictví 
SOU textilní 
Moravská Třebová 

ano vychovatelka  1,000 

vychovatelka  Vychovatelství UP v Olomouci  vychovatelka  1,000 

vychovatelka  Provoz obchodu 
Centrum odborné  
přípravy Šumperk 

ano vychovatelka  1,000 

vychovatelka 
/asistentka  
pedagoga  

Podnikání 
Střední odborná učiliš-
tě obchodu a služeb 
Olomouc 

ano 
vychovatelka 
AP - Mlýnská 1 

0,500 
0,500 

vychovatelka 
/asistentka  
pedagoga 

Obchodní akademie 
Obchodní akademie, 
Mohelnice 

ano 
vychovatelka 
AP - Mlýnská 1 

0,500 
0,500 

asistentka  
pedagoga  

Sociální pečovatelství 
Evangelická akademie 
Praha 

 AP -Masarykova 4 0,500 
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asistentka  
pedagoga 

Dámská krejčová 
Ars Oděvní výrobní 
družstvo 
Bruntál 

ano AP - Mlýnská 1 1,000 

asistentka  
pedagoga 

Manažer 
Integrovaná střední 
škola technická,  
Mohelnice 

ano AP - Mlýnská 1 0,500 

asistentka  
pedagoga  

Gymnázium všeobecné Gymnázium Zábřeh ano AP - Mlýnská 1 0,500 

asistentka  
pedagoga 

Sociální péče – pečovatelská  
činnost 

Integrovaná střední 
škola Moravská  
Třebová 

ano AP - Mlýnská 1 0,888 

asistent 
pedagoga 

Tělesná výchova a sport 
UP v Olomouci 
Fakulta tělesné kultury 

 AP - Mlýnská 1 0,637 

 
 
Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
ekonomka školy 0,800 SOŠ 
samostatný odborný referent 1,000 VŠ 
školník 1,000 SOU 
údržbář 0,200 SOU 
uklízečka 0,900 SOU 
uklízečka 1,000 SOU 
uklízečka 1,000 SOU 
uklízečka 1,000 SOU 
uklízečka 0,400 SOU 
vedoucí školní jídelny 0,900 SOŠ 
kuchařka 1,000 SOU 
kuchař 1,000 SOU 
kuchařka 1,000 SOU 
kuchařka 1,000 SOU 
kuchařka 0,700 SOU 
kuchařka 0,700 SOU 

Celkem  13,600  
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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 v letošním roce zaměřeno na vzdělávací oblasti – využívání ICT- různé 
platformy pro distanční vzdělávání, inkluzívní vzdělávání a osobnostní rozvoj  
pedagog. pracovníků, vzdělávání asistentů pedagoga, zaměření na třídní klima a třídu, 
na komunikaci. Oblast společného vzdělávání v práci se žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami byla zahrnuta do vzdělávání učitelů a hlavně asistentů pedagoga. Vzhle-
dem k uzavření škol a vzdělávacích center z důvodu Covid pedagogové absolvovali vět-
šinu seminářů on-line, přešli do on-line webinářů, proto jejich četnost mohla být větší. 
 
Důležitými a stálými oblastmi vzdělávání byly moderní metody v didaktice předmětů, 
nové poznatky z psychologie, pedagogiky, rozvíjení finanční gramotnosti, jazykové 
kurzy, práce s výpočetní a interaktivní výbavou školy, ale i možnosti zneužití internetu. 
 
Pro zkvalitnění práce se systémem elektronického vedení pedagogické dokumentace 
byli třídní učitelé proškoleni v uživatelském prostředí školní matriky systému Classis a 
práce s www.stránkami tříd, které fungovaly velmi dobře v období uzavření škol a 
následném distančním vzdělávání. V této době se učitelé vzdělávali prostřednictvím 
samostudia i různých webinářů v oblastech zvyšování IT gramotnosti i využívání 
různých výukových platforem. 
 
Vedení školy prohloubilo své poznatky o nových právních předpisech v oblasti škol-
ské legislativy, širší vedení školy bylo zapojeno do projektu APIV ke společnému vzdě-
lávání. 
Dalšími prioritami ve vzdělávání byly semináře v rámci ukončujícího projektu Šablony 
II, čtenářská a matematická gramotnost, semináře pracovníků školní družiny. Pedago-
gové se účastnili též vzdělávacích akcí pořádaných MAP Mohelnice.  
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Přehled DVPP šk. rok 2020/2021 
 

 

Účastníci Datum  Název školení Místo 

Špásová, Winklerová 9.9.2020 Domácí úkoly – ANO či NE? 
Map Mohel-
nice 

Vlasáková 23.9.2020 Duální škola – Microsoft Teams webinář 

Mlčochová 23.9.2020 Možnosti vzájemné spolupráce 
Map Mohel-
nice 

Tilcerová, Špásová 24.9.2020 
Angličtina hravě s lektorem 
Broňou Sobotkou 

Map Mohel-
nice 

Mlčochová 30.9.2020 Internet s rozumem webinář 

Vlasáková 12.10.2020 
Classroom-představení a zá-
kladní kurz 

webinář 

Theimrová 21.10.2020 Google  Classroom v praxi webinář 
Winklerová 21.10.2020 Práce s nesourodou skupinou webinář 
Daňková, Horáčková 23.,26.10.2020 Projektové vyučování webinář 

Vyplašilová 
29.10.,2.,5.,12., 
20.11. 

Cloudové služby G Suite webinář 

Winklerová 3.11.2021 Myšlenková mapy ve výuce webinář 
Radníková 5.11.2020 Včelka webinář 
Hánečková 5.11.2020 Full sentence, please! webinář 

Theimrová, Čepová 6.11.2020 
Hodnocení a sebehodnocení žá-
ků v dnešní praxi 

webinář 

Hánečková 6.11.2020 Digitální výuka cizích jazyků webinář 
učitelé 1. a 2. stupně 10.11.2020 Domácí úkoly Taktik webinář 
Vlasáková 10.11.2020 Legislativní novinky šk.r.20/21  webinář 
Šmírová 10.11.2020 Učíme nanečisto webinář 

učitelé 1. a 2. stupně 11.11.2020 
Psychohygiena u pedagogů 
(MAP) 

webinář 

Hánečková 
12.11.2020 

How to save your time while 
preparing online classes 

webinář 

Tilcerová 
13.11.2020 

Moderní a podporující vyučová-
ní 

webinář 

Šmírová 
18.11.2020 

Flippity (nejen) ve výuce země-
pisu 

webinář 

Kočková, Kadlecová 18.,19.,25., 
26.11.2021 

Polytechnické vzdělávání v ZŠ webinář 

Radníková, Hánečko-
vá 

19.11.2020 
5 features of a perfect on-line 
teacher 

webinář 
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Účastníci Datum  Název školení Místo 

