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Výroční zpráva základní školy za školní rok 2021/2022 

 

 

Předkladatel:        Mgr. Pavel Grünwald, ředitel školy 

 

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

datum 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 

 
Ředitel školy Mgr. Pavel Grünwald 
Zástupce ředitele školy Mgr. Karla Theimrová 
Zástupce ředitele školy Mgr. Hana Indrstová 

 

 

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 

nezletilých žáků Tomáš Rozsypal 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.-4., 6.-8. ročníku byly ve 

školním roce 2021/2022  tři paralelní třídy, ve 5. a 9. ročníku bylo 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:  5 druhů 

Počet volitelných předmětů:  16 skupin 

Počet nepovinných předmětů:  1 (náboženství) 

 

Obě budovy školy jsou situované v lokalitě nabízející specifické způsoby užití a 

rozvoje. Zároveň vzhledem k dopravní obslužnosti poskytují bezpečný přístup pro žáky 

ze spádových obcí.  V hlavní budově (1. - 9. ročník) na Mlýnské ulici bylo soustředěno 

21 tříd; v budově na ulici Masarykova pracovaly 4 třídy 1. stupně.  Budova na Mlýnské 

ulici, zahrnující všechny postupové ročníky prvního i druhého stupně, využívá blízkosti 

centra města i klidové části městského parku. Zahrnuje multifunkční halu a otevřené 

venkovní sportoviště, nabízí tedy ideální možnost k propojení života školy s širší 

veřejností a kromě vysokého standardu vybavení pro výuku i možnost mimoškolních a 

zájmových aktivit. Budova na Masarykově ulici, která je situovaná v blízkosti centra a 

nové zástavby a je obsazená ročníky prvního stupně, získává v současné chvíli s nově 

budovaným venkovním zázemím srovnatelné možnosti. Škola disponuje unikátní 

možností využití školní chaty na Moravském Karlově, ta hraje významnou roli v rámci 

adaptace dětí, prevence sociálně patologických jevů i mimoškolních aktivit.  

 

Ve školním roce 2021-2022 škola vzdělávala 565 žáků (chlapců a dívek). Průměrná 

naplněnost tříd činila 22,60 žáků (z toho na 1. stupni 21,64 žáků a na 2. stupni 23,82 

žáků).  Dva žáci školy plní povinnou školní docházku v zahraničí. V průběhu školního 

roku 2021/2022 bylo ve škole vzděláváno 114 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) dle vyhlášky č. 27/2016 - vzdělávání žáků se speciálními 

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

škol. 
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Priority školy: 

● v oblasti vzdělávání a výchovy je prvořadým cílem zajistit co nejvyšší úroveň 

základního všeobecného vzdělání, s důrazem na kvalitní výuku jazyků a počítačovou, 

čtenářskou, matematickou, environmentální i polytechnickou gramotnost 

● zajistit všem zmiňovaným oblastem rovnocenné výukové prostředky a využívat 

ŠVP Mlýnek jako živý, dynamický nástroj, který bude reagovat na společenský vývoj i 

možnosti školy, stejně jako na aktuální situaci  

● pokračovat v dosavadním zaměření školy v oblasti výchovy ke zdravému 

životnímu stylu, prevenci sociálně patologických jevů, zajištění co nejširší nabídky 

mimoškolních a volnočasových aktivit 

● rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, 

aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování 

a jednání v míře přiměřené jeho věku 

● vytvářet bezpečné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí 

● zajistit všem žákům optimální zdravotní podmínky 

● ověřovat dopady distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, připravovat 

na jeho používání žáky a pedagogy, ověřovat různé způsoby komunikace, na tuto 

problematiku zaměřit další vzdělávání pedagogických pracovníků a promítnout do 

vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informatika 

● zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci, důkladné 

procvičení a osvojení učiva 

● podporovat rozvoj nadaných žáků (účast a úspěšná umístění v soutěžích, činnost 

kroužků) 

● otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a 

sportu i společenského života obce 

● směřovat k zajištění plné kvalifikovanosti pedagogického týmu, podpoře aktivity 

pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace 

● aktivní využití informačních a komunikačních technologií; učebny 

s interaktivním zařízením (moderní výukový software, interaktivní výukové programy a 

učebnice), interaktivní vybavení v každé kmenové třídě (možnost využití tabletů pro 

pedagogy i žáky školy) 

● organizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (odborná  kvalifikace 

pedagogů, specializovaných činností - výchovné poradenství, kariérové, prevence 

rizikového chování, informační a komunikační technologie) 

● zajištění podpory při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

včetně činnosti asistentů pedagoga, podpora žáků s OMJ 

● nabídka volitelných předmětů a kroužků 
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● využívání školní chaty na Moravském Karlově (lyžařské kurzy, letní tábor, 

pobyty v přírodě) 

● zajištění podpory při volbě povolání a přijímacím řízení (efektivní pomoc 

kariérového poradenství) 

● průběžná modernizace prostor školy (multifunkční učebny, školní kuchyňka, 

polytechnické učebny, zastřešení zelené střechy, dokončení rekonstrukce chodeb) 

● prevence sociálně patologických jevů – monitoring a předcházení negativním 

jevům, komplexní činnost výchovného poradce, školního psychologa, školního 

preventisty 

● modernizace vedení pedagogické dokumentace (přechod k novému informačnímu 

systému) 

● projekt Šablony III 

 

 

6. Vybavení školy 
 

V budovách školy bylo celkem 25 kmenových tříd. 

 Mlýnská - 10 tříd 1. stupně a 11 tříd 2. stupně, 3 jazykové učebny, 2 učebny 

informatiky, odborné učebny biologie a chemie s fyzikou, polytechnická dílna, školní 

kuchyňka, infocentrum /knihovna, keramická dílna  

 Masarykova - 4 třídy 1. stupně v kmenových třídách, odborné učebny - jazyková, 

počítačová, školní kuchyňka 

 

Z hlediska technické vybavenosti disponuje škola odbornými učebnami, průběžně 

obnovuje počítačové vybavení. S ohledem na distanční způsob výuky v loňském 

školním roce významně posílilo vybavení moderními komunikačními prostředky. 

Významnou výhodou pro plánovaný rozvoj v oblasti environmentální výuky je 

dokončená realizace zelené střechy a prostor školního pozemku se skleníkem a hmyzím 

hotelem. Pro rozvoj polytechnické gramotnosti může škola počítat s využitím 

stávajících prostor dílny, keramické dílny, 3D tiskárny, lego-robotických sestav. 

Dokončena byla výměna dlažby na všech podlažích budovy na Mlýnské ulici. 

Plnohodnotně využívány pro tělovýchovné aktivity jsou tělocvičny, gymnastické sály, 

modernizovaná hřiště na obou budovách. Škola disponuje rekonstruovanou kuchyní s 

jídelnou, výdejnou stravy. Rekonstrukcí prošlo okolí školy, včetně parkovišť v těsné 

blízkosti budov,  které slouží zaměstnancům školy, zákonným zástupcům, kteří 

vyzvedávají své děti ze školy či školní družiny, případně návštěvníkům školy a 

sportovních akcí ve sportovní hale. K bezpečnosti žáků výrazně přispělo zamezení 

vjezdu aut do do bezprostřední blízkosti školy prostřednictvím zajížděcích sloupů. 
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Škola disponuje motivujícími, esteticky upravenými prostorami. Žákovské práce jsou 

součástí výzdoby společných prostor školy a jsou pravidelně obměňovány. Výzdoba 

školy prochází obměnami v souvislosti s ročními obdobími a tradicemi či svátky. 

Významnou součástí společných prostor jsou nadále relaxační zóny a čtenářské koutky. 

Postupně rozšiřujeme možnosti aktivního vyžití o přestávkách instalací herních prvků 

na chodbách (hry, statické prvky zabudované v dlažbách) a rozšířením možnosti využití 

zařízení pro stolní tenis. Byla dokončena výměna podlahové krytiny ve všech patrech 

budovy Mlýnská. 

Kmenové učebny i odborné učebny jsou plně vybaveny interaktivní technikou, na 

odborné učebny navazují kabinety se sbírkami pomůcek. V suterénu je umístěna školní 

knihovna pro 1. a 2. stupeň a učitele.  

Žákům školy sloužilo sedm oddělení družiny pro děti 1. stupně a školní klub pro 

žáky 5 ročníku a 2. stupně, nově byla vybudována cvičná kuchyňka na budově 

Masarykova. K přednostem školy patří výborné předpoklady pro sportovní aktivity žáků 

- škola disponuje dvěma tělocvičnami, dvěma gymnastickými sály, nově 

rekonstruovanými multifunkčními venkovními sportovišti s fotbalovými hřišti, 

běžeckými drahami, doskočištěm, hřištěm pro míčové hry. Potřebám školní družiny 

slouží na obou budovách venkovní prostor s herními prvky. Sportovní hala na Mlýnské 

ulici i tělocvična na Masarykově ulici umožňují využití i široké veřejnosti pro zajištění 

tréninkových i soutěžních aktivit. Škola nadále pravidelně využívala chatu na 

Moravském Karlově k organizaci škol v přírodě, zimních lyžařských výcvikových 

kurzů a školních letních táborů; je využívána též v rámci doplňkové činnosti školy. Ve 

školním roce 2021/2022 se po předchozím období ovlivněném protiepidemiologickými 

opatřeními obnovily tyto pobytové akce žáků v maximální míře. 

Škola zajišťovala stravování žáků, zaměstnanců i cizích strávníků prostřednictvím 

vlastního zařízení školního stravování. Tradičně byl umožněn výběr ze dvou jídel 

prostřednictvím elektronických objednávek (čipový systém) a školní kuchyně 

zajišťovala i možnost objednání svačin.  

Využití informačních a komunikačních technologií je trvalou prioritou při vzdělávání 

žáků. Vzhledem k potřebě zajišťovat i nadále částečně vzdělávání distanční formou byla 

i ve školním roce 2021/2022 věnována zvýšená pozornost zajištění technického 

vybavení. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů, jsou určeny tři učebny výpočetní 

techniky, celkově 105 stanic. Počítačových vybavením disponuje dále učebna infocentra 

a školní klub. Modernizaci výuky umožňuje 5 multimediálních jazykových učeben, 3 

učebny pro výuku informatiky, učebna s 30 tablety. K výuce ve všech učebnách  

sloužilo 25 interaktivních tabulí, 28 dataprojektorů, 3D tiskárna. Pedagogům slouží k 

práci osobní notebooky, pracovní stanice PC v kabinetech, sborovně, dále tiskárny, 

vizualizéry, grafické tablety.  Počítače jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou je 

umožněn přístup na internet.  

„Zelená střecha“ na střeše školní jídelny ZŠ Mlýnská byla nadále využívána jako 

venkovní učebna, dlouhodobým cílem je zastřešení zelené střechy, aby byla zajištěna 

možnost využití i ve dnech se zvýšeným slunečním svitem. V tomto školním roce bylo 
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také dokončeno odbourání nepoužívaného komínu bývalé kotelny a založena další část 

zelené střechy nad tělocvičnou.  

Škola byla i v tomto školním roce zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol. 

Vybraným žákům školy byla zajištěna možnost bezplatného odběru obědů. 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 - ten je každoročně revidován a upravován dle 

potřeb školy ve prospěch zachování bezpečného vzdělávání a výchovy žáků. 

 

 

7. Hodnocení, klima školy, žákovský parlament 
 

Ve školním roce 2021/2022 byl zaveden nový elektronický systém záznamů 

vzdělávání a hodnocení – elektronická dokumentace Škola online. Klasifikační řád byl 

doplněn o možnost udělení váhy známky. Při hodnocení žáků bylo významně přihlíženo 

k dopadům distanční výuky a byla posílena složka formativního a vrstevnického 

hodnocení. K hodnocení dopadů distanční výuky bylo provedeno šetření v rámci 

jednotlivých předmětů v průběhu září 2021, došlo k potřebné úpravě obsahu vzdělávání 

dle doporučení MŠMT.  K porovnávání úrovně vzdělávání bylo využito online testování 

ČŠI - na podzim 2021 žáci 6. a 8.ročníků, na jaře 2022 žáci 6. a 9. ročníků. 

V souvislosti s pandemií Covid-19 a nařízeným karanténním opatřením bylo hodnocení 

i v tomto období, především v 1.pololetí, ovlivněno střídáním prezenční a distanční 

výuky.  

Při škole pracuje 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.  
 

Spolupracujeme s PPP Mohelnice, SPC Mohelnice, PPP Šumperk, Městskou 

knihovnou v Mohelnici, Muzeem Mohelnice a Galerií Lautner, Domem dětí a mládeže 

Magnet, ZUŠ Mohelnice, mateřskými školami, středními školami ve městě, MKS 

Mohelnice, SPC Olomouc, UP Olomouc a dalšími organizacemi ve městě a okolí. Dále 

je dlouhodobě rozvíjena spolupráce s organizací Paměť národa. 

Cílem pracovníků školy je vytvářet partnerské a bezpečné prostředí pro komunikaci, 

otevřít školu veřejnosti, vytvořit z ní kromě vzdělávací instituce i místo pro společenská 

či kulturní setkávání. 
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Činnost školního žákovského parlamentu  

 

Ve třídách 2. stupně proběhly volby předsedů a místopředsedů, zároveň byli tak 

ustanoveni členové školního žákovského parlamentu. Činnost byla v loňském roce 

zaměřena především na adaptační aktivity. 

