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1 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc 

Adresa školy Jungmannova 655, Litovel 784 01 

IČ 45238782 

Bankovní spojení 33037811/0100 

DIČ CZ45238782 

Telefon 585341391 

Webová adresa www.zsjl.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Město Litovel, Náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01, IČ: 00299138 

Resortní identifikátor 600140971 

Vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Eva Hrachovcová, hrachovcova@zsjl.cz 

 Zástupkyně ředitelky: Mgr. Milena Jindrová, jindrova@zsjl.cz 

 Vedoucí vychovatelka ŠD: Alena Albrechtová, albrechtova@zsjl.cz 

ID datové schránky ihtghcc 

 

Základní škola Litovel, Jungmannova ul. 655, okres Olomouc má právní 

subjektivitu, je příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Je to plně 

organizovaná městská škola s dlouholetou tradicí s titulem Ekoškola. 

Zřizovatelem školy je Město Litovel. Výuka probíhá v jedné budově, její 

součástí je i školní družina a školní výdejna.  

Školu ve školním roce 2020/2021 navštěvovali žáci nejen z Litovle, ale i 

z okolních obcí, celkem 438 žáků, během roku se jejich počet mírně mění. Nejvíce 

dojíždějí do školy žáci z Rozvadovic, Haňovic, Chudobína, Choliny, Červenky, 

Mladče a Nasobůrek. Při přestupu žáků z vesnických škol úzce spolupracujeme 

s vedením školy v Července, v Nasobůrkách, v Cholině, ve Vilémově a 

v Haňovicích, pravidelně na podzim společně hodnotíme úspěšnost přechodu žáků 

do naší školy. Naplněnost se blíží kapacitě školy (440 žáků) a všechny místnosti 

jsou plně využity. Největším problémem je umístit všechny třídy do tělocvičny. 

Ve školním roce 2020/2021 se na škole vyučovalo podle Školního 

vzdělávacího programu „Učíme se vzájemné komunikaci…doma i ve světě“.  

Vzdělávací program školy byl zaměřen na výuku jazyků a informačních a 

komunikačních technologií. Od 1. ročníku je vyučován anglický jazyk, od 7. ročníku 

jsme nabízeli volitelně jazyk německý a ruský. Škola po celý rok zařazovala do 

výuky metodu CLIL a podporovala komunikaci v anglickém jazyce za pomoci 

eTwinningu a z projektu Zkvalitnění výuky v ZŠ Jungmannova II ze šablon II. Na 

škole jsou podporovány enviromentální aktivity žáků, které jsou součástí školního 

preventivního programu zpracovaného metodikem prevence sociálně 

patologických jevů a plánu EVVO. Během školního roku 2020/2021 jsme obhájili 

titul Ekoškola. V rámci doplňkové činnosti školy jsou nabízeny žákům kroužky. 

http://www.zsjl.cz/
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Vedení školy úzce spolupracuje s výborem Spolku rodičů a přátel školy při 

ZŠ, se školskou radou. Během roku pracovala pedagogická rada jako poradní orgán 

vedení školy. S vedením školy spolupracuje Ekotým = žákovský parlament. 

Zastoupeny jsou třídy od 2. do 9. ročníku. Členové Ekotýmu se scházejí pravidelně 

a přinášejí podněty a připomínky k chodu školy, svoje názory a postřehy přenášejí 

do svých tříd a komunikují a konzultují své návrhy s vedením školy. 

Škola komunikuje s rodiči prostřednictvím školního informačního systému 

EDOOKIT a prostřednictvím webového portálu, kde nabízí kromě informací pro 

rodiče, žáky i pracovníky školy jako službu rodičům elektronickou žákovskou 

knížku, dále elektronickou omluvenku, možnost odhlášení a přihlášení obědů, 

kontrolu výběru ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a zadání domácích úkolů s 

informacemi o prověřování učiva pro jednotlivé třídy a učební materiály k 

samostudiu. Škola umožňuje žákům i zaměstnancům využití Office 365 včetně 

poštovní schránky a webového prostoru, v rámci politiky Microsoft umožňuje škola 

přístup k softwaru i pro osobní potřebu doma – Office, Minecraft apod. 

2 Rámcový popis personálního zabezpečení 

Vzdělávání žáků a jejich pobyt v budově, včetně výdeje jídla, zajišťovalo 

celkem 28 pedagogů, 11 asistentek pedagoga, 5 vychovatelek školní družiny (z toho 

jsou 3 zároveň i asistentkami) a 6 THP pracovníků, z toho jedna na DPP. Učitelský 

sbor je stabilizovaný. Ve školní družině pracuje vedoucí vychovatelka, částečné 

úvazky byly rozděleny mezi čtyři vychovatelky. 