Šmírová 19.11.2020 Distanční výuka jako příležitost webinář 
Randíková 

25.11.2020 
Jak úspěšně pracovat s dětmi, 
které mají problémové chování 

webinář 

Skřivánková, Strup-
ková T., Havelková, 
Skuýová, Hamplová 

25.11.2020 
Deprese a úzkost u dětí a mla-
distvých 

webinář 

Winklerová 28.11.2020 Musik im Deutschunterricht webinář 

učitelé a asistenti 
30.11.a 
1.12.2020 

Spolupráce asistenta pedagoga  
a pedagoga 

webinář 

Indrstová 
30.11.a 
1.12.2020 

Jak zvládnout všechny role vý-
chovného poradce 

webinář 

Prvá 7.12.2020 
Jak hodnotit a klasifikovat žáky 
- cizince 

webinář 

Skubýová 7.12.2020 
Podpora žáků cizinců s OMJ 
v praxi a užitím prvků Metody 
Feuersteina 2 

webinář 

Theimrová , Indrstová 8.12.2020 
Vzdělávání dětí, žáků s riziko-
vým chováním a s agresivními 
projevy v chování 

webinář 

Nosková 9.12.2020 
Čtenářská gramotnost ZŠ 
Rozvoj čtenářské gramotnosti 

webinář 

pedagogičtí pracovní-
ci 

9.12.2020 
ADHD – poruchy chování u dětí 
–jak s nimi pracovat 

webinář 

Šmídová 13.12.2020 Protáhni si celé tělo (MAP) webinář 

Sedlaříková, Kočková 17.12.2020  
Jak vhodně pracovat se „zlobi-
vým“ dítětem: rady a tipy pro 
rodiče a pedagogy 

webinář 

Strupková T., Horáč-
ková 

11.1.2021 
Práce se třídou jako preventivní 
a intervenční nástroj aneb jak na 
pohodové klima ve třídě 

webinář 

Winklerová 12.1.2021 Jak na smysluplné hodnocení webinář 
Strupková T., Vypla-
šilová 

13.1.2021 Finanční gramotnost webinář 

Winklerová 13.1.2021 Spielerisch lernen webinář 

Winklerová 15.1.2021 
Spiele im On-line Deutschuter-
richt 10 

webinář 
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Účastníci Datum  Název školení Místo 

Strupková T. 20.1.2021 
Čtenářská pregramotnost a gra-
motnost u předškolních dětí – 
jak ji rozvíjet 

webinář 

Winklerová 27.1.2021 Gramatika in Aktion  
Strupková T., Strupková 
Kl., Skřivánková, Sedla-
říková 

2.2.2021 
Mapování třídního klimatu webinář 

Kajnarová 2.2.2021 Pohraniční opevnění v regionu  webinář 
Winklerová 9.2.2021 Online nástroje ve výuce III webinář 
Winklerová 10.2.2021 Bewegungsspiele im Online webinář 

Sedlaříková, Kočková 11.2.2021 
Jak vhodně nastavovat pravidla 
ve školství pro „zlobivé“ dítě 

webinář 

Strupková T., Strupková 
Kl., Sedlaříková 

16.2.2021 Práce s problematickou třídou webinář 

Nádvorník, Strupková T. 18.2.2021 
Contextminds – myšlenková 
mapy pro školy 

webinář 

Sedlaříková, Kočková 18.2.2021 
„Zlobivé“ dítě: funkční analýza 
chování a její výhody pro kaž-
dodenní život 

webinář 

Prvá 20.2.2021 
Komunikační pojetí v integro-
vané výuce 

webinář 

Kajnarová, Havelková 22.2.2021 

Společné učení Metodou 
Feuersteina, zkušenosti zpro-
středkovaného učení – zaměřeno 
na cizince 

webinář 

Skřivánková, Kočková 25.2.2021 Komunikace s rodičem webinář 

Winklerová 1.3.2021 
Používání myšlenkových map v 
Contextu 

webinář 

Kajnarová, Skubýová, 
Tilcerová,Strupková T., 
Skřivánková,Sedlaříková 

3.3.2021 Facilitace konfliktu rodič - škola webinář 

Winklerová 9.3.2021 Quizziz webinář 
Sedlaříková 9.3.2021 Prevence pro nejmenší (MAP) webinář 
Winklerová 18.3.2021 Miniprojekty ve výuce webinář 
Winklerová 23.3.2021 Gramatika s mnetechnikou webinář 
Winklerová 25.3.2021 Landeskunde A1 webinář 
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Účastníci Datum  Název školení Místo 

Skřivánková 8.4.2021 Dokumentace a legislativa webinář 
učitelé a vychovatelé 19.4.2021 Střídavá péče webinář 

Kajnarová, Havelková 19.4.2021 
Společné učení Metodou 
Feuersteina, zkušenosti zpro-
středkovaného učení – 2.setkání 

webinář 

Formánková 19.-30.4.2021 
AMOS – soubor vzdělávacích 
materiálů pro 1. ročník 

webinář 

Winklerová 10.5.2021 
Maximal Interaktiv a základy 
mCourser 

webinář 

Sedlaříková 11.5.2021 
Přechodové rituály – od dětství 
k dospělosti 

webinář 

Winklerová 12.5.2021 Interaktion in Online webinář 

Radníková 18.5.2021 
Jak vyučovat cizí jazyk žáky 
v problémovém věku 

webinář 

Formánková, Nosková, 
Kyseláková 

19.5.2021 
Vkročte do 1. ročníku s vydava-
telstvím Taktik 

webinář 

Winklerová 19.5.2021 Pokročilé funkce mCourser webinář 

Radníková 25.5.2021 
Jak vyučovat jazyky žáky s po-
ruchami učení 

webinář 

Winklerová 26.5.2021 Němčina s pohybem webinář 

pedagogičtí pracovníci 29.5.2021 
Zbrklé a neklidné dítě, co s ním 
doma a ve škole 

webinář 

Formánková 30.5.2021 Hravá HV webinář 

Horký 3.6.2021 
Seminář dopravní výchovy – 
Markétina dopravní výchova 

webinář 

Indrstová 9.6.2021 
Prev. předčasných odchodů ze 
vzděl. 

webinář 

Radníková 12,-13.6.2021 Přírodní stavitelství Lipka Brmo 

Kajnarová 14.6.2021 
Společné učení Metodou 
Feuersteina, zkušenosti zpro-
středkovaného učení – 3.setkání 

webinář 

Kočková 17.9.2021 
Projektové vyučování na 1. 
stupni 

webinář 

Kajnarová 30.8.2021 
Společné učení Metodou 
Feuersteina, zkušenosti zpro-
středkovaného učení – 4.setkání 

webinář 
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11. Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
 