 

 

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 jsou akceptovány platné změny RVP zaměřené na 

vzdělávání 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 

technologie 

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 

výchova 

1 1 1 1 1   

 Výtvarná 

výchova 

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 

komunikační 

technologie 

Informatika 1    1  

Člověk Dějepis 2 2 1+1 2  1 

a společnost Občanská 

výchova 

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 

výchova 

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 

práce 

Pracovní činnosti 

Volba povolání 

8.ročník 

1 1 0 

+1 

1 3 1 

Volitelné 

předměty 

Další volitelný 

jazyk 

 0+2 0+2 0+2  6 

 Volitelné 

předměty 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 ze zeměpisu 1 

 Seminář z fyziky 1 

8. Informatika 1 

 Pohybové hry 1 

 Psaní všemi deseti 1 

 Konverzace z AJ 1 

9. Seminář z přírodovědných předmětů 1 

 Cvičení z matematiky 1 

 Pohybové hry I. 1 

 Konverzace z AJ I. 1 

 Cvičení z matematiky II. 1 

 Pohybové hry II. 1 

 Konverzace v Aj II. 1 

 Digitální technologie 1 

9. Charakteristika pedagogického sboru  

Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, 2 zástupkyně ředitele školy, 39 učitelů, 7 

vychovatelek školní družiny, 1 vedoucí školního klubu, 15 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 

především na 1. stupni. Na škole je 96,99 % učitelů plně kvalifikovaných. Ve školní 

práci je zastoupen výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických 

jevů, kariérový poradce, koordinátoři ICT, dále předmětové komise skupin předmětů 

učitelů 2. stupně a metodické sdružení učitelů 1. stupně, též školní psycholog.  
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Základní údaje o pracovnících školy 

k 1. 9. 2021 

fyzických osob přepočteno na 

úvazky 

Počet učitelů 1. st. ZŠ 17 16,09 

Počet učitelů 2. st. ZŠ 
25 

 
21,68 

Počet asistentů pedagoga 15 9,69 

Počet vychovatelů ŠD 7 5,93 

Počet vychovatelů ŠK 1 0,68 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9   7,40 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 6,30 

Počet pracovníků v doplňkové činnosti  3 0,40 

 

 

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 15 2 11 0 15 5 9 0 1 8 51 

 

 

 

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
  

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 96,99 

Učitelé 2. stupně 100 

Vychovatelky ŠD 85 
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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 

 3. ročník, Aj 1,000 

učitel 

Učitelství pro školy, pro 

mládež vyžadující zvláštní 

péči 

 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 4. ročník  1,000 

učitelka Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 2. ročník + Hv 1,000 

učitelka 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

s prohloubenou tělesnou 

výchovou 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 4. ročník + Aj 1,000 

učitel 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů, 

aprobační předměty 

matematika – fyzika 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká 

fakulta 

 M, F, Inf 1,000 

učitel  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 5. ročník + Pč 1,000 

učitel  

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů fyzika 

– základy techniky 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 F, Pč, Vz 1,000 

učitelka  

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů, 

aprobační předměty 

matematika – zeměpis 

UP v Olomouci 

Přírodovědecká 

fakulta 

 M, Z, 1,000 

učitelka  

Učitelství německého jazyka 

a literatury pro střední školy 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Masarykova 

univerzita v Brně 

Jihočeská 

univerzita PF 

 
Nj – 2. st.; 3. 

ročník Čj  
1,000 

učitelka  
Vychovatelství osob 

vyžadující zvláštní péči 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

ano 2. ročník  1,000 

učitelka  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Pedagogická 

fakulta 

v Ostravě 

 1. ročník 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 – 

Masarykova 

univerzita  v Brně 
 Nj, Vv 0,182 
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německý jazyk a literatura 

učitelka  
Historie – muzeologie – 

odborné studium 

Masarykova 

univerzita 

v Brně 

ano 5. ročník + D 1,000 

učitelka  

Učitelství českého jazyka pro 

2. st. ZŠ a učitelství občanské 

výchovy pro 2. st. ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 Čj, Ov, Dv 1,000 

ředitel 
Učitelství pro 2. st. ZŠ tělesná 

výchova – technická výchova 

Ostravská 

univerzita 

Pedagogická 

fakulta 

 Tv, Inf, 1,000 

učitelka  Učitelství pro 1. st. ZŠ 

Pedagogická 

fakulta  

v Ústí nad Labem 

 4. ročník 1,000 

učitelka  Učitelství pro 1. st. ZŠ 

Pedagogická 

fakulta 

V Ostravě 

 2. ročník 1,000 

učitelka 
Učitelství pro 1. st. 

speciálních a základních škol 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 1. ročník 1,000 

učitelka 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů  

matematiky - biologie 

Pedagogická 

fakulta  

v Ostravě  

 Př, M, Vv, Vz, 1,000 

zástupce 

ředitele 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů 

matematika – základy 

techniky 

Pedagogická 

fakulta 

v Ostravě 

 

M 

zástupce  

ředitele 

1,000 

učitelka 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů ruský 

jazyk – výtvarná výchova 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

ano 

Vv, Rj  

kariérové 

poradenství                  

1,000 

0,100 

učitelka 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů, 

aprobační předměty  

matematika – deskriptivní 

geometrie 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

ano 2.stupeň 1,000 

zástupce 

ředitele 

Učitelství pro 2. stupeň 

základních škol, český jazyk 

– občanská výchova (základy 

společenských věd), učitelství 

českého jazyka pro SŠ 

UP v Olomouci 

MU v Brně 
 

Čj 

zástupce  

ředitele 

1,000 

učitelka 

Učitelství anglického jazyka 

pro 2. st. ZŠ 

Učitelství českého jazyka pro 

2. st. ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 

Aj, Čj 

výchovný 

poradce 

1,000 
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učitelka 

Učitelství biologie pro 

základní školy 

Učitelství rodinné výchovy 

pro základní školy 

Masarykova 

univerzita v Brně 

Pedagogická 

fakulta 

 

Ov 

školní 

psycholog 

0,045 

0,500 

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 chemie pro střední 

školy 

Učitelství biologie pro střední 

školy 

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 

učitelka Rekreologie 

UP v Olomouci 

Fakulta tělesné 

výchovy 

ano Aj (1. a 2. st.) 1,000 

učitelka 

Tělesná výchova 

Český jazyk se zaměřením na 

vzdělání 

UP v Olomouci 

Fakulta tělesné 

kultury 

 
Tv, Čj, PH, Vz, 

Vv 
1,000 

učitelka 

Učitelství praktického 

vyučování 

bakalářský program 

Univerzita Hradec 

Králové 

Pedagogická 

fakulta 

 
Aj - 1. st; 3. 

ročník 
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 

českého jazyka pro 2. stupeň  

základních škol 

UP v Olomouci 

Pedagogické 

fakulta 

 Aj, Čj 1,000 

učitelka  

Učitelství českého jazyka pro 

2. st. ZŠ a učitelství dějepisu 

pro střední školy a 2. st. ZŠ 

UP v Olomouci 

Pedagogická 

fakulta 

 D, Ov 1,000 

učitelka 
Učitelství pro 1. stupeň 

základní školy 

UP v Olomouci 

Pedagogické 

fakulta 

 3. ročník 1,000 
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učitel 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů 

tělesná výchova - biologie 

UP v Olomouci 

Pedagogické 

fakulta 

 Tv 0,545 

 Katolická teologie UP v Olomouci  náboženství 0,045 

učitelka/ 

asistentka  

pedagoga 

Učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů:  

tělesná výchova - zeměpis 

MU v Brně 

Pedagogické 

fakulta 

 
Z, Pč, Vv 

AP - Mlýnská 1 

0,455 

0,500 

učitel/ 

asistent 

pedagoga 

Tělesná výchova a sport 

bakalářský program 

UP v Olomouci 

Fakulta tělesné 

kultury 

 
Tv, Inf 

AP - Mlýnská 1 

0,500 

0,500 

vychovatel

ka 
Analytická chemie  UP v Olomouci ano 

vedoucí 

vychovatelka ve 

ŠK a ŠD 

AP - Mlýnská 1 

0,679 

0,321 

0,125 

vychovatel

ka  
Oděvnictví 

Střední 

průmyslová škola 

oděvní Prostějov 

ano 

vedoucí 

vychovatelka 

ŠD 

AP - Mlýnská 1 

1,000 

 

0,125 

vychovatel

ka  
Vychovatelství UP v Olomouci  vychovatelka  1,000 

vychovatel

ka  
Oděvnictví 

SOU textilní 

Moravská 

Třebová 

ano vychovatelka  1,000 

vychovatel

ka  
Provoz obchodu 

Centrum odborné  

přípravy Šumperk 
ano vychovatelka  1,000 

vychovatel

ka / 

asistentka  

pedagoga 

Oděvní technologie 

Technická 

univerzita 

Liberec 

ano 

vychovatelka 

AP – 

Masarykova 4 

0,607 

0,638 

vychovatel

ka 

/asistentka  

pedagoga  

Podnikání 

Střední odborná 

učiliště obchodu a 

služeb Olomouc 

ano 
vychovatelka 

AP - Mlýnská 1 

0,250 

0,638 

vychovatel

ka 

/asistentka  

pedagoga 

Obchodní akademie 

Obchodní 

akademie, 

Mohelnice 

aon 
vychovatelka 

AP - Mlýnská 1 

0,500 

0,571 

vychovatel

ka 

/asistentka  

pedagoga 

Manažer 

Integrovaná 

střední škola 

technická,  

Mohelnice 

ano 
vychovatelka 

AP - Mlýnská 1 

0,179 

0,638 

asistentka  

pedagoga  
Sociální pečovatelství 

Evangelická 

akademie 

Praha 

 AP - Mlýnská 1 0,750 
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asistentka  

pedagoga  
Gymnázium všeobecné 

Gymnázium 

Zábřeh 
ano AP - Mlýnská 1 0,625 

asistentka  

pedagoga 

Sociální péče – pečovatelská  

činnost 

Integrovaná 

střední škola 

Moravská  

Třebová 

ano AP - Mlýnská 1 1,000 

asistentka  

pedagoga 
Zahradní a krajinná tvorba 

Vyšší odborná 

škola zahradnická 

a Střední 

zahradnická škola 

Mělník 

ano 
AP – 

Masarykova 4 
0,750 

asistentka  

pedagoga 
Řízení a ekonomika podniku 

Vysoké učení 

technické v Brně 

magisterský 

program 

ano AP - Mlýnská 1 0,638 

asistentka  

pedagoga 
Obchodní akademie 

Obchodní 

akademie, 

Mohelnice 

ano AP - Mlýnská 1 0,750 

asistentka  

pedagoga 

Matematika se zaměřením na 

vzdělání - bakalářský 

program 

Hudební výchova se 

zaměřením na vzdělání - 

bakalářský program 

UP v Olomouci 

Pedagogické 

fakulta 

 AP - Mlýnská 1 0,638 

asistentka  

pedagoga 
Podnikání 

Střední odborné 

učiliště 

zemědělské, 

Loštice 

ano AP - Mlýnská 1 0,750 

      

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

ekonomka školy 0,900 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 
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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 0,900 SOU 

kuchařka 0,800 SOU 

kuchařka 0,700 SOU 

Celkem  13,700  

 

Doplňková činnost 
 

Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

vedoucí školní jídelny 0,100 SOŠ 

ekonomka školy 0,200 SOŠ 

kuchařka 0,200 SOU 

Celkem 0,500  

 

 

 

10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

DVPP bylo v školním roce 2021/2022 ovlivněno dopady epidemiologických opatření a 

z velké míry zahrnovalo individuální webináře. Skladba vzdělávacích aktivit byla 

inspirována aktuálními potřebami a zahrnovala: 

● rozšiřující studium a semináře pro výchovné poradenství, kariérové poradenství a 

vzdělávání školního preventisty - vzhledem k personálním změnám na těchto pozicích 

● funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení - úspěšně dokončeno v 

červnu 2022 

● seznámení se s fungováním nového informačního systému školy (škola online) 

● revize RVP a nová informatika 

● dopady pandemie Covid 19, distanční výuky (deprese a smutek u dětí, konfliktní 

situace a jejich řešení, podpora dětí s SVP, adaptační aktivity, klima třídy apod.) 

● výuka žáků s OMJ, začlenění žáků cizinců do českého školního prostředí 

● moderní didaktické metody, rozvíjení finanční gramotnosti, didaktika cizích 

jazyků, práce s výpočetní a interaktivní výbavou školy 

● prevence patologických jevů 
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Společné setkání všech pedagogických pracovníků pod vedením PhDr. Davida Čápa 

bylo zaměřeno na řešení situací u žáka s problematickým chováním, vedení školy se 

zaměřilo na získání poznatků v oblasti efektivního řízení, nových právních předpisů v 

oblasti školské legislativy, efektivní komunikaci se zákonnými zástupci.  

Učitelé pracovních činností se účastnili projektu IKAPOK II. - podpora intervencí 

naplánovaných v krajském akčním plánu - podpora polytechnického vzdělání. 

Kariérový poradce byl zapojen v regionálním projektu IKAPOK II. - podpora 

kariérového poradenství, absolvovány 4 školení Hard skills a 1x Soft skills. 

Semináře probíhaly v rámci projektu Šablony III, pedagogové se zúčastnili též 

vzdělávacích akcí pořádaných MAP Mohelnice.  
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Přehled DVPP šk. rok 2021/2022 
 

 

Termín  Název vzdělávací akce Organizátor školení Účastník 

9.10.2021 - 

30.6.2022 

Studium pro výchovné poradce UPOL Olomouc, CŽV Křepská 

září 2021 - 

červen 

2022 

Funkční studium pro ředitele škol 

a školských zařízení - dokončeno 

06/2022 

PhDr. Mgr. Monika 

Puškinová, Ph.D.   