Jedna pedagožka, tři vychovatelky a devět asistentek pedagoga pracovalo na 

částečný úvazek, jedna uklízečka pracuje na dohodu. Ve škole pracuje koordinátor 

ICT, metodik ICT, dvě výchovné poradkyně, koordinátorka pro tvorbu ŠVP, 

koordinátorka EVVO a metodik prevence sociálně patologických jevů, všichni s 

absolvovaným specializačním studiem. 

Seznam pracovníků 
školy: Zařazení Předměty Úvazky 

Hrachovcová Eva ředitelka školy, ICT koordinátor M, IT, Z 1 

Jindrová Milena zástupkyně ŘŠ, výchovný poradce M, Z 1 

Kutá Lenka učitelka 2. st. AJ, M 1 

Baciaková Eva učitelka 1. st 1. st 1 

Bazalová Petra učitelka 2. st. Aj 1 

Bendová Kamila učitelka 1. st. 1. st. 1 

Horáková Alena učitelka 1. st.  1. st. 1 

Zajíčková Martina učitelka 1. st. 1. st. 1 

Davidová Lenka učitelka 1. st. Spec. p. 1 

Dědek Tomáš učitel 2. st., metodik ICT M, F 1 

Filipová Lenka učitelka 2. st. Př, Ch 1 

Fritscherová Pavlína asistentka pedagoga  částečný 

Gottwaldová Andrea asistentka pedagoga  částečný 

Hercik Jan učitel 2. st. D, Z 1  
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Buchníčková Lenka učitelka 2. st.  AJ,VV 1 

Laiková Monika asistentka pedagoga  částečný 

Kvapilová Petra asistentka pedagoga   částečný 

Kučerová Irena učitelka 1. st. 1. st. 1 

Myška David učitel 2. st. Př,OV, NJ 1 

Nevěřilová Marcela učitelka 2. st. AJ, ČJ, RJ 1 

Nováková Zdeňka Učitelka 2.st. VV částečný 

Novotná Romana učitelka 1. st. 1. st. 1 

Poláchová Irena učitelka 2. st. ČJ, HV 1 

Pinkavová Magda učitelka 2. st. TV, Př 1 

Purová Soňa učitelka 2. st., koordinátor ŠVP ČJ,OV, AJ 1 

Remsová Svatava učitelka 2. st. VV, ČJ 1 

Sedlářová Jana Vychovatelka, asistentka šd  částečný 

Sedlářová Lenka učitelka 2. st. M, F 1 

Smrčková Ivona učitelka 1. st., koordinátor EVVO Spec.p. 1 

Trnková Kateřina asistentka pedagoga  částečný 

Navrátilová Iva asistentka pedagoga, vychovatelka  1 

Navrátilová Radka asistentka pedagoga  částečný 

Stratil Michal učitel 1. st., metodik prevence TV, Z 1 

Vaňáková Jaroslava učitelka 1. st. 1. st. 1 

Němcová Marcela učitelka 1. st. 1. st. 1 

Závodná Kateřina učitelka 1. st 1. st. 1 

Kritzbachová Kamila asistentka pedagoga  částečný 

Vašíčková Dita asistentka pedagoga  částečný 

Albrechtová Alena vedoucí vychovatelka ŠD   1 

Papajková Andrea asistentka pedagoga, vychovatelka   1 

Kobzová Jolana vychovatelka ŠD  částečný 

Martin Apl školník   1 

Mejzešová Helena výdej stravy, uklízečka   1 

Mertová Marcela výdej stravy, uklízečka   DPP 15 h/1t 

Látalová Jana uklízečka  1 

Dostálová Ludmila kuchařka, uklízečka   1 

Klossová Daniela hlavní účetní   1 
 

3 Údaje o přijímacím řízení a zápisu do prvního ročníku 

Zápis do 1. ročníku 

Stejně jako v minulém školním roce probíhal letos z důvodu pandemie 

covid-19 zápis do prvních tříd elektronickou formou, tedy bez osobní přítomnosti 

dětí a rodičů, případně mohli rodiče vhodit tištěnou přihlášku do schránky nebo ji 

zaslat elektronicky a později podepsat. Obdrželi jsme 33 žádostí o přijetí a 3 žádosti 

o odklad. Později nám zákonní zástupci jednoho dítěte oznámili, že jejich dítě 

nastoupí na jinou školu. Předpokládáme tedy v září 2021 otevření dvou tříd po 16 

žácích.  