Při tvorbě projektů jsme spolupracovali s různými firmami, školskými poradenskými 
zařízeními - poradnami PPP, SPC, dále s místní organizací MAS, MAP, pokračovala 
spolupráce s fakultami UP Olomouc. 
V oblasti vzdělávání jsme úzce spolupracovali se vzdělávacím institutem NIDV, MAS 
– místní akční skupinou Mohelnice. Další spolupráce byla prohloubena se společností 
EDUin, škola obnovila na další školní rok certifikát Rodiče vítáni. V rámci spolupráce 
s mateřskými školami jsme bohužel nemohli uskutečnit vzájemné návštěvy dětí a pro-
jektové náslechové hodiny zaměřené na aklimatizaci dětí na školní prostředí. Ani při-
pravené adaptační kurzy se bohužel z důvodu uzavření škol neuskutečnily, nahradila je 
však setkání rodičů budoucích prvňáčků s učiteli. Žákům z okolních obcí jsme v rámci 
plynulého přechodu žáků z malotřídních škol umožnili prohlídku školy. 
Při organizaci výuky zaměřené na ochranu člověka během mimořádných okolností po-
kračovala úspěšná spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému – HZS 
Olomouckého kraje Šumperk.  
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, bohužel, kurzy naši žáci nemohli dokončit. 
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. V práci se žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami pokračovala nezbytná spolupráce se ŠPZ – školskými poradenskými zařízení-
mi (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 pokračovala spolupráce s OSPOD Mohelnice a sociálními 
kurátory.  
 
Odborová organizace na naší škole nepracuje. 
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 
 
 „Společnou cestou II“  
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 
Číslo programu: 02 
Název projektu: Společnou cestou II 
Doba realizace projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 
Rozpočet projektu celkem: 1 559 273,00 Kč 
 
Realizace projektu začala 1. 9. 2018, navazuje na projekt Šablony I. Projekt byl zamě-
řen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 
dětí a žáků, usnadnění přechodu žáků z mateřských a jednotlivých malotřídních škol do 
základní školy, personální podpora ZŠ - zřízení místa školního psychologa, zřízení mís-
ta kariérového poradce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a badatelský 
kroužek. Projekt také zahrnoval školní družinu a školní klub se zaměřením na vzdělává-
ní pedagogických pracovníků a projektové dny mimo školské zařízení. 
Ve škole pracoval celý rok školní psycholog v rámci poradenské činnosti pro žáky a 
rodiče i pedagogické pracovníky a kariérový poradce v rámci přípravy žáků na volbu 
povolání. 
Z důvodu uzavření škol v rámci Covid-19 bude projekt  na základě žádosti školy 
ukončen až k 31. 1. 2021; aktivity, které jsme nerealizovali z důvodu epidemiologické 
situace, byly přesunuty na období září – leden 2021. 
 
 

 „Společnou cestou III“  
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3  
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání 
Číslo programu: 02 
Název projektu: Společnou cestou III 
Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8.2022 
Rozpočet projektu celkem: 982 824,00 Kč 
 
Projekt odstartoval  1.9.2020, navazuje na předchozí projekt Šablony II; je zaměřen na 
následující témata: společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu žáků 
z mateřských a jednotlivých malotřídních škol do základní školy, personální podpora ZŠ 
– zřízení místa školního psychologa, zřízení místa kariérového poradce. Ve škole tedy 
poběží v období září 2020 až leden 2021 současně Šablony II a Šablony III. 
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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 2021/22 
3 53 13 2 10 

 
 
13.2 Výsledky přijímacího řízení  
 
a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia 2 0 
 
b) na střední školy:  
 

gymnázia 
obchodní 
akademie 

SŠ umě-
lecké 

průmyslové 
školy 

SŠ tech-
nická a 

zeměděl. 

ostatní  
střední 
školy 

celkem  

5 1 1 10 9 45 71 
 
 
 
 
 
 
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 

69 2 
 
 

 
 
 
 

Studijní obory Učební obory 

51 20 
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14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
14.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků v 1. pololetí šk. roku  2020/2021 
 
1. stupeň 
 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 
s vyzn. 

Slovní 
hodnocení Neprospělo 

Žáci s  
dostatečnou 

Žáci 
s výborným 
prospěchem 

I.A 13 13 13 0 0 0 13 

I.B 21 20 20 0 0 0 20 

I.C 21 21 21 0 0 0 21 

II.A 16 16 16 0 0 0 16 

II.B 22 22 22 0 0 0 16 

II.C 22 22 22 0 0 0 19 

III.A 13 13 13 0 0 0 9 

III.B 23 23 23 0 0 0 20 

III.C 23 23 23 0 0 0 13 

IV.A 27 26 20 1 0 0 10 

IV.B 26 25 21 0 0 0 11 

V.A 19 19 14 0 0 0 6 

V. B 20 20 17 0 0 1 7 

V.C 19 19 12 1 0 0 4 

Celkem 285 285 257 2 0 1 185 
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2. stupeň 
 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 
s vyzn. 

Slovní 
hodnocení 

Neprospělo 
Žáci s 

dostateč-
nou 

Žáci 
s výborným 

prospě-
chem 

VI.A 22 22 11 0 0 3 7 

VI.B 19 19 10 0 0 4 1 

VI.C 19 19 8 0 0 1 5 

VII.A 23 23 9 0 0 4 2 

VII.B 23 23 7 0 0 7 1 

VII.C 26 26 4 0 0 12 1 

VIII.A 26 22 7 0 4 16 3 

VIII.B 27 26 9 1 0 10 4 

IX.A 23 23 11 0 0 8 2 

IX.B 21 21 10 0 0 5 0 

IX.C 25 25 5 0 0 12 2 

Celkem 254 250 91 1 4 82 28 
 
 
Celkový přehled 
 

 
Počet 
žáků 

Prospělo s  
vyznamenáním 

Neprospělo 
Počet žáků s 
dostatečnou 

Žáci 
s výborným 
prospěchem 

1. stupeň 285 257 0 1 185 

2. stupeň 254  91 4 82  28 

Celkem 539 348 4 83 213 
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14.2  Celkový přehled o hodnocení chování žáků v 1.pololetí  šk.roku 2020/2021 
 

 
Počet  
žáků 

Pochvala  
ŘŠ+TU 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 285 46 1 0 0 0 0 

2. stupeň 254 107 9 1 0 1 0 

Celkem 539 153 10 1 0 1 0 
 
 
14.3  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.roku 2020/2021 
 
1. stupeň 
 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 
s vyzn. 