Grünwald 

září 2021 - 

červen 

2022 

Funkční studium pro ředitele škol 

a školských zařízení - dokončeno 

06/2022 

PhDr. Mgr. Monika 

Puškinová, Ph.D.   

Indrstová 

13.9.2021 Nápady relaxačních aktivit 

zařazované asistentem pedagoga 

V lavici s.r.o. - webinář Mlčochová  

22.9.2021 

a 

29.9.2021 

Interkulturní rozdíly v kontextu 

začleňování dětí/žáků cizinců do 

českého vzdělávacího systému 

NPI ČR - webinář Rozsypalová 

6.10.2021 Připravený předškolák MAS Mohelnicko, z.s. 

školení 

Rozsypalová 

11.10.2021 Hry a aktivity v prevenci pro MŠ 

a 1. a 2. třídu ZŠ 

MAS Mohelnicko, z.s. 

školení 

Rozsypalová, 

Valigurová 

14.10.2021 Diagnostika vztahů ve třídě (B-3 

a B-4) 

AUDENDO, z.s. FFUP, 

Olomouc 

Rozsypalová 

15.10.2021 Celostátní setkání vychovatelů NPI ČR Olomouc Skřivánková 

18.10.2021 Hry a aktivity v prevenci pro 3. 

až 5. třídu ZŠ 

MAS Mohelnicko, z.s. 

školení 

Rozsypalová, 

Horáčková 

19.10.2021 Hry a aktivity v prevenci pro 6. 

až 9. třídu ZŠ 

MAS Mohelnicko, z.s. 

školení 

Rozsypalová, 

Šmakalová 
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19.10.2021 Setkání výchovných poradců PPP a SPC Olomouckého 

kraje, pracoviště Šumperk 

Křepská 

21.10.2021 Jak vyučovat cizí jazyky děti ve 

věku 4-7 let - praktické tipy 

Wocabee -webinář Špásová 

22.10.2021 Vybrané bezpečnostně právní 

faktory rizikového chování 

P-Centrum Olomouc Rozsypalová 

22.10.2021 Vybrané bezpečnostně právní 

faktory rizikového chování 

P-Centrum Olomouc Křepská 

26.10.2021 Začínám jako školní metodik 

prevence 

PPP a SPC Olomouckého 

kraje, pracoviště Šumperk 

Rozsypalová 

26.10.2021 Online digitální nástroje pro 

vytváření pracovních listů 

Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

Winklerová 

8.11.2021 Prevence a pomoc u poruch 

příjmu potravy ve školách 

Centrum Anabell - webinář Rozsypalová 

9.11.2021 Classroomscreen Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

Winklerová 

11.11.2021 Seminář pedag. pracovníků ŠD a 

ŠK 

SVČ a ZpDVPP Doris 

Šumperk 

Skřivánková 

16.11.2021 Péče o tělo a zdraví - Domečku, 

kdo v tobě bydlí? 

Praha  Randíková 

16.11.2021 Quizizz - základní Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

Winklerová 

16. 11. - 

14. 12. 

2021 

Historiana: hřiště pro žáky i 

učitele 

Ústav pro studium 

totalitních režimů - online 

kurz 

Šmakalová 

23.11.2021 Jak na efektivní komunikaci 

školy s rodiči 

PhDr.David Čáp,PhD. Grünwald, Indrstová 
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25.11.2021 Jak vést rozhovor s rodiči žáka Učímeonline - webinář Daňková 

30.11.2021 Nelátkové závislosti MAS Mohelnicko, z.s. 

webinář 

Skřivánková, 

Rozsypalová 

2.12.2021 Práce s úzkostí ve školním 

prostředí 

ŠPAS Olomouc - webinář Rozsypalová 

6.12.2021 Sebepoškozování: Proč děti 

dobrovolně volí bolest? 

Podané ruce - webinář Rozsypalová 

7.12.2021 Gambling MAS Mohelnicko, z.s. 

webinář 

Rozsypalová 

7.12.2021 Autentické materiály při výuce 

cizích jazyků 

Wocabee - webinář Špásová 

9.12.2021 Practical tips and online tools for 

modern foreign language teaching 

Wocabee - webinář Špásová 

14.12.2021 Jak kreativně a hravě na 

gramatiku 

Wocabee - webinář Špásová 

17. - 18. 1. 

2022 

Kariérové poradenství SCHOLA education; 

seminář + webinář 

Tilcerová 

24.1.2022 Deeskalační techniky pro 

pedagogické pracovníky 

ORP Kutná hora - webinář Šmakalová, 

Mlčochová, 

Skřivánková 

31.1.2022 Jak může asistent pedagoga 

přispět k pozitivnímu klimatu ve 

třídě 

RAABE - webinář Mlčochová, 

Horáčková 

2.2.2022 Aussprachevermittlung mit 

Musik - Větná melodie a plynulá 

řeč pomocí hudby 

Freya Conesa 

(Goethezentrum 

Pardubice) - webinář 

Winklerová 
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12.2.2022 Co má matka vědět o výchově 

syna 

MAP Mohelnicko - 

webinář 

Skřivánková, 

Horáčková 

15.2.2022 Čtenářská gramotnost 1. stupeň Taktik Formánková 

22.2.2022 Konverzační hry ve výuce cizích 

jazyků 

Wocabee - webinář Špásová 

24.2.2022 ERASMUS DZS - webinář Randíková 

14.3.2022 Bdělá pozornost - Dr. Annegret 

Schmidjell 

Goethezentrum Pardubice - 

webinář 

Winklerová 

14. a 21. 3. 

2022 

Metodika ICT - Základní funkce 

editoru PowerPoint 

Tvořivá škola - Aleš Liber 

- webinář 

Arnoštová 

15.3.2022 Andrej Drbohlav - Poruchy 

chování a sociálně patologické 

jevy 21. století" 

IBSARO - přednáška Křepská, 

Rozsypalová 

22.3.2022 Quizizz II - pokročilí Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

Winklerová 

28.3.2022 Jak hravě učit s Beste Freunde Stefanie Fischer (Hueber) - 

webinář 

Winklerová 

29.3.2022 Aktivně a kreativně - Jídlo a pití Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

Winklerová 

5.4.2022 Aktivně a kreativně - Denní režim Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

Winklerová 

7.4.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Digitální technologie 

pro 1. stupeň 

Mgr. Miroslav Dvořák - 

webinář 

Winklerová 
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12.4.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Vzdělávání koordinátorů 

změny 

NPI Hradec Králové - 

webinář 

Šmakalová 

14.4.2022 Žák s problematickým chováním PhDr. David Čáp, Ph.D. - 

školení 

vychovatelé, 

asistenti pedagoga 

14.4.2022 Jak řešit konfliktní situace ve 

třídě 

PhDr. David Čáp, Ph.D. - 

školení 

pedagogičtí 

pracovníci 

21.4.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Digitální technologie 

pro 2. st. Z 

NPI Olomouc - webinář Šmakalová 

21.4.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Digitální technologie 

pro 2. stupeň 

Mgr. Miroslav Dvořák -

webinář 

Winklerová 

26.4.2022 Aktivně a kreativně - Sport Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

  

27.4.2022 Dítě není malý dospělák a 

dospělák nemá být velké dítě 

Mgr. Jiří Halda - online 

přednáška 

Skřivánková 

28.4.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Informační systémy pro 

2. st. ZŠ 

NPI Olomouc - webinář Šmakalová 

28.4.2022 Jak poznat a vzdělávat nadané 

dítě 

PED MU Brno - doc. 

RNDr. Eva Trnová, PhD. - 

webinář 

Špásová 

28.4.2022 Ako pracovať s filmom, videom 

či vlogom na hodinách 

nemeckého jazyka 

Mgr. Milina Muzikářová 

(Klett) - webinář 

Winklerová 

29.4.2022 Jak řešit konfliktní situace se 

zákonnými zástupci 

Mgr. Martina Friedlová - 

seminář 

Májková, 

Sedlaříková, 

Daňková 

3.5.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Práce s daty, základy 

informatiky 1. st. 

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph. 

D. webinář 

Winklerová 
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3.5.2022 Aktivně a kreativně - Oblečení Mgr. Petra Moskwa (Klett) 

- webinář 

Winklerová 

6. 5. + 7. 6. 

2022 

Duševní zdravověda pro učitele Nevypusť duši, z.s. školení 

- ZŠ Kamenná Stezka, 

Kutná Hora 

Mlčochová 

11.5.2022 Respektující přístup k dětem V lavici s.r.o. - webinář Sedlaříková 

11.5.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Základy algoritmizace a 

programování 1. st. 

Mgr. Martin Mareš - 

webinář 

Winklerová 

12.5.2022 Tipy na netradiční pohybové 

aktvity v MŠ a ŠD 

V lavici s.r.o. - webinář Sedlaříková 

18.5.2022 Kam kráčíš, češtino? SYPO, MAP Zábřeh 

konference 

Strupková 

19.5.2022 Outsider ve školním kolektivu Pasparta - Mgr.Veronika 

Šporclová,Ph.D. - webinář 

Daňková 

19.5.2022 Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Informační systémy - 1. 

st. 

Mgr. Milan Šatra - webinář Winklerová 

23.+ 

30.5.2022 

Revize RVP ZV - Startovací 

balíček - Vzdělávání koordinátorů 

změny 

NPI Olomouc - webinář Šmakalová 

26.5.2022 Smutek a deprese u dětí Pasparta - Mgr.Jana 

Divoká webinář 

Májková 

28.5.2022 Gedichte, Lieder, Sketche im DaF 

Unterricht 

Friderike Komárek; 

seminář Goethezentrum 

Pardubice 

Winklerová 

8.6.2022 Jak učit s Beste Freunde Veronika Hutarová 

(Hueber) - webinář 

Winklerová 
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8.6.2022 Angličtina hravě II. MAP Mohelnicko - 

seminář 

Špásová 

8.6.- 

22.6.2022 

Badatelská výuka soudobých 

dějin 

FRAUS - webinář Šmakalová 

9.6.2022 Práce s dětmi s PAS, ADHD Mgr. Jana Malá školení - 

ZŠ Kamenná Stezka, 

Kutná Hora 

Vyplašilová 

13.6.2022 Munich Supercrew - Musik im 

DaF Unterricht 

Munich Supercrew (Kurt, 

Shirin) Goethe Institut 

Prag - webinář 

Winklerová 

14.6.2022 Základy programu Scratch - 1. 

stupeň 

NPI - online seminář Winklerová 

14.7.2022 Jak pracovat s kulturními rozdíly 

ve škole? 

eduall - webinář Sedlaříková 

  Jak pracovat s multikulturními 

třídami v čase válečného 

konfliktu 

Marie Anyalaiová - 

webinář 

Skřivánková 

 

 

 

 

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

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Při naplňování cílů ŠVP, rozvoji kompetencí žáků i preventivní činnosti dlouhodobě 

spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními - poradnami PPP, SPC, dále s 

místní organizací MAS, MAP, s fakultami UP Olomouc, NZDM Mohelnice, probační a 

mediační službou Šumperk, PČR a hasiči Mohelnice, VS Mírov, VZP, poradnou Zdraví 

Šumperk, kulturními institucemi - městskou knihovnou, MKS, Galerií Lautner, 

Muzeem Mohelnice, úřadem práce, firmami apod. 

V oblasti vzdělávání využíváme dlouhodobě vzdělávací institut NIDV, EDUin, NPI, 

MAS – místní akční skupinou Mohelnice. V rámci spolupráce s mateřskými školami 

byla obnovena tradice vzájemného setkávání dětí a projektových náslechových hodin.  

Proběhly adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky i Den otevřených dveří pro žáky 

budoucích prvních a šestých tříd.  
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Při organizaci výuky zaměřené na ochranu člověka během mimořádných okolností 

pokračovala úspěšná spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému.  

Ve spolupráci s výše zmíněnými partnery proběhly vzdělávací a výchovné programy 

zaměřené na péči o zdraví,  dopravní bezpečnosti dětí, plavecký výcvik žáků 2. - 5. 

ročníku včetně doplnění lekcí z období uzavření škol.  

V práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pokračovala nezbytná 

spolupráce se ŠPZ – školskými poradenskými zařízeními (převážně PPP Mohelnice, 

SPC Mohelnice, Schola Viva Šumperk) spočívající především v konzultaci a 

monitoringu výsledků vyšetření a rediagnostice našich žáků. Při řešení sociálně 

patologických jevů pokračovala spolupráce s OSPOD Mohelnice. 
 

Odborová organizace na naší škole nepracuje. 
 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

 

● „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, navázal 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. Byl 

ukončen v srpnu 2022. 

 

● Doučování + socializační aktivity 

Název: Národní plán podpory návratu žáků do škol 

Doba realizace: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2021 

Počet realizovaných hodin doučování: 518 

Počet realizovaných hodin socializačních aktivit: 36 

Rozpočet: 138 500 Kč 

 

Název: Národní plán obnovy - Finančním zdrojem pro realizaci doučování 

z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. 
Doba realizace: 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 
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Počet realizovaných hodin doučování: 816 

Rozpočet: 204 000 Kč 

 

 

● Bezplatná jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem 

Doba realizace: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2022 

Počet výukových skupin: 3 

Rozpočet: 103 139,04 Kč 

 

● Nadace Terezy Maxové  

Naše škola získala finanční podporu z Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 

(www.terezamaxovadetem.cz), jehož cílem je podpořit také ukrajinské rodiny zasažené 

válečným konfliktem a jejich děti v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Příspěvek je 

možné využít na financování materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání (učebnice, 

školní potřeby a pomůcky,…), vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit (školní 

kroužky, jazykové kurzy) ukrajinských žáků. 