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  Mgr. Eva Hrachovcová 

Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc 

6 

Kvůli uzavření škol se nekonala edukační odpoledne pro budoucí prvňáčky, 

pouze proběhla v červnu v prostorách školního dvora informační schůzka pro 

rodiče k nástupu jejich dětí do školy. 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/22 

Ve školním roce 2020/21 si podalo přihlášky ke studiu na středních školách 

celkem 58 žáků devátého ročníku a 2 žáci osmého ročníku. Na osmiletá gymnázia si 

podalo přihlášku 7 žáků 5. ročníku. Úspěšnost při přijetí uvádí následující tabulka: 

 

Počet žáků v přijímacím řízení celkem 67 

Přijati na osmileté gymnázium 4 

Přijati na maturitní obor 39 

Přijati do učebního oboru s výučním listem 21 

  

Čtyři žáci 9. ročníku byli na maturitní obor přijati v druhém kole přijímacího 

řízení, všichni ostatní byli přijati v rámci prvního kola přijímacího řízení. 

 

Přehled žáků podle středních škol:  

Střední škola 
Počet 

přijatých žáků 

Gymnázium Jana Opletala (4leté a 8leté) 6+ 4 

Gymnázium Uničov 1 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a OA Mohelnice 4 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odb. škola Em. Pött. Olomouc 3 

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc 3 

Střední škola polygrafická Olomouc 1 

Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh 1 

Střední škola logistiky a chemie Olomouc 1 

Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc 1 

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice 1 

Střední odborná škola Litovel 9 

Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk 1 
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Střední škola řezbářská Tovačov 2 

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 1 

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 1 

Střední škola gastronomie a služeb Přerov 1 

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 1 

Střední škola, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc 1 

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov 2 

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 1 

Moravská střední škola Olomouc 3 

TRIVIS – Střední škola veřejnosprávní Prostějov 2 

Střední odborná škola Hranice 3 

Střední odborná škola Uničov 1 

Střední odborná škola Olomouc spol. s.r.o. 2 

Střední odborná škola služeb Olomouc s.r.o. 3 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk 1 

VOŠ a Střední škola automobilní Zábřeh 2 

Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice 1 

30.6.2021     Zpracovala Mgr. Milena Jindrová 
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4 Údaje o výsledcích vzdělávání, aktivitách a prezentaci 
školy na veřejnosti 

Roční plán práce byl zaměřen na podporu žáků v učení za podpory ICT 

technologií, velkou součástí podpory byl projekt z „Šablon II, Zkvalitňujeme výuku 

na ZŠ Jungmannova Litovel II“, hlavně aktivity „Využití ICT ve výuce“. Aktivity 

projektu probíhaly online. Soustředili jsme se na využití pomůcek, tabletů a dalších 

ICT zařízení ve výuce a aplikaci výsledků projektů do výuky. V projektu SOŠ 

Litovel v IKAPu jsme rozvíjeli pracovní kompetence žáků 8. a 9. ročníků za dobré 

epidemiologické situace. Během roku jsme obhájili titul Ekoškola.  

Vzhledem k epidemiologické situaci ve státě se část výuky školního roku 

odehrávala v online prostředí. Žáci během září získali přístupové údaje do online 

systémů Edookitu a Office 365 – TEAMS a osvojili si potřebné dovednosti pro 

online výuku. Během výuky se používali sdílené aplikace, pronajaté online 

prostředí určené k procvičování učiva, sdílenou tabuli a další. Výuka byla 

organizována prostřednictvím Edookitu a byly využívány jeho funkce pro tvorbu 

kvízů, odevzdávání dokumentů a hlavně komunikaci. Během online výuky 

probíhala podpora žáků zapůjčením techniky, doučováním, osobními konzultacemi 

ve škole. Tým školního poradenského pracoviště se pravidelně scházel a zajišťoval 

dohled a podporu neprospívajících nebo nekomunikujících žáků. 