Slovní 
hodnocení Neprospělo 

Žáci s do-
statečnou 

Žáci 
s výborným 
prospěchem 

I.A 13 13 13 0 0 0 13 

I.B 21 21 20 0 0 0 20 

I.C 21 21 21 0 0 0 21 

II.A 16 16 16 0 0 0 16 

II.B 22 22 22 0 0 0 12 

II.C 23 23 23 1 0 0 15 

III.A 14 14 13 0 0 0 8 

III.B 23 23 23 0 0 0 16 

III.C 23 23 23 0 0 0 12 

IV.A 26 26 20 1 0 0 9 

IV.B 26 26 23 0 0 0 11 

V.A 19 19 10 0 0 2 8 

V. B 20 20 18 0 0 0 7 

V. C 19 19 15 1 0 0 4 

Celkem 286 286 260 3 0 2 172 
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2. stupeň 
 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo 
Prospělo 
s vyzn. 

Slovní  
hodnocení 

Neprospělo 
Žáci s do-
statečnou 

Žáci s 
výborným 

prospěchem 

VI.A 22 22 11 0 0 3 3 

VI.B 18 18 8 0 0 6 1 

VI.C 19 19 10 0 0 3 4 

VII.A 23 23 12 0 0 5 3 

VII.B 23 23 5 0 0 8 2 

VII.C 26 26 6 0 0 9 1 

VIII.A 26 24 8 0 2 14 3 

VIII.B 27 27 8 1 0 11 4 

IX.A 23 23 12 0 0 6 2 

IX.B 21 21 8 0 0 6 1 

IX.C 25 25 2 0 0 12 1 

Celkem 253 251 90 1 2 83 25 
 
 
Celkový přehled 
 

 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Neprospělo 
Počet žáků s 
dostatečnou 

Žáci 
s výborným 
prospěchem 

1. stupeň 286 260 0 2 172 

2. stupeň 253  90 2 83  25 

Celkem 539 350 2 85 197 
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14.4  Celkový přehled o hodnocení chování žáků ve 2.pololetí šk.roku 2020/2021 
 

 
Počet  
žáků 

Pochvala  
ŘŠ+TU 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 286 115 9 3 0 0 0 

2. stupeň 253  98 0 1 2 0 0 

Celkem 539 213 9 4 2 0 0 
 

14.5 Údaje o zameškaných hodinách     
 

 
Počet  

omluvených 
hodin 

Počet  
omluvených 

hodin na 
žáka 

Počet  
neomluvených 

hodin 

Počet  
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 6491  22,69 0 0 

2. stupeň 4222  16,62 5 0,02 

Celkem 10713 19,84  5 0,01 

 
 
14.6 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (k 30. 6. 2021) 
 

 Počet žáků 
Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními dle 
vyhlášky č.27/2016 - celkem 

95 

z toho:  
I. stupeň  podpůrných opatření 2 

II. stupeň  podpůrných opatření 69 

III. stupeň  podpůrných opatření 23 

IV. stupeň  podpůrných opatření  1 

Žáci s přiděleným asistentem 11 
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15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení MPP    
 

Za tuto oblast zodpovídá školní metodik prevence (ŠMP). 

Naplňování preventivních aktivit bylo v tomto školním roce významně ovlivněno  
protiepidemickými opatřeními, především dlouhodobou distanční výukou. Organizace 
besed, diskusních kruhů a řešení aktuálních problémů v oblasti prevence se takřka vý-
hradně přesunulo do online prostředí, velkou měrou se namísto externích partnerů  
zapojili třídní učitelé a vyučující především občanské výchovy, která jako výchovný 
předmět byla vyučována i distančně.  

MPP jsme se v letošním roce zaměřili především na nejčastější problémy, se kterými se 
v online prostředí setkáváme – šikanu a kyberšikanu, pohyb na sociálních sítích, odpo-
vědný přístup ke školním povinnostem včetně prevence záškoláctví, zdravý životní styl 
a protidrogová prevence.  

Vzdělávání pedagogů získalo větší prostor prostřednictvím webinářů, vyučující jich vy-
užívali ve vysoké míře. I v letošním roce se snažíme o naplnění zásad zdravého životní-
ho stylu a prevence rizikového chování také v souvislosti s programem Zdravé školy, 
jehož jsme dlouholetou součástí. 

 
Hodnocení: 

Letošní školní rok byl znovu poznamenán uzavřením škol z důvodu epidemie. Řada na-
plánovaných akcí preventivního charakteru musela být zrušena nebo přesunuta do příš-
tího školního roku. Upřednostněna byla adaptace formou třídnických hodin, zařazova-
ných do distanční výuky, v době prezenční výuky pak každý týden v rámci testování. 
Adaptaci žáků po dlouhém období distanční výuky byl věnován Den dětí, TU byli moti-
vováni k realizaci školních výletů a exkurzí na konci školního roku.  

Cíle vytyčené MPP se během školního roku 2020/2021 nepodařilo plnit v plné míře, 
některé z aktivit se přesunuly do online prostředí.  Dlouhodobě jsme se snažili o pre-
venci v oblasti pohybu na internetu, sociálních sítích, další oblasti byla prevence školní 
neúspěšnosti, řešení projevů záškoláctví v souvislosti s distanční výukou. 

V době distanční výuky probíhal pravidelný kontakt sociální pracovnice a VP telefonic-
kou cestou – OSPOD zjišťoval fungování výuky u dětí ze znevýhodněného sociálního 
prostředí. 

Další besedy, akce a projekty budou zařazovány průběžně podle nabídky, potřeb tříd a 
aktuálního zájmu pedagogických pracovníků i žáků. 
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Negativní projevy chování, řešené v letošním roce: 
- neomluvené hodiny, záškoláctví, nedodržování léčebného režimu, nízká účast 

na distanční výuce  - (2x řešeno výchovnou komisí, další případy řešeny indi-
viduálně TU) 

- projevy sebepoškozování, návykové látky (2) 
- nevhodné chování ke spolužákům či vyučujícím (2) 
- depresivní projevy, zvládání emocí (1) 
- neuspokojivé výsledky vzdělávání, neplnění školních povinností (průběžně, 

viz pohovory se žáky a rodiči) 
- V případech vysoké absence, neuspokojivé domácí přípravy, neplnění škol-

ních povinností a agresivního chování byly vedeny pohovory  s žáky, zákon-
nými zástupci za účasti TU, školní psycholožky, popř. OSPODu 

 
Spolupráce s dalšími institucemi: 

PPP, SPC 
OSPOD 
Policie ČR 
PMS Šumperk 
NZDM – Podané ruce 
SVP Dobrá vyhlídka Šumperk 
E-bezpečí 
Poradna zdraví Šumperk 
DDM Mohelnice aj. 

Pokračovala spolupráce se sociálními kurátorkami OSPOD Mohelnice. Ve škole i na-
dále funguje schránka důvěry ve hmotné i virtuální podobě (viz webové stránky ško-
ly). Podněty jsou řešeny výchovnou poradkyní, třídními učiteli, popř. vedením školy.  
 