Výše fin. podpory: 17 500 Kč 

 

 

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 

starších 6-ti let 

(nástup po odkladu) 

počet 5-ti 

letých dětí 

počet odkladů 

pro  školní 

rok 2022/23 

3 74 10 0 13 
 

V rámci mimořádného zápisu byli přijati 2 žáci z Ukrajiny. 
 

 

13.2 Výsledky přijímacího řízení – údaje kariérového poradce 
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia 0 2 

http://www.terezamaxovadetem.cz/
http://www.terezamaxovadetem.cz/
http://www.terezamaxovadetem.cz/
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b) na střední školy:  
 

gymnázi

a 

obchodní 

akademie 

SŠ 

uměleck

é 

průmyslové 

školy 

SŠ 

technick

á a 

zeměděl. 

ostatní  

střední       

školy 

celkem  

10 0 0 9 8 27 54 

 

Studijní obory Učební obory 

31 23 

 

 

 

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 

55 0 

 

1 žákyně odešla před ukončením devátého ročníku - návrat na Ukrajinu,  přijata na SŠ 

ve Varšavě. 

 

 

14. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

14.1 Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 
 

Ve školním roce 2021/2022 bylo prvořadým cílem zajistit co nejefektivnější a 

nejplynulejší návrat žáků do pravidelné prezenční výuky po předchozím období, 

spojeném s dlouhodobou distanční, popř. střídavou výukou. Vedení školy vypracovalo 

pedagogickou strategii, která zahrnovala základní pedagogické postupy zaměřené na 

adaptaci žáků po distanční výuce, předcházení školnímu neúspěchu, vyrovnání rozdílů 

mezi žáky, podporu žáků s SVP i žáků nadaných. S ohledem na metodické doporučení 

MŠMT pracovaly předmětové komise a metodické sdružení pedagogů 1. stupně na 

vstupním hodnocení znalostí, schopností a dovedností žáků po distanční výuce. Na 

základě vyhodnocení za jednotlivé oblasti byly zpracovány plány pro školní rok, 

akceptující individuální potřeby žáků a minimální výstupy pro žáky, kteří se neúčastnili 

distanční výuky v plné míře (ve školním roce 2021/2022 bylo možné ve vyučovacích 

předmětech naukového charakteru obsah realizovat nikoli v plném rozsahu dle ŠVP 

Mlýnek, ale případně jen minimálním rozsahu, který je stanoven RVP; ve vyučovacích 
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předmětech výchovného charakteru bylo možné upustit od některých vzdělávacích 

obsahů, které nebyly smysluplně realizovatelné distanční formou, a do následujících 

ročníků nepřesouvat všechny obsahy v rozsahu dle konkrétního ŠVP). Důraz byl kladen 

na procvičení a zafixování základů v jednotlivých oblastech vzdělávání. Bylo 

zachováno posílení výuky českého jazyka a matematiky, v přechodovém šestém a 

závěrečném devátém ročníku přibyly v českém jazyce a matematice dělené hodiny, ve 

kterých mohli vyučující lépe reagovat na potřeby žáků s SVP, ohrožených neúspěchem i 

nadaných. Významnou úlohu v rámci naplňování cílů ŠVP mělo doučování v rámci 

Národního plánu obnovy, financované fondem Evropské unie – Next Generation EU. 

Žákům cizincům byla zajištěna bezplatná výuka českého jazyka v rozsahu cca 150 

hodin. Zároveň byli podporováni žáci nadaní, připravující se na přijímací zkoušky na 

střední školy, např, formou hodin přípravy realizovaných ve spolupráci s MAS 

Mohelnicko. Díky různým formám individualizace a podpory bylo možné naplnit cíle 

ŠVP Mlýnek v uspokojující míře.  

Součástí kontrolní činnosti vzdělávacího procesu byla hospitační činnost spojená s 

případnou metodickou podporou. Během školního roku 2021/2022 bylo provedeno 21 

hospitací ze strany vedení školy. V tomto školním roce jsme se zaměřili na aktivní 

zapojení asistentů pedagoga do vyučování, formativní a vrstevnické hodnocení, 

diferenciaci výuky (žáci s SVP, nadaní žáci, žáci s OMJ).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

33 

 

14.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků v 1. pololetí šk. roku  2021/2022 
 

1. stupeň 
 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 

Slovní 

hodnocen

í 
Neprospělo 

Žáci s  

dostatečno

u 

Žáci 

s výborným 

prospěche

m 

I.A 14 14 14 0 0 0 14 

I.B 20 20 19 1 0 0 16 

I.C 19 19 19 0 0 0 19 

II.A 13 13 13 0 0 0 9 

II.B 20 20 20 0 0 0 18 

II.C 22 22 22 0 0 0 21 

III.A 17 17 15 0 0 0 11 

III.B 21 21 21 0 0 0 11 

III.C 23 23 23 0 0 0 17 

IV.A 14 14 13 0 0 0 7 

IV.B 23 23 19 0 0 0 12 

IV.C 21 21 18 0 0 0 6 

V.A 25 25 14 0 0 1 6 

V. B 27 27 15 0 0 1 3 

Celkem 279 279 249 1 0 2 171 
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2. stupeň 
 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospěl

o 

s vyzn. 

Slovní 

hodnoce

ní 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečn

ou 

Žáci 

s výborným 

prospěche

m 

VI.A 25 25 17 0 0 2 5 

VI.B 21 21 12 0 0 5 3 

VI.C 22 22 8 0 0 3 1 

VII.A 20 20 10 0 0 6 4 

VII.B 18 18 5 0 0 5 1 

VII.C 19 19 8 0 0 4 4 

VIII.A 24 24 11 0 0 6 3 

VIII.B 23 22 6 0 1 8 1 

VIII.C 25 24 4 0 1 7 0 

IX.A 25 22 9 0 3 12 5 

IX.B 27 26 8 0 1 8 6 

Celke

m 
250 240 98 0 7 66 33 

 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 279 249 0 2 171 

2. stupeň 250  98 7 66  33 

Celkem 529 347 7 68 204 
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14.3  Celkový přehled o hodnocení chování žáků v 1.pololetí  šk.roku 2021/2022 
 

 
Počet  

žáků 
Pochvala  

ŘŠ+TU 
Napomenutí 

TU 
Důtka 

TU 
Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 279 91 12 1 0 0 0 

2. stupeň 250 82 3 6 1 2 2 

Celkem 529 173 15 7 1 2 2 

 

 

14.4  Přehled o výsledcích vzdělávání žáků ve 2.pololetí šk.roku 2021/2022 
 

1. stupeň 
 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 

Slovní 

hodnocen

í 
Neprospělo 

Žáci s 

dostatečno

u 

Žáci 

s výborným 

prospěche

m 

I.A 15 15 15 0 0 0 13 

I.B 22 22 21 1 0 0 13 

I.C 21 21 21 0 0 0 18 

II.A 16 16 16 0 0 0 7 

II.B 22 22 22 0 0 0 19 

II.C 24 24 24 0 0 0 21 

III.A 18 18 16 0 0 0 6 

III.B 23 23 23 0 0 0 14 

III.C 24 24 22 0 0 0 9 

IV.A 15 15 13 0 0 0 4 

IV.B 25 25 21 0 0 0 11 

IV.C 21 21 18 0 0 0 9 

V.A 28 28 17 0 0 0 6 

V. B 29 29 21 0 0 1 3 

Celkem 303 303 270 1 0 1 153 
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2. stupeň 
 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo 

Prospělo 

s vyzn. 
Slovní  

hodnocení 
Neprospělo 

Počet žáků 

s dostatečno

u 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

VI.A 26 26 11 0 0 1 4 

VI.B 23 23 9 0 0 2 2 

VI.C 23 23 7 0 0 4 1 

VII.A 22 21 10 0 1 6 5 

VII.B 19 19 3 0 0 6 1 

VII.C 19 19 9 0 0 6 4 

VIII.A 25 25 12 0 0 7 3 

VIII.B 23 23 5 0 0 9 1 

VIII.C 26 26 6 0 0 9 1 

IX.A 27 27 7 0 0 15 4 

IX.B 28 28 7 0 0 13 3 

Celkem 261 260 86 0 1 53 29 

 

 

Celkový přehled 
 

 
Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo 

Počet žáků s 

dostatečnou 

Žáci 

s výborným 

prospěchem 

1. stupeň 303 270 0 1 153 

2. stupeň 261  86 1 53  29 

Celkem 564 356 1 54 182 
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14.5  Celkový přehled o hodnocení chování žáků ve 2.pololetí šk.roku 2021/2022 
 

 
Počet  

žáků 
Pochvala  

ŘŠ+TU 
Napomenutí 

TU 
Důtka 

TU 
Důtka 

ŘŠ 
2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 303 153 4 3 1 0 0 

2. stupeň 261  94 4 3 1 0 0 

Celkem 564 247 8 6 2 0 0 

14.6 Údaje o zameškaných hodinách     

 

 
Počet  

omluvených 

hodin 

Počet  

omluvených 

hodin na 

žáka 

Počet  

neomluvenýc

h hodin 

Počet  

neomluvenýc

h hodin na 

žáka 

1. stupeň 28803 95,06  0 0 

2. stupeň 39715 152,16 138 0,53 

Celkem 68518 121,49 138 0,24 

 

 

14.7 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  (k 30. 6. 2022) 
 

 Počet žáků 

Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními dle 

vyhlášky č.27/2016 - celkem 
114 

z toho:  

I. stupeň  podpůrných opatření 2 

II. stupeň  podpůrných opatření 86 

III. stupeň  podpůrných opatření 24 

IV. stupeň  podpůrných opatření  2 

Žáci s přiděleným asistentem 15 
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14.8 Zajištění podpory žáků s SVP, nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

 

Žákům se specifickými vzdělávacími potřebami byla ve školním roce 2021/2022 

věnována zvýšená pozornost s ohledem na částečné pozastavení podpůrných opatření v 

době distanční výuky - rozšíření nabídky možnosti intervence a doučování, maximální 

využití podpory asistenty pedagoga, adaptační aktivity, program realizovaní ŠPP 

(výchovný poradce, školní psycholog, kariérový poradce).  Od 1. 9. 2021 se ZŠ 

Mohelnice, Mlýnská  stala školou určenou pro poskytování bezplatné jazykové 

přípravy, která byla realizována v rozsahu cca 150 hodin pro skupinu žáků cizinců od 

poloviny září 2021. V souvislostí s krizí na Ukrajině a přijetím dalších žáků s odlišným 

mateřským jazykem byly vytvořeny další dvě skupiny pro jazykovou podporu od března 

2022. Zároveň vznikla adaptační skupina s ukrajinským adaptačním koordinátorem a 

vedení školy sestavilo vnitřní Plán zajištění výuky pro žáky z Ukrajiny.  

Žáci nadaní se dle svého zájmu mohli v letošním roce již plnohodnotně zapojit do celé 

škály soutěží, předmětových olympiád, v rámci jednotlivých oblastí byla realizována 

řada projektových aktivit, exkurzí, besed apod. 
 

 

 

 

15. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení MPP    
 

 

Školní metodička prevence je součástí školního poradenského pracoviště. Při své práci 

tak spolupracuje především s dalšími členy školního poradenského pracoviště: 

výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a kariérovou poradkyní. Školní metodička 

prevence spolupracuje také s třídními učiteli, asistenty pedagoga a dalšími pracovníky 

školy. V případě potřeby spolupracuje také s externími organizacemi, institucemi a 

dalšími odborníky.  

Při své práci se školní metodička prevence ve školním roce 2021/2022 zaměřovala na 

organizaci preventivních programů, které probíhaly napříč všemi ročníky. V rámci 

realizace této činnosti škola spolupracovala především s neziskovou organizací Podané 

ruce o.p.s., resp. s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Mohelnici. Dále 

s VZP ČR, Probační a mediační službou Šumperk, Poradnou zdraví v Šumperku, 

Krajskou hygienickou stanicí v Olomouci, Psí školou Studená Loučka, Centrem 

prevence v Olomouci a Policií ČR. Školní metodička prevence také realizovala ve 

spolupráci s třídními učiteli preventivní programy zaměřené na podporu pozitivních 

vztahů ve třídě. Na začátku školního roku proběhly ve spolupráci s psychologem a 

preventistou Mgr. Petrem Halamou adaptační kurzy pro šesté ročníky a stmelovací 

aktivity pro sedmé ročníky, v nichž se odrážela především potřeba povzbudit třídní 
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kolektivy k soudržnosti po náročném covidovém období. V průběhu školního roku 

mapovala školní metodička prevence ve spolupráci s učiteli a asistenty pedagoga třídní 

kolektivy a v případě potřeby realizovala sociometrické šetření, na něž navazovala další 

práce se třídou.  

Úzká spolupráce probíhala především s výchovnou poradkyní, třídními učiteli a 

vedením školy při řešení rizikového chování. Ve školním roce 2021/2022 se řešily tyto 

formy rizikového chování: šikana, kyberšikana, kybergrooming, posmívání, pomluvy, 

užívání návykových látek, vnášení návykových látek do školy, sebepoškozování, 

sebevražedné myšlenky, agresivní projevy v chování, záškoláctví, poruchy příjmu 

potravy, projevy xenofobie a rasismu.  

V rámci intervencí škola využila spolupráci také s externími organizacemi a odborníky, 

jako např. Spolek Naše rovnováha – realizováno setkání okolo dítěte, konzultace 

postupu práce se třídou s preventistou a psychologem Mgr. Petrem Halamou, Centrem 

prevence v Olomouci i oblastní metodičkou prevence Mgr. Hanou Prejdovou. 