Odborná výuka probíhala z větší části školního roku online, a to hlavně pro 

žáky 2. stupně. Za přítomnosti žáků v odborných učebnách – učebna pro výuku 

fyziky a chemie, přírodovědná učebna s koutkem živé přírody, počítačová učebna 

s 25 pracovními stanicemi pro žáky, která může sloužit zároveň i jako učebna cizích 

jazyků, 3 učebny s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky, 2 učebny cizích 

jazyků, školní kuchyňka, školní dílny, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna a 

kmenové třídy. Osvědčila se práce s 3 mobilními učebnami – notebooková, 

tabletová a z IPadů, vždy pro maximálně 30 žáků. V každé třídě pracoval třídní 

učitel. Ve třídách jsme využívali interaktivní dataprojektory, které neustále 

obměňujeme. Ve školním dvoře přibyly nově záhony a pytle na pěstování bylin, 

nová výsadba levandulí, rakytníků, jehličnanů a dalších rostlin. 

O prázdninách 2019 proběhla oprava části střechy školy, částečná oprava 

sociálního zařízení pro žáky prvního stupně, která bude dokončena v následujícím 

roce, a pokračovali jsme ve výměně dubových parket učebnou na prvním stupni. 

Během roku byla nově zrekonstruována podlaha ve všech třídách v 

podkrovní přístavbě. 
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Velká pozornost byla rovněž věnována žákům s podpůrnými opatřeními, 

jsou pro ně vypracovány individuální plány nebo plány pedagogické podpory, žáci 

mají nastavena podpůrná opatření na základě vyšetření v PPP. Žáci jsou v rámci 

nich podpořeni nákupem pomůcek, pedagogickou intervencí nebo předmětem 

speciálně pedagogické péče. Žáci byli přednostně zařazováni do aktivit z projektu 

Šablon hlavně aktivitami doučování a školními kluby. Opět se zvýšil počet 

asistentů ve škole. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogů i 

ostatních pracovníků školy upravuje Školní řád, který byl vydán ředitelkou školy a 

schválen pedagogickou i školskou radou. Je součástí školní dokumentace a je volně 

k nahlédnutí v budově školy. Práce v odborných předmětech se řídí řády 

odborných učeben, ve školní družině je k nahlédnutí řád školní družiny.  

Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc prezentuje svoje 

výsledky vzdělávání a informuje žáky, rodiče a širokou veřejnost prostřednictvím 

webových stránek školy a prostřednictvím regionálního tisku. Na webových 

stránkách jsme umístili schránku důvěry on-line, k ostatní komunikaci mezi učiteli, 

žáky a rodiči slouží školní informační systém EDOOKIT. Každý žák druhého 

stupně se může prostřednictvím webových stránek přihlásit do svého profilu Office 

365 a využít cloudového prostoru zároveň s e-mailovou schránkou. Články o naší 

škole vycházejí především v Litovelských novinách a v Olomouckém deníku. 

Přispíváme na webové stránky města. 

Příspěvky do novin 

Pravidelnou spolupráci s redakcí Litovelských novin i letos narušila nucená 

distanční výuka žáků. Řada akcí a plánovaných projektů byla zrušena, činnost 

školy nebyla tedy tak bohatá. Přesto jsme uveřejnili články ve čtyřech číslech (říjen, 

leden, březen, červenec). Tradičně nejvíce jsme psali o Ekoškole, o jejím projektu 

Kampaň obyčejného hrdinství a auditu k obhajobě titulu Ekoškola, který jsme 

znovu na dva roky získali. V krátkých článcích jsme informovali o proběhlých 
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charitativních akcích i projektech, které bylo možno zrealizovat s žáky i při 

přetrvávající distanční výuce. Závěrem jsme shrnuli, jak vypadal návrat žáků do 

škol a jakými způsoby jsme podporovali jejich socializaci a adaptaci na výuku po 

tak dlouhé době.  

Ekotým pravidelně zveřejňuje články o své činnosti v časopisech 

vydávaných sdružením Tereza s národnostní působností. 

Školní družina 

Hodnocení školní družiny za školní rok 2020/2021 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování, které slouží 

k výchově, vzdělávání i rekreaci. Svou funkci naplňuje činnostmi odpočinkovými, 

rekreačními, zájmovými, příležitostnými, spontánními aktivitami a podílí se také na 

přípravě na vyučování formou různých didaktických her. Cílem činnosti ve 

školních družinách je maximální podpora individuálního rozvoje dítěte na základě 

daných podmínek. Cíle jsou zakotveny v Rámcově vzdělávacím programu (ŠVP 

pro ŠD): rozvíjet aktivní schopnost využívání a organizaci volného času, vytvářet 

návyky zdravého životního stylu, rozvíjet zájmy a záliby, smysluplně využívat 

volný čas, procvičovat vhodné formy komunikace, zvyšovat sebevědomí, vést 

k sebeovládání a vzájemného respektování. Činnost ŠD je vymezena jako vzájemné 

vzdělávání a ústí k získání kompetencí, a to kompetence k učení, k řešení problémů, 

sociální a interpersonální, kompetence občanské, k trávení volného času, 

komunikativní a kompetence pracovní. 