Realizované programy, projekty a besedy v rámci Prevence rizikových poruch 
chování žáků ve školním roce 2020/2021:   
 

Název akce Cílová skupina Realizace 
Prevence patologického hráčství, závislost 
na počítačích – Podané ruce 

rodiče duben 

Prevence patologického hráčství, závislost 
na počítačích – Podané ruce 

7.ročníky duben 

   
Prevence patologického hráčství, závislost 
na počítačích – Podané ruce 

8.ročníky květen 

Prevence úrazovosti (1. část )  
 

5.A, 5.B listopad 

Bezpečnost – mimořádné poučení žáků o 
styku s neznámou osobou při cestě do školy a 
zpět 

Všichni žáci  
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Nebezpečí na horách, při sportu -  Všichni žáci Průběžně v hodinách TV 
Dopravní výchova - dopravní hřiště, Mar-
kétina dopravní, zimní dopravní výchova 
DDM Magnet  

2., 3., 4. ročník Říjen, listopad 

Druhý krok – preventivní program škol. psy-
chologa 

2.B V průběhu roku 

Preventivní programy šk. psychologa  4.B, 5.C V průběhu roku 

Průkaz cyklisty 4.ročník květen 
Cyklista roku, dopravní hřiště 4. a 5.ročníky Podzim a jaro 
Kurz plavání 2.A Září - říjen  
Prevence úrazů DDM  5.ročník  
Adaptační kurz Moravský Karlov 7.ročníky září 
Dotazníkové šetření – distanční výuka 7., 9.ročníky duben 
Bezpečné chování na internetu, sociálních 
sítích 

2.stupeň V rámci OV, distanční výu-
ka 

 
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.  
 
Vzdělávací akce a schůzky preventisty:   
Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování – webi-
nář 
Jak zvládat všechny role VP – webinář 
Schůzka ŠMP  - PPP Šumperk, online 
Prevence předčasného odchodu ze vzdělávacího systému – webinář 
 
 Pedagogičtí pracovníci se účastnili více než stovky webinářů, objevila se témata: 

- chování dětí s ADHD 
- dopravní výchova 
- střídavá péče 
- hodnocení a sebehodnocení žáků 
- jednání s konfliktním rodičem 
- zbrklé a neklidné dítě 
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16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, kontroly 
 

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

Další kontroly: 
 
Veřejnosprávní kontrola z MěÚ Mohelnice 
- bez závažných porušení 

15. 6. 2021 

 
 
17. Průběh vzdělávání, aktivity školy, distanční vzdělávání 
 
Pedagogové v průběhu roku pokračovali v plnění školního vzdělávacího programu 
MLÝNEK, z důvodu distanční výuky předchozího roku jsme posílili hodinovou dotaci 
v 7. - 9. ročníku o jednu hodinu výuky v českém jazyce a matematice na prohloubení a 
procvičení učiva, bohužel opětovné uzavření škol nepřispělo k očekávanému efektu.  
Koncepční záměry v oblasti výchovně vzdělávacích cílů i materiálního zabezpečení 
školy se dařilo s ohledem na situaci plnit. Škola v tomto roce pokračovala v činnosti sítě 
Škol podporujících zdraví, obhájila značku Rodiče vítáni. Bylo naplánováno množství 
osvědčených projektů a doplňkových akcí, uzavření škol z důvodu Covid - 19 nám ne-
umožnilo většinu uskutečnit, současně byla zrušena většina soutěží. Výchovné působení 
cílilo na zvyšování zodpovědnosti žáků i jejich rodičů při užívání sociálních sítí a 
ochrany před možností jejich zneužívání (besedy kyberšikana, E-bezpečí). Využíváním 
těchto sítí jsme následně posílili i distanční výuku, která musela nahradit výuku pre-
zenční ve velkém rozsahu. 
 
Činnost školy v době celorepublikové karantény z důvodu šíření epidemie SARS – 
Covid 19 
 
Rozhodnutím vlády byla již dne 12. 10. 2020 zavedena tzv. střídavá výuka žáků  
2. stupně školy a od 14.10 2020 byly školy uzavřeny do 23. 10. 2020. Dále následova-
la střídavá výuka. Vlivem těchto událostí museli učitelé reagovat a navázat na způsob 
výuky, který se osvědčil již na jaře 2020. Tentokráte byli všichni na tuto situaci připra-
veni, nečekali však, že bude prolínat celým školním rokem. Třídní stránky na webu ško-
ly, kam každý učitel vkládal učivo svého předmětu, se aktualizovaly, prostřednictvím 
webových stránek tříd byly publikovány úkoly a zadávána domácí práce. V počáteční 
fázi distanční výuky probíhalo především opakování učiva, využívaly se pracovní sešity 
a odkazy na různá on-line cvičení, která žáci znali ze školy a mohli tak pracovat samo-
statně (skolakov, rysavawebsnadno, novaskola), byly též zadávány úkoly v aplikaci 
Alf. Distanční výuka byla náročná na komunikaci s rodiči a žáky, včetně nalezení vyho-
vujícího a hlavně funkčního způsobu komunikace. U nejmenších dětí v 1. a 2. třídě na-
vázali učitelé úzkou spolupráci hlavně s rodiči a ti následně vedli domácí výuku svých 



   