V závažnějších případech škola úzce spolupracovala také s OSPOD Mohelnice a Policií 

ČR. 

V rámci preventivních aktivit byly realizovány exkurze do Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež v Mohelnici, probíhala spolupráce s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou a Speciálním pedagogickým centrem v Mohelnici, byly vytvořeny informační 

nástěnky, kde se využily preventivní materiály především od organizací Nepanikař, 

Nevypusť duši, Locika a ČOSIV a kde jsou uvedeny důležité kontakty na krizové linky, 

linky pomoci, odpovědné pracovníky atd. Preventivní působení sledovala také realizace 

aktivit školní psycholožky: „Kdokoli jdeš okolo, vem si, co potřebuješ“, „Lístečky na 

povzbuzení“, „Antistresové vejce“, „Dárky, které nic nestojí“. Školní psycholožka také 

realizovala ve školním roce 2021/2022 ve třídách 2.C a 3.B preventivní program Druhý 

krok, který je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, řešení konfliktů a podporu 

dobrých vztahů ve třídním kolektivu.  

Ve školním roce 2021/2022 probíhaly také pravidelné schůzky školního poradenského 

pracoviště a dále také setkání s asistenty pedagoga. Tyto schůzky byly vždy zaměřeny 

především na sdílení a řešení aktuálních potíží a situací, s nimiž se pracovníci školy 

potýkali a také na sdílení aktuálních potřeb žáků i pracovníků školy. 

Školní metodička prevence ve spolupráci s výchovnou poradkyní vytvořily a 

aktualizovaly ve školním roce 2021/2022 krizové plány zaměřené na témata: šikana, 

kyberšikana, syndrom CAN, úmrtí v rodině žáka, sebepoškozování, sebevražedné 

jednání, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, návykové látky. Krizové plány jsou  

vyvěšeny na stránkách školy na odkazu:  
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https://www.zsmlynska.cz/o-skole/skolni-poradenske-pracoviste.  

Ve školním roce 2021/2022 se školní poradenské pracoviště muselo ve své činnosti 

zaměřit také na podporu nově příchozích žáků z Ukrajiny. ŠPP připravilo podpůrný 

balíček pomoci s kontakty a odkazy na odborníky, kteří by mohli žáky a rodiny 

z Ukrajiny podpořit a pomoci jim v jejich těžké situaci. ŠPP získávalo informace 

v rámci projektu APIV B a také na pravidelných schůzkách školních metodiků 

prevence, které realizovala oblastní metodička prevence Mgr. Hana Prejdová. 

V rámci své činnosti se školní metodička prevence ve spolupráci s dalšími pracovnicemi 

ŠPP a Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání na Mohelnicku zaměřili na podporu 

vzdělávání zákonných zástupců. Byly realizovány webináře: „Gambling“ a „Nelátkové 

závislosti“ – realizovalo Centrum prevence v Olomouci, „Sexuální výchova aneb jak 

mluvit s dětmi o sexu“ a „Rizika dětí v kyberprostoru aneb co mohou udělat dospělí pro 

jejich bezpečí“ – realizoval Mgr. Petr Halama, „Co má vědět matka o výchově syna“ – 

realizovala PhDr. Lidmila Pekařová.  

Školní metodička prevence absolvovala ve školním roce pravidelná setkávání školních 

metodiků prevence v Šumperku, která organizovala oblastní metodička prevence Mgr. 

Hana Prejdová.  

Školní metodička prevence je přihlášena do akreditovaného programu ke Studium 

k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů. Realizace 

studia začne 16.9.2022. Číslo akreditace programu: 28092/2021-4-972.   

V rámci činnosti školní metodičky prevence bylo na začátku školního roku realizováno 

dotazníkové šetření mezi žáky, jehož cílem bylo zjistit, jak se žáci ve škole cítí, se 

kterými potížemi se ve škole setkávají a jak by škola měla k žákům přistupovat, aby se 

cítili ve škole lépe. Stejný průzkum realizovala školní metodička prevence ve spolupráci 

s výchovnou poradkyní a vedením školy také na konci školního roku.  

Preventivní programy organizované ŠPP – realizace 2021/2022 

Roční

k, 

třída 
Téma, název programu 

Datum 

realizace 
Poznámky 

1. 
Buďme zdraví => Poradna zdraví 

Šumperk 
18.3.2022  

2. 
Zdravá výživa => Poradna zdraví 

Šumperk 
10.2.2022  

3. 
Proč je pohyb důležitý => Poradna 

zdraví Šumperk 
28.4.2022  

3. 

Jak se chovat ke zvířatům – aby pes 

nekousl => Psí škola Studená 

Loučka 

11.10.2021 

(3.A) 

12.10.2021 

Financováno ze Šablon 

III 

Projektový den ve výuce 

https://www.zsmlynska.cz/o-skole/skolni-poradenske-pracoviste
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(3.C a 3.B) 

4. 

Začínáme se soc. sítěmi – reálný 

versus virtuální život => NZDM 

Podané ruce 

9.2.2022 

(4.B a 4.C) 

8.6.2022 (4.A) 

 

4. 

Jak se chovat ke zvířatům – aby pes 

nekousl => Psí škola Studená 

Loučka 

11.10.2021 

(4.A) 

14.10.2021 

(4.C a 4.B) 

Financováno ze Šablon 

III 

Projektový den ve výuce 

4. VZPoura úrazům => VZP ČR 28.2.2021 
 

5. 

Bezpečné chování v rizikovém 

prostředí – manipulace, násilí, šikana 

=> NZDM Podané ruce 

10.11.2021 

(5.A) 

11.11.2021 

(5.B) 

 

5.  Sociální sítě => PČR  

13.12.2021 

(5.B) 

14.12.2021 

(5.A) 

 

6. 

Věřím si a nehodnotím – 

sebevědomí, sebehodnocení, 

xenofobie, rasismus => NZDM 

Podané ruce 

26.1.2022 

(6.C a 6.B) 

2.3.2021 (6.A) 

 

6. 
Dospívání – dívky, chlapci => 

Poradna zdraví Šumperk 
9.6.2022  

6. VZPoura úrazům => VZP ČR 11.2.2022  

7. 

Sebepoškozování a práce se stresem, 

psychohygiena => NZDM Podané 

ruce 

2.3. 2022 (7.C) 

19.1.2022 

(7.B a 7.A) 

 

7. 
Jsem nezávislý, nekouřím + Zvedni 

se ze židle => KHS Olomouc 

9.3.2022 (7.C) 

14.3.2022 

(7.A a 7.B) 

 

8. 
Šikana a stalking => NZDM Podané 

ruce 

16.2.2022 

(8.A a 8.B) 

9.6.2022 (8.C) 

 

8. 
Trestní odpovědnost => Probační a 

mediační služba Středisko Šumperk 
11.1.2022 

 

Mgr. Eva Hasalová, DiS 

9. 
Bezpečný sex => NZDM Podané 

ruce 
22.6.2022  

9. 

Násilí, agrese, kriminalita – projevy, 

domácí násilí, druhy agrese, 

zneužívání => NZDM Podané ruce 

22.6.2022  

9.  

Čistá hlava – návykové látky => 

PČR 

 

 

 

13.12.2021 

(9.A) 

14.12.2021 

(9.B) 
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Adaptační a socializační programy – Národní plán doučování 

6.A 

Adaptační program pro nové 

kolektivy – podpora socializace, 

stmelení nového kolektivu, podpora 

socializace po období uzavření škol 

24.9.2021 
Mgr. Petr Halama 

Financováno z Národního 

plánu doučování 

(socializační a adaptační 

aktivity)  

6.B 5.10.2021 

6.C 6.10.2021 

7.A 18.10.2021 

7.B 19.10.2021 

7.C 11.10.2021 

Dlouhodobé preventivní programy 

2.C Druhý krok – program zaměřený na 

emoce a zvládání konfliktních 

situací 

2021/2022 
Realizuje školní 

psycholožka 3.B 

Vzdělávací akce pro rodiče/zákonné zástupce – podpora preventivních aktivit 

Téma Datum Poznámky 

Gambling – webinář 7.12.2021 

Realizuje MAP 

Mohelnicko Centrum 

prevence Olomouc 

Nelátkové závislosti – webinář 30.11.2021 

Realizuje MAP 

Mohelnicko Centrum 

prevence Olomouc 

Sexuální výchova aneb jak mluvit s dětmi o 

sexu 
17.1.2022 

Realizuje MAP 

Mohelnicko 

Mgr. Petr Halama 

Rizika dětí v kyberprostoru aneb co mohou 

udělat dospělí pro jejich bezpečí 
24.1.2022 

Realizuje MAP 

Mohelnicko 

Mgr. Petr Halama 

Co má vědět matka o výchově syna 12.2.2022 

Realizuje MAP 

Mohelnicko 

PhDr. Lidmila Pekařová 

Další akce s preventivním dopadem 

Krabice od bot 
Listopad/prosin

ec 2021 

Spolupráce s Diakonií 

=> Charitativní akce 

Exkurze do NZDM 
25.5. a 

26.5.2022 

Společnost Podané ruce – 

exkurze pro žáky od 4. do 

9. třídy (vytipovaní žáci 

vyučujícími a pracovníky 

ŠPP) 
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16. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, kontroly 
 

 V tomto školním roce proběhla ve dnech 19. a 20. 4. 2022 informativní návštěva ze 

strany České školní inspekce. Byla zaměřena na zkoumání průběhu a výsledků adaptace 

žáků s OMJ, přijatých v souvislosti s krizí na Ukrajině.   
 

Další kontroly: 

 

Veřejnosprávní kontrola z MěÚ Mohelnice 

- bez závažných porušení 

15. 6. 2021 

 

 

17. Průběh vzdělávání, aktivity školy 
 

V průběhu školního roku 2021/2022 došlo k obnovení prezenční výuky a v rámci 

naplňování vzdělávacích cílů ŠVP Mlýnek bylo úsilí pedagogů směřováno především k 

vyrovnání obtíží po návratu z distanční výuky. Ve vzdělávacím procesu bylo nutné 

přistoupit k vyšší diferenciaci a individualizaci metod i obsahu tak, aby bylo možné 

podpořit a maximálně zapojit jak žáky, kteří zvládli předchozí období bez větších obtíží, 

tak ty, kterým se nedařilo zvládnout učivo v plné míře. Pedagogové školy zabezpečili 

od září 2021 v maximální míře možnost doučování žáků z projektu Národního plánu 

doučování, od ledna 2022 financované z prostředků fondu Evropské unie – Next 

Generation EU. V průběhu školního roku se tak žáci, potýkající se především s dopady 

distanční výuky, měli možnost doučovat především z českého jazyka, matematiky, 

anglického jazyka, německého a ruského jazyka.  

Škola se v tomto roce snažila aktivně navázat na tradiční aktivity, zároveň jsme využili 

možnosti zapojit se do řady nových projektů a činností, žákům se znovu otevřela 

možnost účastnit se oborových soutěží a olympiád, sportovních soutěží, exkurzí, 

vzdělávacích a výchovných besed, preventivních aktivit. K dlouhodobě udržovaným 

standardům patří zapojení do sítě Škol podporujících zdraví, obhajoba značky Rodiče 

vítáni, nově byla navázána spolupráce s Pedagogickou fakultou UP s cílem získat statut 

školy poskytující možnost odborné přípravy studentům peg. oborů. V budově školy 

našel nové zázemí pěvecký sbor Arietta. Od září 2021 se naše škola stala školou 

určenou pro poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky s odlišným mateřským 

jazykem. K zapojení do sítě těchto škol a vytvoření první skupiny pro jazykovou 

přípravu vedl vedení školy fakt, že školu navštěvovali k 1. 9. 2021 žáci z Ruska, 

Ukrajiny, Uzbekistánu.  

V průběhu prvního pololetí bylo nutné koordinovat výuku s požadavky vyplývajícími z 

karanténních opatření - žákům v karanténě byla poskytována distanční podpora 

(především prostřednictvím google učeben), prezenční výuka byla zčásti přenášena 

formou meetingů. Pedagogové v jednotlivých předmětech dokázali zúročit dovednosti a 

zkušenosti z předchozího období a především velké množství vzdělávacích seminářů a 
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webinářů, kterých se v minulém i letošním školním roce zúčastnili. V rámci 

preventivních opatření ke snížení hrozeb distančního vyučování zajistil ředitel školy 

možnost pravidelného PCR testování žáků a zaměstnanců. Zároveň bylo možno i v 

obtížnějších podmínkách realizovat opět řadu aktivit, jako adaptační kurzy pod vedením 

Mgr. Halamy, bruslení na zimním stadionu v Uničově, vánoční aerobik maraton a 

koledování, lyžařské výcviky apod., včetně akcí, kterých již mohli být součástí také 

rodiče, jako první ročník Dýňobraní, Den otevřených dveří nebo Den pro volbu 

povolání. Druhé pololetí školního roku bylo významně ovlivněno přílivem žáků cizinců 

v souvislosti s krizí na Ukrajině. Během března a dubna 2022 byly do školy přijaty tři 

desítky žáků, jimž byla poskytnuta jazyková příprava v nově vytvořených jazykových 

skupinách, možnost adaptace s ukrajinskou koordinátorkou i postupná adaptace do 

kmenových tříd. Většina žáků cizinců prokázala během prvních měsíců obrovskou 

schopnost učit se češtině i vyrovnat se s novou situací a velká část přijatých dětí bude 

školu navštěvovat i ve školním roce 2022/2023. 

Závěr školního roku přinesl řadu sportovních aktivit, výletů, realizovaly se školy v 

přírodě na Moravském Karlově. Žáci devátých ročníků se rozloučili při Zahradní 

slavnosti, která byla další příležitostí k otevření školy širší veřejnosti, a následně při 

slavnostním předávání vysvědčení. V průběhu hlavních prázdnin pak byla činnost školy 

pro školní rok 2021/2022 završena dvěma turnusy dětských táborů na Moravském 

Karlově.  

 

Vybrané aktivity školy 

 
 

Adaptační kurz pro 6. a 7. ročníky 

V září a říjnu absolvovali žáci 6. a 7. tříd preventivní adaptační program zaměřený na 

podporu pozitivních vztahů mezi spolužáky, dobrého klimatu třídy, sebepoznávání a 

stmelování třídního kolektivu. V průběhu dne prožili žáci společně mnoho zajímavých, 

napínavých i zábavných okamžiků. 

  

Adoptuj zvířátko 

Základní škola Mlýnská Mohelnice se zapojila do projektu „Adoptuj zvířátko“. Naše 

sbírka se zaměřila na ZOO Praha a ZOO Olomouc. Mezi adoptovaná zvířata patří 

pražský kogna dlouhozobý, olomoucký levhart mandžuský a surikaty. Výběr zvířat 

závisel na žácích a učitelích naší školy, hlasovalo se pomocí online dotazníku. Za 

finanční podporu jsme obdrželi darem volné vstupenky, upomínkové předměty a 

adopční listiny. 
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Hrdá škola 

Ke konci loňského školního roku jsme se zúčastnili projektu “Hrdá škola” pod záštitou 

organizace Schools United. V měsíci květnu jsme uspořádali “Den šílených účesů” a v 

červnu jsme si užili “Pyžamový den”. Z obou akcí jsme vybrali pěkné fotky a poslali do 

projektu. Byli jsme zařazeni do slosování o pěkné ceny a naše škola vyhrála první cenu 

- stůl na stolní tenis! Z výhry máme velkou radost a rozhodně se zúčastníme dalšího 

ročníku tohoto projektu.  

   

„Koulelo se koulelo“ – projektový den na Masarykově 

Za teplých podzimních dnů proběhl v první a druhé třídě na Masarykově budově 

projektový den s názvem „Koulelo se koulelo". Celé dopoledne bylo zaměřeno na 

praktické a manipulační činnosti. Součástí byl také rozvoj pohybových dovedností, 

matematických představ či komunikačních schopností. Děti si zasoutěžily, zazpívaly, 

ochutnávaly nejen jablíčka a křížaly, ale i jablečný mošt a vlastnoručně upečený štrůdl, 

který provoněl celou naši školu. Na závěr jsme vyhlásili vítěze soutěže O nejkrásnější 

jablíčko, kdy si děti vyzkoušely roli porotců. 

 

Halloween v ŠD Mlýnská 

Poslední říjnový týden před podzimními prázdninami se v našich družinách nesl v 

duchu halloweenského veselí. Ač je pro naši zemi typický svátek dušiček, tak i 

halloween si u nás v poslední době získává své místo. Celý týden jsme vyráběli různé 

druhy dýní, duchů, netopýrů, mumií či pavoučků… Dělali jsme různé pokusy, kdy jsme 

např. „oživovali“ červíky vyrobené z papírových kapesníčků, „vařili“ lektvary či zkusili 

udělat kouzelné oko. Svoji paměť jsme prověřili na Kimově hře s halloweenskou 

tematikou. Tento strašidelný týden jsme zakončili veselicí v maskách, kde nechyběla 

spousta her a různých soutěží. 

  

Dýňobraní 

Ve čtvrtek 4. listopadu se konal na obou budovách naší školy 1. ročník akce  Dýňobraní.  

Po celý týden dlabali žáci ve třídách strašidelné dýně a rozvíjeli si tak svoji kreativitu, 

zručnost, týmového ducha a trpělivost. S dýněmi se pojilo také mnoho úkolů, které 

čekaly na žáky během čtvrtečního dopoledne. S dýněmi se počítalo, psaly se příběhy, 

kreslily komiksy, vymýšlely recepty, malovaly se obrázky. V podvečer rozsvítili žáci se 

svými učiteli vydlabaná dýňová strašidýlka před školou. Pěvecký sbor Arietta zazpíval 

několik písní, pro odvážlivce byla připravena „Dýňová stezka odvahy“, ti nejmenší si 

zasoutěžili a všichni potom obdivovali ohnivou show skupiny Plameňáci z Olomouce. 

Ten kdo přišel, strávil zde pěkný podvečer plný zábavy a příjemné atmosféry. 
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Harry Potter den 

Ve středu 10. listopadu proběhl na naší škole Harry Potter den. Žáci i učitelé se 

proměnili v postavy z tohoto kouzelného světa a během dne se setkali s řadou 

zapeklitých úkolů. Tento den také odstartovala celoroční nástěnka, na kterou bude s 

určitou pravidelností přistávat sova s úkoly z Bradavic. Celý tento krásný den jsme 

završili Bertíkovou fazolovou polévkou a dalšími dobrotami z Bradavic od našich 

kuchařek ze školní jídelny.  

  

Mikulášská nadílka 

Na prosinec se těší všechny děti. Čekají je totiž Vánoce a prázdniny. K prosinci ale patří 

také příchod Mikuláše.  Dne 6. prosince zavítal Mikuláš se svojí družinou na obě 

budovy ZŠ Mlýnská, kde je děti již od rána netrpělivě vyhlížely. Mikuláš, čertíci i 

andílci přišli, jak slibovali. Mikuláš vyzval děti, které v uplynulém období měly nějaké 

hříchy, aby se přišly vykoupit. U tabule potom jednohlasně slibovaly, že se polepší a 

jako důkaz přidaly básničku nebo písničku. Mikulášská družina odměnila všechny děti 

drobnými sladkostmi a už pospíchala zase o dům dál… 

  

Škola na bruslích 

V předvánočním čase si žáci ZŠ Mlýnská zpestřili vyučování výpravou na zimní stadion 

v Uničově. Během dopoledne se na ledě vystřídalo téměř 300 dětí prvního i druhého 

stupně z obou budov školy. Pro mnohé to možná bylo první seznámení s umělou 

ledovou plochou. Pod vedením pedagogů byly na ledě k vidění krasobruslařské výkony 

dívek i hokejové dovednosti chlapců. Den na ledě rychle uběhl a všichni účastníci 

doufají, že se na brusle zase brzy postaví. 

  

ZŠ Mlýnská se zapojila do sbírky „Krabice od bot“ 

Na přelomu listopadu a prosince se naše škola stala jedním ze sběrných míst pro 

charitativní projekt „Krabice od bot“. Do sbírky se zapojili učitelé, celé třídy, rodiče 

našich žáků i široká veřejnost. Podařilo se nám vybrat 148 krabic s dárky, které jsme již 

předali dvěma organizacím v olomouckém kraji – azylovému domu v Šumperku a 

SRNM (Společnost Romů na Moravě). Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem 

dárcům, kteří se do sbírky zapojili a pomohli nám rozzářit Vánoce dětem, které mají 

životní cestu mnohdy složitou.  
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Netradiční olympijské hry ve školní družině 

Ve školních družinách ZŠ Mlýnská jsme sledovali aktuální dění na Zimních 

olympijských hrách v Pekingu a fandili našim sportovcům. Děti si s vychovatelkami 

povídaly o významu olympijských her, olympijské vlajce, zapálení olympijského ohně, 

sportovních disciplínách, českých medailistech, maskotech.  Vše vyvrcholilo ve středu 

16. února při netradičních olympijských hrách ve školní tělocvičně. Naši malí sportovci 

si mohli svou obratnost a mrštnost otestovat celkem v šesti disciplínách. Vyzkoušeli si 

například, jaké je být hokejistou a dát gól, bruslit v návlecích nebo místo bobu řídit 

malá vozítka. Největším překvapením pro děti bylo vyzkoušet si „lyžování“ ‘ na 

běžkách. Pro některé děti se jednalo o první kontakt s tímto zimním sportem a probudil 

v nich obrovské nadšení. Každý sportovec obdržel za odměnu medaili, jak papírovou na 

památku, tak sladkou, ve formě bonbonu a perníčku s olympijskou vlajkou z lentilek. 

  

Angličtina s rodilým mluvčím 

“Hello children! Do you want to play a game?” Těmito slovy vyřčenými z úst Navota 

Laufera začínala každá hodina anglického jazyka na ZŠ Mlýnská v únoru a březnu. 

MAS Mohelnicko oslovilo naši školu s nabídkou realizace projektu “Angličtina do 

škol” s rodilým mluvčím po dobu dvou týdnů. Cílem výuky s rodilým mluvčím nebylo 

jen zlepšení konverzačních dovedností žáků, ale i posílit jejich smysl pro spolupráci v 

týmu, propojit znalosti a dovednosti z jiných předmětů a to vše bylo založeno 

především na pohybu. 

  

ZŠ Mlýnská na horách 

Žáci sedmých a osmých tříd se během února a března zúčastnili tří lyžařských kurzů na 

chatě v Moravském Karlově. Sněhová nadílka byla dostatečná, a proto jsme mohli 

využít rozmanitosti okolních sjezdových tratí. Svah v nedalekém Šanově výborně slouží 

jak začátečníkům, tak zkušenějším lyžařům pro první rozjezd. V dalších dnech využila 

část žáků větší resort Buková Hora, lyžaři i snowboardisté své dovednosti zdokonalovali 

na sjezdovkách v Červené Vodě i Čenkovicích. 

Po loňské pauze si všichni zimní pobyt na horách užívali, počasí účastníkům dopřálo 

spoustu slunečných dnů a takřka ideální podmínky pro lyžování i snowboarding. 

Nikoho snad neodradily pády, které každý začátek provází – všichni dosáhli během 

několika dní velkého pokroku. V příštím roce bychom rádi opět navázali i na tradici 

karlovského běžkování, pro které ideální sněhové podmínky bohužel chyběly. 
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Jazyková příprava pro žáky z cizích zemí 

ZŠ Mlýnská v Mohelnici zajišťuje v letošním školním roce bezplatnou jazykovou 

přípravu pro žáky – cizince. Stala se tak součástí sítě škol, jejichž úkolem je pomoci 

dětem překonat jazykovou bariéru, se kterou bojují zejména v prvních měsících pobytu 

u nás. Vzhledem k tomu, že musí bezprostředně po svém příchodu nastoupit do školy, 

zvládnutí češtiny v co nejkratším čase je pro ně obrovským úkolem. Výuka je zaměřena 

především na konverzaci, ale děti se učí také základům české gramatiky a rozšiřují si 

slovní zásobu. Všechny spojuje veliká snaha a češtinu zvládají za pár měsíců již výrazně 

lépe. 

  

Starověká architektura nás inspirovala 

Žáci 6. ročníků ZŠ Mlýnská vytvářeli během čtvrtletního dějepisného projektu 3D 

modely vycházející ze starověké architektury. Na chodbě školy a v Galerii Lautner se 

tak objevily pyramidy, zikkuraty, Visuté zahrady Semiramidiny, Parthenóny, hrobka 

královny Hatšepsut, Ištařina brána, Velká čínská zeď a další stavby. Nejrozsáhlejším 

dílem se stala legovila inspirovaná příbytkem z Pompejí. Na tomto místě se patří 

poděkovat nejen žákům, ale i rodičům, kteří vypomáhali, za úžasné výtvory. 

  

Dravci kroužili nad parkem 

Velký zážitek si odnesli žáci i učitelé ZŠ Mlýnská z městského parku.  Do Mohelnice 

zavítali opět po letech členové společnosti Zayferus z Kuřimi, aby zde představili různé 

druhy dravců.  Zayferus je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 1991. Její 

členové se zabývají ochranou dravců, jejich rehabilitací, vypouštěním do přírody i 

odchovy mláďat v zajetí. Kromě poutavého povídání a soutěžení o zajímavé ceny, byly 

na programu ukázky lovu dravců. Vybraní žáci si v závěru prezentace mohli vyzkoušet 

sokolnictví na vlastní kůži. 

 

Adaptační setkání budoucích prvňáčků na Mlýnské budově 

V průběhu května proběhla dvě setkání dětí, které v září nastoupí do 1. tříd. Pro děti byl 

připraven program plný různých aktivit a činností. Do školy s sebou přivedly své rodiče 

a na vlastní kůži si vyzkoušely, jaké je být školákem. Paní učitelky chtěly dětem ukázat 

předměty a činnosti, které na ně čekají v září ve škole.  Děti řešily zábavné úkoly 

matematických představ a v rámci rozvoje grafomotorických dovedností vyzdobily 

jednoduchými vzory teplý pletený svetr. Také si vyzkoušely samostatnou práci a za ni 

byly ohodnoceny razítky.  Druhé adaptační setkání budoucích prvňáčků probíhalo v 

pracovně tvořivém a sportovním duchu.  Děti vykreslovaly, vystřihovaly a zdobily 

kočičku. 