34 
 

dětí. Ve vyšších ročnících komunikovali pedagogové již hlavně se žáky; zde byl nutný i 
dohled rodičů nad zapojením do tzv. distanční výuky. Ne vždy se totiž starší žáci s touto 
situací vyrovnali a plnili poctivě dané úkoly. Zadávání na webové stránky tříd si po-
chvalovali nejen rodiče (získali ucelený přehled), ale i pedagogové, kteří tak mohli rea-
govat na množství a obsah zadávaného učiva a hledat také u kolegů inspiraci a předávat 
si zkušenosti. Pedagogové využívali platformu Clasroom na googlu, hledali další nové 
zdroje v bezplatných uvolněných on – line vyučovacích programech, používali video-
konference, naučili se sestavovat různé testy přes google formuláře, čímž si prohlu-
bovali svoji počítačovou gramotnost. Prohloubila se vzájemná pedagogická spolupráce, 
sdílení nových poznatků a zkušeností, koordinace práce třídních učitelé žáků 
v jednotlivých předmětech a komunikace s rodiči žáků. V distanční výuce se spoustu 
nového naučili nejen žáci, ale i jejich rodiče a učitelé. Nevýhodou distančního vzdělá-
vání je ale absence osobního kontaktu a možnost okamžité zpětné vazby. Učitelům chy-
běly přirozené reakce dětí a dětem chyběli učitelé; všichni se těšili na obnovení běžné 
prezenční výuky.  
Postupné uvolňování škol začalo 18. listopadu 2020, kdy prezenční výuka byla sta-
novena jen pro 1. a 2. ročníky, od 30. listopadu mohl nastoupit zbytek prvního stupně 
a deváté ročníky. Zbytek druhého stupně pokračoval ve výuce rotační, tj polovina tříd 
distančně a polovina tříd prezenčně. Některé třídy ve škole pobyly do Vánoc ale pouhé 
2 týdny. 
Dne 4. ledna 2021 nastoupili prezenční výuku za přísných hygienických opatření jen 
žáci 1. a 2. ročníků (museli být v době vydávání obědů, pobytu ve škole i ve školní 
družině v homogenní skupině). Ostatní žáci pokračovali s distanční výukou v domácím 
prostředí. Tato organizace vyučování i odpolední činnosti společně s distančním vzdě-
láváním byla pro pracovníky velmi náročná. Od 1.3 2021 byla škola uzavřena pro 
všechny žáky. Distanční výuka pro všechny pokračovala až do 12. 4. 2021. 
Dne 12.4.2021 byla obnovena rotační výuka prvního stupně a zároveň začalo testová-
ní žáků i zaměstnanců školy. Testování dětí a zaměstnanců se provádělo 2krát týdně za 
podpory pedagogů, pracovníků školní družiny a asistentů pedagoga. Pedagogičtí pra-
covníci se museli vyrovnat s neznámým jevem pro děti, se zaslanými testy, s nedostat-
kem stojánků, ale i s nevolí rodičů k testování jejich dětí. Polovina prvního stupně se 
učila prezenčně, polovina distančně. Žáci na pracovišti Masarykova 4 se z důvodu vý-
jimky v počtu žáků mohli účastnit prezenční výuky každý den. Současně probíhalo 
distanční vzdělávání žáků 2. stupně. Od 10. 5. 2021 začala i rotační výuka žáků dru-
hého stupně za podmínky negativních testů ve škole a ochrany dýchacích cest. Zlom 
nastal dne 17. 5. , kdy nastoupil k prezenční výuce již celý první stupeň a testování 
se snížilo na jedenkrát v týdnu, druhý stupeň nastoupil k výuce rotační společně 
s testováním 2x týdně. Od 24. 5. 2021 byla ukončena rotační výuka a zbývajících pět 
týdnů do konce školního roku se všichni snažili přizpůsobit pravidelnému režimu, po-
stupně navázat na znalosti a vědomosti a upevnit je bez přetěžování žáků. Testování na 
Covid probíhalo jen jedenkrát týdně. Do školy ale nenastoupili žáci, které rodiče 
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z důvodu nesouhlasu s hygienickými opatřeními omluvili z výuky, což umožňovaly po-
kyny MŠMT. 
Ve škole se v „covidovém období“ osvědčily individuální konzultace žáků v době 
distanční výuky, které byly nejprve umožněny pouze jednotlivým žákům, v průběhu 
května mohly být realizovány ve skupinách až 6 dětí. Konzultace nabízeli jednotliví uči-
telé i s pomocí asistentů pedagoga. 
Celý školní rok byl náročný nejen na organizaci, ale i na následné konečné hodnocení 
práce žáků během prvního a druhého pololetí; učitelé využili metodického pokynu mi-
nistra školství k hodnocení tak, aby žáci nebyli poškozeni vzniklou nepříjemnou situací.  
 
 

18. Školní akce a projekty 
 
Třídní, ročníkové a celoškolní projekty tvoří vyučující podle věkových skupin žáků, té-
mata prohlubují náplň učiva, nebo reagují na aktuální dění ve společnosti a ve světě. 
Vzhledem k epidemiologické situaci v tomto školním roce se neuskutečnily všechny 
plánované projekty, proběhla ale spousta třídních projektů během distanční výuky. 
 
 
Dlouhodobé projekty školy 
 
Zdravé zuby Zdravá škola 
Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol 
 
 
Další uskutečněné školní projekty 
 
Evropský den jazyků Projektové dny – včela medonosná 
Mikulášská nadílka Adopce zvířat ZOO Olomouc a Praha 
Slavnosti Slabikáře Příběhy našich sousedů 
Sbírka pro psí útulek v Mohelnice Projekt Hrdá škola, Den šílených účesů a 

Pyžamový den 
 
19. Kulturní, vzdělávací a poznávací akce školy 
 

Žáci školy nemohli navštívit akce pořádané MKS Mohelnice, Městskou knihovnou a 
Muzeem Mohelnice v takové míře, která je běžná pro prezenční výuku. Vzhledem k 
epidemiologické situaci bohužel neproběhla spousta naplánovaných akcí. 
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Ve školním roce 2020/2021 proběhly následující akce v tomto časovém sledu: 
 

1) mimoškolní akce 
září Adaptační kurz Moravský Karlov 7. A, B. 
 Dopravní výchova – dopravní hřiště 5. třídy 
prosinec Pasování na čtenáře - knihovna 2. třídy 
duben Zápis do 1. tříd – on line  
červen Hrajeme si v přírodě – hry a soutěže v Újezdě 4.A, B 
 Veselá olympiáda MDD 1. a 2. třídy 
 Pasování prvňáčků na čtenáře 1. třídy 
 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 16.6 
 Slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd - „Zelená  

střecha“ 
24.6 

srpen Příměstský dětský letní tábor v ŠD – Rozloučení s 
prázdninami 

 

   
2) projekty 

září Evropský den jazyků na Masarykově 4.A; 5.A 
říjen Zvířecí mazlíčci - beseda 2.A 
 Evropský den jazyků na Mlýnské 1. a 2. stupeň 
 Halloween – diskotéka  2. stupeň 
listopad Badatelský klub online zájemci 
 Halloween 20 – vyřezávání dýní 4.B 
prosinec Adventní kalendář  
 Advent 3.C 
 Dobroty – co umíme uvařit a upéct 4.B 
 Pečení perníčků 2.A 
 Vánoční tvoření ŠD 
 Třídní vánoční besídka  
 Vánoční nadílka ŠD 
 Vánoční klip celoškolní 
leden Vánoce dětí – fotografická soutěž 4.B 
 Máme rádi zvířata – semínkové dobroty pro ptáč-

ky 
1.C 

únor Beseda o zvířátkách 1.B 
 „Můj pes můj kamarád“ 2.C 
 Maškarní karneval ŠD 
 Sněhuláci – fotografická soutěž 4.B 
 Hurá sníh ŠD 
 Vesmír 3.B 
 Družina plná badatelů ŠD 
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březen Sněhulákový den 1. stupeň 
 Obrázek pro zdravotníky 2.C 
 Domácí mazlíčci 1.B a 3.C 
duben Putování za kamínky – malování na kamínky 2.B a 3.B 
 Velikonoční výtvory, malování vajíček 4.B 
květen Překážková dráha – sportovní akce 1.A,2.A 
 Barevný týden – každý den v jiné barvě 4.B 
 Moje oblíbení zvíře 3.B 
 Slavnosti Slabikáře 1.C 
 Den stromů – výtvarné ztvárnění 3.A, 5.A 
 Den šílených účesů 25.5. 
červen Středověk – třídní projekt 4.A 
 Včelky – Muzeum Mohelnice 1.C 