Svoji obratnost ukázali při cvičení na lavičce, při činnostech s míčem a v přeskakování 

kruhů. Na žíněnkách váleli sudy, podlézali a přeskakovali překážky, vyzkoušeli si jízdu 

na vozítku.  Doufáme, že tato setkání pomohou posílit vzájemnou důvěru mezi 

budoucími žáčky a jejich učiteli a překonají obavy z nástupu do prvních tříd. 
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Den pro volbu povolání 

V úterý 10. května proběhl na ZŠ Mlýnská projektový den s názvem „Den pro volbu 

povolání“, do kterého se zapojily třídy 1.  i  2. stupně.  Cílem projektu bylo zajímavou i 

hravou formou ukázat dětem různá povolání v praktické rovině. Proto jsme pozvali do 

školy zástupce jednotlivých řemesel - také z řad rodičů, kteří poutavě i s pomocí 

praktických a pro děti zajímavých ukázek prezentovali svá povolání.  Kromě toho byla 

dětem umožněna návštěva firem jako je MEZ 14 Mohelnice, ONE 3D, Fenix a BILL 

s.r.o.PLASTY  nebo farmy p. Šnévajse v Libivé. Na venkovních stanovištích měli žáci 

možnost  zhlédnout  prezentace mohelnických hasičů a hasičské techniky, vězeňské 

služby Vazební věznice Olomouc  s psovodem, vojenských záchranářů z posádky v 

Hranicích a farmářské techniky z  akciové společnosti  - Úsovsko, a.s.. 

  

Věda hravě 

Dne 27. dubna navštívil naši školu Mgr. Radek Chajda, který absolvoval studium fyziky 

a v současné době pracuje opět jako odborný technik a píše populárně-naučné knihy pro 

děti. Děti zaujal ukázkami několika jednoduchých pokusů za využití teplého vzduchu a 

pomůcek, které najdeme běžně doma. Díky tomu děti na 1. stupni zažily malý „letecký 

den“, protože pokusy byly tentokrát zaměřeny na letecké téma. Názorně viděly, že 

horkovzdušný balón je možné snadno vyrobit i ze sáčků na odpadky. Ti zručnější 

vyrobili papírovou foukací raketku, aby si porovnali s ostatními, kdo je lepší 

konstruktér. Třídou zasvištěla i lihová raketa, která už neměla daleko k těm 

opravdovým. Na závěr si zalétali i plyšáci a plastové figurky, kterým jsme zhotovili 

padáky ze sáčků. Všichni si netradiční prvouku moc užili. 

 

Olympijský trénink na ZŠ Mlýnská 

V úterý 7. 6. 2022 se na Základní škole Mohelnice Mlýnská uskutečnil trénink pod 

vedením olympijských sportovců. Sportovní akce zde proběhla díky účasti v soutěži 

“Sportuj a vyhraj”, kdy naši žáci natočili vítězné video. Pro mladé sportovce byla 

nachystána různá pohybová stanoviště, za která poté dostali odměny. Celou akcí nás 

provázel fotbalista David Rozehnal ve spolupráci s Šárkou Kašpárkovou. Nechyběla 

autogramiáda a rozhovor s olympioniky.   

  

Příběhy našich sousedů 

Dne 6. 6. 2022 proběhly závěrečné prezentace týmů základních škol Šumperska a okolí, 

které se zapojily do projektu Příběhy našich sousedů. Akci pravidelně pořádá 

organizace Paměť národa v Městské knihovně T. G. Masaryka v Šumperku. Žákyně ZŠ 

Mlýnská Zuzana Kozáková a Nikol Štarhová představily porotě a publiku osud 

židovského děvčete za druhé světové války. Těší nás, že se pamětnici, paní Alžbětě 

Morgensternové, zpracování příběhu líbilo. Žákyně si odvezly zvláštní cenu poroty v 

podobě publikace Víta Lucuka Tíživá svědectví. Práce všech týmů naleznete na 

webových stránkách projektu:  

https://www.pribehynasichsousedu.cz/sumpersko/sumpersko-2021-2022/ 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/sumpersko/sumpersko-2021-2022/
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Děti slavily pohybem 

Krásné slunečné počasí přivítalo 1. června malé sportovce na hřišti ZŠ Mlýnská.   

Konalo se zde sportovní dopoledne určené pro žáky 1. stupně. Děti si do kartičky 

zaznamenávaly úspěchy při zdolávání jednotlivých sportovních disciplín. A tak se 

běhalo na 50 metrů, skákalo do písku, házelo míčkem do dálky i na cíl. Kdo nebyl 

úspěšný v hodech nebo běhu, určitě vynikal třeba ve skákání v pytlích nebo ručkování. 

Nezapomnělo se ani na střelbu na florbalovou branku nebo létající talíře. Děvčata si 

zase s oblibou zatancovala aerobic pod vedením ukrajinské učitelky. Děti tak aktivním 

pohybem oslavily svůj svátek. 

  

Den otevřených dveří na ZŠ Mlýnská 

V úterý 22. března se konal na obou budovách naší školy – tedy na Mlýnské i na 

Masarykově ulici Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a budoucí žáky šestých 

tříd. Ti se mohli se svými rodiči podívat do tříd, jazykové učebny, tělocvičny, jídelny, 

školních družin a školního klubu. Na chodbách školy mohli zhlédnout fotodokumentaci, 

která vypovídá o celoroční práci žáků školy. V tělocvičně si zasportovali, navštívili 

zelenou střechu školy, v jídelně ochutnali zdravé občerstvení.  Celá akce se nesla v 

duchu blížících se Velikonoc, což dokazovala jarní výzdoba školy. 

 

Zahradní slavnost 2022 

První ročník červnové zahradní slavnosti zahájil na hřišti ředitel školy Mgr. Pavel 

Grünwald. Ocenil žáky, kteří úspěšně reprezentovali školu v různých soutěžích. Celá 

akce se nesla v pirátském duchu a tak si přítomné děti mohly s piráty zatancovat i 

zasoutěžit na pirátské stezce. Žáci 1. stupně nacvičili divadelní představení v angličtině. 

Se svým vystoupením se představili také ukrajinští spolužáci.  Žáci 9. ročníků se 

rozloučili se školou a pasovali na budoucí deváťáky své mladší následovníky. Svoji 

celoroční práci předvedly děti z volnočasových kroužků a oddílů. Vystoupily 

mažoretky, taneční kroužky, zacvičili judisté, zazpíval Matěj Plšek, nechyběli skauti ani 

členové skupiny historického šermu. Svoji techniku předvedli hasiči z Lukavice, 

obdivovat jsme mohli hady nebo sbírku mobilů, oblibu si získalo malování na obličej 

nebo fotokoutek. K tomu všemu patřilo výborné občerstvení, dobrá nálada a krásné 

počasí. Celou akci zakončila pirátská diskotéka. 

  

Letní tábory na Moravském Karlově 

V průběhu hlavních prázdnin proběhly na školní chatě Moravský Karlov dva turnusy 

letních táborů pro děti. Žáci prvního stupně prožili týden tzv. Karlováku, starší žáky 

čekal program v duchu příběhů oblíbeného hrdiny Harryho Pottera. Letní tábory ve 

známém prostředí byly tradičně plné her, tvoření, soutěží, výletů, diskoték, nových 

přátelství a především velké legrace, která každoročně tyto pobyty provází. 
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18. Školní akce a projekty 

 

 

Dlouhodobé projekty školy 

 

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

rodiče 

Příběhy bezpráví Zápis do 1. tříd v projektu 

Den Země Sběr starého papíru 

Prevence sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeže - odborné besedy 

Lyžařské kurzy, prázdninové tábory, 

plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd 

Den otevřených dveří Ozdravné pobyty v přírodě na chatě 

Moravský Karlov 

Kurz cyklisty - 4. třídy Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Zdravé zuby Zdravá škola 

Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol 

 

 

Další uskutečněné školní projekty 

 

Dýňobraní Prevence úrazovosti - žáci 5. ročníků 

Sbírka Krabice od bot Den laskavosti 

Mikulášská nadílka Vánoční koledování 

Doprava - zimní dopravní kurzy 1. st  

VZPoura úrazům Příběhy našich sousedů 

Sbírka pro psí útulek a opuštěné kočky Projekt Hrdá škola - Suit-up den, 

Teplákový den, Retro den 
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19. Kulturní, vzdělávací a poznávací akce školy 
 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly následující akce v tomto časovém sledu: 

 

1) mimoškolní akce 

září beseda knihovna - Knižní degustace 8.C 

 beseda knihovna - Komiks 5.A, 5.B 

 Dopravní hřiště  

 beseda knihovna - Seznámení s knihovnou 6.C 

říjen Flora Olomouc 7.A 

 beseda knihovna - Seznámení s knihovnou 6.A 

 výstava Milana Valenty v Galerie Lautner 7.C, 8.C, 9.A 

 Mezinárodní den archeologie - Muzeum 

Mohelnice 

6.A, 6.B, 6.C 

 On-line beseda s rodiči žáků k volbě povolání 9.A, 9.B 

listopad Testování ČŠI 5. a 8. tříd 5. a 8. třídy 

 Dýňobraní  

 Beseda NZDM - Bezpečné chování v rizik. 

prostředí 

5.B 

 Návštěva veterinární ambulance ŠD - 1.C 

 Galerie Lautner 8.A 

prosinec Mikulášování  

 zeměpisná beseda - Černobyl 8. a 9. třídy 

 zeměpisná beseda - Africká mozaika 7.A, 7.B, 7.C 

 Aerobik pro 1. a 2. stupeň všechny třídy 

 Vánoční koledování Arietta ve škole všechny třídy 

 Bruslení Uničov všechny třídy 

 Vánoční besídky všechny třídy 

leden Zimní dopravní kurz DDM Mohelnice 1. třídy 

 Výstava Starý zákon v Novém kabátě - vlastní 

práce žáků naší školy v Galerii Lautner 

 

únor beseda knihovna - deníky 5.A, 5.B 

 Náslechy MŠ v 1. třídách  

březen Čas lovců a sběračů - muzeum Mohelnice 8.C 

 Galerie Lautner - výstava sítotisků L. 

Vysloužilové 

 

duben Zápis do 1.tříd  

 Jarní Flora 7.C 

 kvalifikace Jr. NBA League v basketbalu 1.stupeň 

květen Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky  
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 Dravci Zayferus všechny třídy 

 Testování ČŠI 6. a 9. tříd 6. a 9. třídy 

 Dílny spolku řemesel 7.C 

 Den řemesel ŠD Masarykova 

 Dentální hygiena  

červen Den dětí na hřišti ZŠ Mlýnská I. stupeň 

 Pasování prvňáčků na čtenáře 1. třídy 

 Zvláštní zápis pro cizince do 1. tříd  

 Čas Proměn  

 Slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd v jídelně  

srpen Letní dětský tábor - Moravská Karlov (2 turnusy)  

 Příměstský dětský letní tábor v ŠD – Rozloučení s 

prázdninami 

 

2) projekty 

září Projekt k výročí 1100 sv. Ludmily 3. - 9. ročník 

 Projektový den - Pohádka O Budulínkovi 1.B, 1.C 

 Příběhy našich sousedů  

říjen Suit-up den  celoškolní 

 Podzimní čas , Koulelo se koulelo ŠD Masarykova 

 Halloween (tvoření, kouzla, veselí v maskách)  ŠD Mlýnská 

 Jsem laskavec - materiální sbírka pro opuštěné 

kočky 

ŠD 

listopad Dýňobraní celoškolní 

 Jsem laskavec Masarykova 

 Sběr starého papíru celoškolní 

 Harry Potter den celoškolní 

 Martin na bílém koni 1.A 

 Drátkování ŠD Masarykova 

 Krabice od bot celoškolní 

prosinec Mikulášování ŠD 

 Angličtina s rodilým mluvčím Mlýnská 

 Vánoce ve školních družinách a školním klubu ŠD 

 Třídní vánoční besídka  

 Vánoční nadílka ŠD 

leden Tři králové 5. ročník 

 Teplákový den celoškolní 

 Valentýnské přání do americké školy  4.C 

únor Knihobraní - přidružení projekt Mikroregion 

Mohelnicko 

celoškolní 

 Olympijský den (týdny) celoškolní 
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 Netradiční olympijské hry ve ŠD Mlýnská celodružinová 

 Výuka angličtiny s rodilým mluvčím Mlýnská 

 Doprava - zimní dopravní kurz I. stupeň 

 Motáme klubíčko ŠD Masarykova 

březen Sbírka staré elektroniky - ZOO Praha, podpora 

goril 

3.A, 7.C 

 DOD pro rodiče a budoucí prvňáčky   

 Dopravní výchova v DDM Mohelnice 1.A, 1.B, 1.C 

 Retro den celoškolní 

 Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a 

budoucí žáky 6. ročníků 

 

 Projektový den - výchova ke zdraví 1.A, 1.B, 1.C 

duben Ukliďme Česko  3.B, 4.B, 4.C, 5.B, 

6.A, 6.C, 7.C 

 Den Země - Tonda obal  I. stupeň 

 Barevné Velikonoce 3.A a 4.A 

 Hravá věda 1.A, 2.A, 3.A a 4.A 

 Den Země Mlýnská 

 Den Země - Hravá věda  I. stupeň Mlýnská 

květen Den volby povolání celoškolní 

 “VZPoura úrazům” 5. a 6. třídy 

 Prevence úrazů  

 Tonda obal I. stupeň 

červen Pasování na čtenáře - knihovna 1.A, 1.B, 1.C 

 Finanční gramotnost 9. třídy 

 Olympijský trénink  II. stupeň 

 Noc ve školní družině ŠD 

 Anglické divadlo (Zahradní slavnost) 3.B 

 Zahradní slavnost celoškolní 

 Příběhy našich sousedů - závěrečná prezentace 9.A 

3) exkurze 

květen Loštická synagoga  9. třídy 

 WestFest Olomouc (stará řemesla a SŠ) 8. třídy 

 Klášterní Hradisko Olomouc 7.C 

 Záchytná stanice Pateřín, Litovelské pomoraví 8.C 

 Muzeum Mohelnice 2.C, 6.ročníky 

   

   

   

červen   
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20. Soutěže a olympiády ve šk. roce 2021/2022 
 

Nadání a talent dětí je rozvíjen přípravou a zapojením do soutěží v naukových, 

jazykových, ekologických a uměleckých oblastech.  

 

Školní kola soutěží: 

 

Pythagoriáda Přírodovědný klokan 

Recitační soutěž  Olympiáda z českého jazyka 

Matematická olympiáda - Klokan Zeměpisná olympiáda 

 

Zapojení žáků do vyšších kol soutěží : 

 Název soutěže Soutěžní 

kolo 

Počet 

žáků 

Umístění 

březen Recitační soutěž  okrskové 16  

březen Recitační soutěž  okresní 2  

březen Olympiáda z českého jazyka okresní 2 4. místo 

duben Matematická olympiáda okresní 3 5. místo 

březen Zeměpisná olympiáda okresní 2 2.místo, 7.místo 

duben Zeměpisná olympiáda krajské 1 8.místo 
 

 

Sportovní soutěže :  

 

 Název soutěže Soutěžní kolo Počet 

žáků 

Místo 

konání 

 

září Přespolní běh okresní 20 Šumperk  

listopa

d 

Florbal dívky  okresní 16 Šumperk  

listopa

d 

Florbal dívky 8. a 9. tříd okresní finále 10 Šumperk  

listopa

d 

Florbal chlapci  okresní 11 Mohelnice  

prosin

ec 

Florbal chlapci 8. a 9. tříd okresní finále 13 Mohelnice  

březen Volejbal dívky 8. a 9. tříd okresní 8 Šumperk  

duben Florbal smíšený tým z 4. a 

5.tříd 

okresní - 2. 

místo 

12 Mohelnice  

duben Štafetový pohár 2. - 5. tříd okresní - 4. 

místo 

16 Šumperk  
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duben Odznak všestrannosti 6. - 9. 

tříd 

okresní 26 Mohelnice  

duben kvalifikace Jr. NBA League 

v basketbalu 

 1.stu

peň 

  

květen Pohár rozhlasu 6. - 9. tříd okresní 40 Šumperk  

květen Štafetový pohár 3. - 5. tříd krajské 16 Šumperk  

květen Dopravní soutěž okresní - 1 

místo v obou 

kategoriích 

krajské - 

2.místo v 

obou 

kategoriích, 

3.místo 

jednotlivci 

9 Mohelnice  

červen Atletický trojboj 5. tříd okresní - 4. 

místo 

4 Šumperk  

červen Streetball 6. - 7. tříd základní 4 Olomouc  

 
 

21. Plavecký kurz a lyžařský výcvik - 2021/2022 
 

Plavecký výcvik absolvovaly 2. - 5.třídy, a to včetně doplnění lekcí z předchozího 

období. 

 

 

plavecký výcvik 3.5. 2022 - 28.6. 2022 2.třídy 

plavecký výcvik 18.2. 2022 - 3.5. 2022 3. třídy 

plavecký výcvik 18.2. 2022 - 6.5. 2022 4. třídy 

plavecký výcvik 13.5. 2022 -24.6. 2022 5. třídy 

lyžařský výcvikový kurz 7.2. - 11.2. 2022 8.A, 8.B 

lyžařský výcvikový kurz 14.2. - 18.2. 2022 7.C, 8.C 

lyžařský výcvikový kurz 28.2. - 4.3. 2022 7.A, 7.B 
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22. Školní výlety a exkurze ve šk. roce 2021/2022 
 

 

9.B 8. 9. 2021  Zoo Olomouc 

2.B a 2.C 13. 9. 2021 Zoo Olomouc 

8.C 6. 6. 2022 Turistický výlet na Dalimilovu rozhlednu 

5.A a 5.B 9. 6. 2022 ZOO Lešná, Galaxie Zlín 

8.A 15.-17. 6. 2022 Kemp Krásná Morava, Olomouc 

7.C 17. 6. 2022 ZOO Praha 

7.A 20. 6. 2022 Olomouc 

9.A 20.-21.6.2022 Praha 

8.B 9.6.2022 rafty Olomouc 

3.B, 4.C 22.6.2022 Dinopark a zoopark Vyškov 

4.C 19.5.2022 ZOO Olomouc 

8.C 23.6.2022 Cyklovýlet Litovelské Pomoraví, Pateřín 

7.C 31.5.2022 Klášterní hradisko Olomouc 

6.B 7.6. bobová dráha Petříkov 

2.C 24.6.2022 Cesta za pokladem Újezd 

7.B, 6.A 16.6.2022 Hlinsko -Peklo Čertovina 

6.C 22.6. Lipová Lázně, Jeseník 

 

 
23. Škola v přírodě  -  Moravský Karlov 

 

 

23.5.- 27.5.2022 9.B 

30.5.- 3.6.2022 1.A, 1.C 

6.6.- 10.6.2022 1.B, 2.A 

13.6.- 17.6.2022 3.A, 4.A 

20.6.- 24.6.2022 3.C, 4.B 
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24. Školní družina, školní klub 

 

Ve školním roce 2021 - 2022 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.  

Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. 

Byly zařazovány především dle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní situace. 

Činnost školní družiny i školního klubu vycházela z celoročního plánu. 

Nenásilnou a hravou formou zde probíhala u starších žáků i příprava na vyučování. 

Zabývali se pozorováním, ochranou přírody a živočichů, vztahy mezi lidmi, lidovými a 

regionálními tradicemi, zdravým životním stylem a ochranou zdraví. Své výtvarné a 

pracovní dovednosti se učili rozvíjet nejrůznějšími a netradičními technikami. 

Základním prostředkem činnosti byla hra. Ve ŠD se žáci učili spolupracovat s ostatními. 

Trávili tu velkou část volného času, proto bylo důležité, aby je pobyt zde těšil, rozvíjel 

jejich dovednosti, znalosti, schopnosti se samostatně rozhodovat; vytvářeli kladný vztah 

k přírodě i k umění. Ve školní družině proběhly následující akce: 

● Prázdninová družina - v posledním týdnu prázdnin (prohlídka Betlému v kostele 

sv. Tomáše Becketa, dopravní hřiště, plavecký bazén, Lovecko-lesnické muzeum Úsov, 

centrum Ryzáček, městské kino) 

 

● 5. ročník happeningu #jsemlaskavec, který se koná při příležitosti Světového dne 

laskavosti 13. listopadu 2021 - akce byla zaměřena na opuštěné kočky a koťata. Děti 

nosily dobroty, hračky, pelíšky. Celá sbírka byla odvezena do Uničova pro skupinu 

dobrovolníků, kteří pomáhají opuštěným, týraným kočičkám najít domov. 

● Vánoční besídky ZŠ Mlýnská, ZŠ Masarykova 

● Kouzelnická družina  - den v duchu Harryho Pottera 

● Halloween v ŠD  

● Pestrobarevný podzim - Vnímání podzimu a s ním spojené aktivity 

● Netradiční olympijské hry ve ŠD  

● Jaro ve školní družině 

● Velikonoce - v keramické dílně jsme si s mladšími žáky vyrobili velikonoční 

vajíčka, zajíčky, kuřátka, slepičky a beránky. Starší žáci si pak v dílně odlévali různě 

tvarované hrníčky a vyráběli si i misky a košíčky na kraslice. Ve cvičné kuchyňce jsme 

se s mladšími i staršími žáky naučili připravovat různá pohoštění pro koledníky. 

● výročí Dne Země 

● Čarodějnický týden - poslední dubnový týden jsme v družinách nahlédli do 

tajemného světa čar a kouzel. Ukázali jsme si několik pokusů, které si děti většinou i 

samy vyzkoušely. 

● Piškvorkový turnaj ve ŠK  

● Z pohádky do pohádky s přespáním - noc ve školní družině.  
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ZŠ Masarykova: 

● Podzimní čas v družině - podzim je období plné barev a změn v přírodě 

● Advent ve ŠD -stejně jako každý rok i letos si žáci v družině užívali adventní 

dobu různými činnostmi. Již před první adventní nedělí si v každém oddělení nazdobili 

vánoční stromeček, napsali a namalovali dopisy Ježíškovi. 

● Motáme, motáme klubíčko - ruční práce, pletení a háčkování z vlny a bavlnky 

● Jarní tvoření. 

 

Kroužky ve školní družině probíhaly paralelně s činností ve školní družině. 

Slouží jako doplnění činnosti školní družiny ve více specificky zaměřených oblastech. 

Pro žáky, které zájmovou činnost nenavštěvovali, byl zajištěn běžný provoz školní 

družiny. V různých věkových skupinách měly děti možnost navštěvovat jógu pro děti, 

keramiku, dovedné ruce, hrajeme si, vaření, dovedné ruce, pohybové hry. 

 

 

25. Závěr 
 

Školní rok 2021/2022 byl pro naši školu opět v mnohém přelomový. Nástup nového 

ředitele, Mgr. Pavla Grünwalda, byl provázený nutností vypořádat se s následky 

dlouhého období distanční výuky. Pedagogický sbor, prověřený v předchozím období 

nutností zvládnout obtíže spojené se vzděláváním pomocí moderní techniky, byl oporou 

žákům, zákonným zástupcům i vedení školy. Pedagogové i žáci se se ctí vypořádali jak 

s návratem k prezenční výuce, s řešením výukových i osobních problémů žáků,  

obrovskou zátěží spojenou s karanténními opatřeními v průběhu 1. pololetí školního 

roku, s kombinováním prezenčního a distančního způsobu vyučování. Ve druhém 

pololetí byla situace ve všech školách významně ovlivněna krizí na Ukrajině a 

příchodem většího počtu žáků cizinců do běžných tříd. Přes tato dvě velká úskalí se 

vedení školy společně s pracovníky školy i žáky podařilo úspěšně zvládnout přechod k 

novému informačnímu systému, naplno využít všech dostupných možností podpory 

žáků, obnovit řadu tradičních školních i mimoškolních aktivit, připravit nové projekty a 

uskutečňovat setkání, při kterých se škola opět mohla otevřít veřejnosti a především 

rodiče se tak mohli znovu stát součástí školního života. 
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Rejstřík zkratek 

ŠPP školské poradenské pracoviště 

OMJ odlišný mateřský jazyk 

SVP speciální vzdělávací potřeby 

NZDM nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

ŠVP školní vzdělávací program 

RVP rámcový vzdělávací program 

VP výchovný poradce 

KP kariérový poradce 

DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků 

MAS místní akční skupina 

PPP pedagogicko psychologická poradna 

SPC speciálně pedagogické centrum 

MKS městské kulturní středisko 

NIDV Národní institut pro další vzdělávání 

NPI Národní pedagogický institut 

SŠ střední školy 

ČOSIV Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání 
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Plnění finančního plánu nákladů a 

výnosů k 31.12.2021    

Příspěvková organizace: 

Základní škola 

Mohelnice, 

Mlýnská 1   

   v tis.Kč 

 Skutečnost k 31.12.2021 

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

Výnosy celkem 53 701,00 1 937,00 55 638,00 

z toho:    

Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účty účt. 

skup. 60) 1 707,00 1 932,00 3 639,00 

Ostatní výnosy (účty účt. skup. 61 - 66) 867,00 5,00 872,00 

Výnosy z transferů 51 127,00 0,00 51 127,00 

z toho:    

Výnosy z transferů od zřizovatele 6 606,00 0,00 6 606,00 

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu, 

rozpočtu kraje 44 521,00 0,00 44 521,00 

    

Náklady celkem 53 663,00 1 697,00 55 360,00 

z toho:    

Spotřeba materiálu 3 436,00 499,00 3 935,00 

z toho:    

Učebnice a učební pomůcky 837,00 0,00 837,00 

Kancelářské potřeby 26,00 1,00 27,00 

Čistící prostředky 165,00 31,00 196,00 

Nákup DDHM 104,00 0,00 104,00 

Potraviny 1 489,00 450,00 1 939,00 

Spotřeba energie a ostatních neskladov. 

dodávek 2 960,00 513,00 3 473,00 

z toho:    

Elektrická energie 917,00 77,00 994,00 

Vodné a stočné 252,00 17,00 269,00 

Plyn 131,00 37,00 168,00 

Teplo 1 660,00 382,00 2 042,00 

Opravy a služby 1 147,00 126,00 1 273,00 

z toho:    
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Opravy a udržování budov 248,00 9,00 257,00 

Opravy a udržování strojů a přístrojů 120,00 36,00 156,00 

Cestovné 4,00 0,00 4,00 

Bankovní poplatky 35,00 7,00 42,00 

Telefony 42,00 11,00 53,00 

Internet, správa počítačové sítě 175,00 1,00 176,00 

Revize 44,00 5,00 49,00 

Školení 22,00 0,00 22,00 

Mzdové náklady 32 228,00 167,00 32 395,00 

z toho: Náklady na platy 32 228,00 167,00 32 395,00 

Sociální pojištění a sociální náklady 11 587,00 27,00 11 614,00 

Odpisy dlouhodob. hmotného a nehmot. 

majetku 992,00 361,00 1 353,00 

Náklady z drobného dlouhodobého 

hmotného maj. (účet 558) 951,00 0,00 951,00 

Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 362,00 4,00 366,00 

    

Výsledek hospodaření 38,00 240,00 278,00 

z toho: Výsledek hospodaření doplňkové 

činnosti   0,00 

Výše povinného odvodu z odpisů dle § 28 

zákona 250/2000 Sb. 992,00 0,00 992,00 

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. 

2021 65,83 0,60 66,43 

 