 
Příběhy našich sousedů – prezentace v Muzeu 
Šumperk 

Dvě skupiny žáků 

 Pyžamový den 11.6. 
3) exkurze 

červen   
 Cesta lišky Bystroušky 3.B 
 Exkurze na mohelnickou věž 5.A 
 Muzeum – O včelách a lidech 1. stupeň 
 Historická Mohelnice 9.A, 8.B 
 Exkurze Arboretum a jeskyně Mladeč 8.B 
 Cesta lišky Bystroušky 7.C 
 Putování po stopách rodáků města 3.A 
 
 
20. Soutěže a olympiády ve šk. roce 2020/2021 
 
Nadání a talent dětí je rozvíjen přípravou a zapojením do soutěží ve vědomostních, ja-
zykových, ekologických a uměleckých oblastech. Vzhledem k epidemiologické situaci 
neproběhla většina soutěží a olympiád. 
 
Školní kola soutěží: 
 
Zeměpisná soutěž - Mapa mého světa Zeměpisná olympiáda 
Olympiáda v českém jazyce Matematická olympiáda - Klokan 
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Zapojení žáků do vyšších kol soutěží : 

 Název soutěže Soutěžní 
kolo 

Počet 
žáků 

Umístění 

leden Olympiáda z českého jazyka okresní 2 11. a 13. místo 
únor Zeměpisná olympiáda okresní 9  
březen Zeměpisná olympiáda krajské 1 1. místo 
 
Mnoho sportovních soutěží, bylo rušeno z důvodu epidemiologických opatření při šíření 
nemoci Covid – 19, v hodinách tělesné výchovy se nemohlo cvičit, později jen za přís-
ných hygienických podmínek. 
 

21. Plavecký kurz a lyžařský výcvik - 2020/2021 
 
Plavecký výcvik ve druhých třídách a zbývajících 7 lekcí ve třetích třídách neproběhly 
opět z důvodu epidemiologických opatření při šíření nemoci Covid –19. Tyto lekce pla-
vání budou nahrazeny v průběhu školního roku 2021/2022. 
 
 

22. Školní výlety a exkurze ve šk. roce 2021/2021 
 

Pestrost náplně školních výletů vždy vedla k prohloubení znalostí žáků o své vlasti, 
blízkém regionu, přírodních krásách, hlavním městě, historických památkách i výročích, 
ale i tradičních řemeslech… Ovšem v letošním školním roce se vzhledem k jarním epi-
demiologickým opatřením výlety tříd uskutečnily v omezeném rozsahu jen v některých 
třídách.  
 
3.B a 3.C 23. 6. 2021 Čechy pod Kosířem, Javoříčko 

4.A 16. 6. 2021 Čechy pod Kosířem 

5.A 17. 6. 2021 Zoo Olomouc 

5.B a 5.C 22. 6. 2021 Zoo Ostrava 

6.C 1. 6. 2021 Zoo Olomouc 

6.C a 7.A 24. 6. 2021 Javořičské jeskyně – Naučná cesta Špraněk 

7.B 23. 6. 2021 Olomouc 

9.B 17. 6. 2021 Zoo Olomouc 
 
 
23. Škola v přírodě  -  Moravský Karlov 

Tento pravidelný projekt nebyl v letošním školním roce z důvodu koronavirové epide-
mie realizován. Pouze v měsíci září na školní chatě proběhl adaptační kurz tříd 7.A a 
7.B.  
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24. Školní družina, školní klub 

 
Ve školním roce 2020 - 2021 pracovalo 7 oddělení školní družiny: 5 oddělení na ZŠ 
Mlýnská, 2 oddělení na ZŠ Masarykova a 1 oddělení školního klubu na ZŠ Mlýnská 
s celkovým počtem 265 dětí (180 dětí ve ŠD a 85 dětí ve ŠK ). S dětmi pracovalo 9 
vychovatelek.  
Činnost školní družiny i školního klubu vycházela z celoročního plánu. Ve školní druži-
ně proběhly následující akce: 
ZŠ Mlýnská – Vánoční tvoření a nadílka, Máme rádi zvířata – vyrábění semínkových 
krmítek, Hurá, sníh -  „lopatování“ (radovánky na sněhu), Družina plná badatelů -
bádání a pokusy, Maškarní karneval, Putovní kamínky – malování na kamínky, Děti 
podporují zdravotníky – svými obrázky děti poděkovaly zdravotníkům, Domácí mazlíč-
ci – beseda a tvoření. V rámci projektu proběhla akce „Můj pes, můj kamarád“  - beseda 
s paní Mgr. Špundovou, majitelkou psího salonu s psí kamarádkou Holly.  
ZŠ Masarykova – Vánoční tvoření a nadílka, Den stromů – beseda a výtvarné ztvárnění 
stromů, Masopust, Překážková dráha – sportovní akce. 
Všechna oddělení prožívala adventní čas s mikulášským nadělováním, přípravou na vá-
noční období i vánočními besídkami. S dětmi se vyráběly různé dárečky a dekorace 
např. k Vánocům, Velikonocím, Svátku matek… 
Z důvodu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k šíření nemoci Covid 19 
kdy děti nenavštěvovaly školu, nebyly splněny všechny naplánované akce ŠD. Na zá-
kladě pokynů MŠMT nebyly zájmové útvary v ŠD realizovány. 
 
Některé z projektů školní družiny: 
Prázdninová družina 
Poslední týden v srpnu je organizován pro děti pobyt ve školní družině. Letos se této 
akce zúčastnilo 19 dětí 1. stupně. Pro děti byl připraven každodenní bohatý program, 
spojený s poznáváním města a okolí. Děti se rozhlédly z kostelní věže, vyzkoušely si 
své dovednosti na minigolfu, v Lošticích navštívily muzeum tvarůžků, prošly si stezku 
boso na okraji lesa. Nechyběla oblíbená návštěva mohelnického koupaliště, výlet do 
nedalekého Bouzova s pohádkovými postavami. Poslední den zakončily v muzeu, kde 
se přenesly do pravěku, poté zhlédly v kině animovaný film Psí kusy.  
 
Vánoční tvoření ve školních družinách 
Kouzlo vánočních svátků si děti ve školních družinách navodily tvořením a povídáním o 
tradicích Vánoc. Vyzdobily oddělení své družiny a za poslechu koled a vůně jehličí 
vládla příjemná vánoční atmosféra s výrobou přáníčka, ozdob, u pečení perníčků a tvo-
ření sladkých chaloupek.  
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Můj pes, můj kamarád 
V rámci projektu Šablony II navštívila školní družinu paní Mgr. Martina Špundová, ma-
jitelka psího salonu Duffy se svou barevnou jorkšírkou Holly. Děti se dozvěděly, že je 
velká zodpovědnost každého, kdo si pejska pořídí, aby mu poskytl vše, co potřebuje, 
péči, čas i aktivity, díky kterým je pejsek nejen užitečný, ale hlavně šťastný. V pracovní 
dílničce si děti vytvořily stojan na tužky z ruliček papíru v podobě pejska. 
 
Máme rádi zvířata 
Konec ledna jsme se s dětmi ve školní věnovali zvířátkům. Povídali jsme si o zvířatech 
žijících u nás i cizokrajných. Děti si také vzájemně představily své domácí mazlíčky. 
Čas jsme věnovali také zvířatům a jejich chování v zimě. S dětmi jsme vyrobili semín-
ková krmítka pro ptáčky a společně jsme je rozvěsili v okolí školy. 
 
Družina plná badatelů 
Během měsíce února byl pro děti prvních a druhých tříd navštěvujících školní družinu 
připraven netradiční program. Žáci se po skupinách seznámili hravou formou se základy 
fyziky a chemie. Kouzlo tmy jako Harry Potter si vyzkoušeli při neviditelném zhasnutí 
svíčky. Jako druhý pokus si děti navzájem psaly tajné vzkazy, které díky pH vlastnos-
tem látek dokázaly rozluštit. 
 
Maškarní karneval 
Druhá polovina února byla věnována tradicím masopustu a karnevalům. Děti tvořily 
karnevalovou výzdobu, ale také veselé klauny, masky a škrabošky dle své fantazie. Ve 
středu 24. února pak vypukl ve všech družinách maškarní karneval.  
Byly připraveny spousty zábavných soutěží a her, u nichž si děti procvičily svou obrat-
nost, postřeh i trpělivost.   
 
Děti podporují zdravotníky 
Děti ze ŠD se v této nelehké době zapojily do výzvy deníku Blesk „ Děti podporují 
zdravotníky“. Mnohdy nemají dostatek slov na to, aby popsaly, co je trápí, těší, jak vy-
jádřit vděk. Jediný obrázek nebo vzkaz udělá radost jim, ale i příjemcům. Akce měla za 
cíl poděkovat záchranářům, zdravotníkům a všem, kteří pomáhají v boji s pandemií Co-
vid-19. Jako poděkování děti namalovaly obrázky a napsaly vzkazy právě pro ty v první 
linii.       
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25. Závěr 
 
V novodobé historii nepoznaná situace s pandemií viru SARS – Covid 19 ovlivnila 
nepříznivě životy lidí na celém světě, v celé naší společnosti, tedy i chod ve všech na-
šich školách. V tomto školním roce převažovala distanční výuka nad prezenční. Opět se 
potvrdilo, že pedagogický sbor se umí chopit výzev a v dané situaci udělá maximum pro 
zabezpečení vzdělávání žáků během výpadku klasické prezenční výuky. Distanční vzdě-
lávání prověřilo všechny zainteresované strany – pedagogy, žáky, rodiče. Na tuto výuku 
bude nutno postupně navazovat v dalším školním roce – opakováním, doplňováním 
neprobraného základního učiva, narovnáním rozdílů  různých úrovní znalostí žáků a 
zvýšenou odbornou přípravou pedagogů na případnou podobnou situaci ve školním 
vzdělávání. 
V závěru školního roku proběhl úspěšně konkurz na pozici ředitele školy z důvodu od-
chodu stávající ředitelky Mgr. Marcely Vlasákové do důchodu, nástupcem se stal Mgr. 
Pavel Grünwald, učitel zdejší školy. 
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Plnění finančního plánu nákladů a výnosů k 31.12.2020 
  Skutečnost k 31.12.2020 

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty  Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

Výnosy celkem 47 823,00 2 047,00 49 870,00 

z toho:       

Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účty účt. skup. 60) 1 669,00 2 040,00 3 709,00 

Ostatní výnosy (účty účt. skup. 61 - 66) 473,00 7,00 480,00 

Výnosy z transferů 45 681,00 0,00 45 681,00 

z toho:       

Výnosy z transferů od zřizovatele 6 722,00 0,00 6 722,00 

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje  38 959,00 0,00 38 959,00 

Náklady celkem  47 823,00 1 748,00 49 571,00 

z toho:       

Spotřeba materiálu  2 675,00 635,00 3 310,00 

z toho:       

Učebnice a učební pomůcky 643,00 0,00 643,00 

Kancelářské potřeby 44,00 1,00 45,00 

Čistící prostředky 153,00 31,00 184,00 

Nákup DDHM 146,00 0,00 146,00 

Potraviny 1 198,00 585,00 1 783,00 

Spotřeba energie a ostatních neskladov. dodávek  3 055,00 457,00 3 512,00 

z toho:       

Elektrická energie 927,00 83,00 1 010,00 

Vodné a stočné 233,00 14,00 247,00 

Plyn 182,00 63,00 245,00 

Teplo 1 713,00 297,00 2 010,00 

Opravy a služby   1 205,00 89,00 1 294,00 

z toho:       

Opravy a udržování budov 215,00 12,00 227,00 

Opravy a udržování strojů a přístrojů 23,00 8,00 31,00 

Cestovné 34,00 0,00 34,00 

Bankovní poplatky 36,00 10,00 46,00 

Telefony 41,00 8,00 49,00 

Internet, správa počítačové sítě 159,00 1,00 160,00 

Revize 18,00 3,00 21,00 

Školení 9,00 0,00 9,00 

Mzdové náklady  27 937,00 284,00 28 221,00 

   z toho: Náklady na platy 27 937,00 284,00 28 221,00 

Sociální pojištění a sociální náklady  10 067,00 68,00 10 135,00 

Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. majetku  1 165,00 203,00 1 368,00 

Náklady z drobného dlouhodobého hmotného maj. (účet 

558) 1 377,00 7,00 1 384,00 

Daň z příjmů  0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 342,00 5,00 347,00 

Výsledek hospodaření  0,00 299,00 299,00 

z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti     0,00 

Výše povinného odvodu z odpisů dle § 28 zákona 250/2000 
Sb. 1 165,00 0,00 1 165,00 

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

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

Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. 2020 60,29 0,90 61,19 



   

43 
 

 