O zařazení dětí do činnosti školní družiny byl ze strany rodičů veliký zájem, 

proto nám bylo umožněno po dohodě s úředními orgány otevření dalšího oddělení. 

ŠD v letošním roce navštěvovalo 150 dětí ve věku 6 - 10 roků a pracovaly pod 

vedením kvalifikovaných vychovatelek v pěti odděleních. 

První oddělení vedla paní vychovatelka Andrea Papajková (30 dětí 

s úvazkem 0,64), druhé oddělení vedoucí vychovatelka Alena Albrechtová (30 dětí 

s úvazkem 1,0), třetí oddělení Jolana Kobzová (30 dětí s úvazkem 0,89), čtvrté 

oddělení Iva Navrátilová (30 dětí s úvazkem 0,67) a páté oddělení Mgr. Jana 

Sedlářová (30 dětí s úvazkem 0,64).  

Pestrá nabídka činností probíhala pro děti ve známém prostředí, ráno v době 

od 6.00 hodin do 7.45 hodin, odpoledne pak od 11.45 hodin do 16.30 hodin, které 

dětem dává pocit bezpečí. Nabídka je pro rodiče finančně dostupná. Po dohodě se 

Spolkem rodičů a přátel školy při ZŠ Litovel, Jungmannova 655 se rodiče podílí na 

činnosti ŠD finanční částkou 200,- Kč na pololetí. Pro veškerou činnost využívala 

školní družina nejen své prostory, které jsou vhodně upraveny, kde děti mohou 

trávit příjemné chvíle po vyučování, ale využívala i odborné učebny, učebnu dílen, 

školní kuchyňku, tělocvičnu, učebnu PC, dílnu keramiky, školní hřiště, dvůr školy a 

jiné. Jakákoliv činnost ve školní družině rozvíjela již zmíněné klíčové kompetence a 

zároveň celkovou osobnost dítěte. Děti si osvojovaly sociální komunikaci, pravidla 
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chování, zažily radost ze hry, pocit úspěchu a radost z výsledků své práce. Učily se 

zapojit se do společnosti, získat zdravé sebevědomí, vztah k práci, aby byly 

ohleduplné, kamarádské, přátelské, pomáhaly druhým. 

Tento školní rok byl specifický díky mimořádným opatřením, které byly 

vydány v souvislosti s vývojem epidemiologické situace s výskytem onemocnění 

COVID – 19, způsobený novým koronavirem SARS-COV-2.  

Kromě pravidelné činnosti (pokud nám to situace dovolila) jako jsou různá 

tvoření z tradičních a netradičních materiálů, návštěvy dopravního hřiště s výukou 

jízdy na kole a koloběžkách, práce v keramické dílně, plavání v bazénu ZŠ Vítězná, 

luštění kvízů, různého zaměření, jsme díky tzv. Šablonám II - Zkvalitnění výuky 

v ZŠ Jungmannova II., uskutečnili řadu zajímavých akcí. V rámci Projektových dnů 

mimo školní družinu jsme navštívili ZOO Olomouc, Svatý Kopeček, kde se děti 

díky průvodci podívaly na místa, kam se běžný návštěvník nepodívá, krmily 

zvířata a byly v přímém kontaktu s nimi. Starší děti navštívily v Olomouci Pevnost 

poznání, kde pro ně byly připraveny zajímavé dílny spojené s prohlídkou všech 

prostor. K dalším patří Projektové dny ve školní družině. Mezi děti přišla litovelská 

keramička Miluše Hlavinková – Hrachovinová, která dětem ukázala práci na 

hrnčířském kruhu. Také děti mohly zhlédnout vybavení její dílny s množstvím 

výrobků. K dalším patří Zapojení odborníka do vzdělávání v ŠD. Spolupráce byla 

navázána s Mgr. Václavem Novákem, který je pracovníkem Muzea v Litovli pro 

rukodělné činnosti a má praxi v pedagogice. Děti projevily zájem vyzkoušet si práci 

v nově zrekonstruované učebně dílen. Napříč všemi odděleními si děti vyzkoušely 

vyrobit finální výrobek, a to hrací dřevěnou kostku, dřevěnou dekorativní kočku 

anebo dekorativní sovičku na zavěšení. Mimo projektové dny se paní vychovatelky 

v rámci uvedených Šablon II zapojily do projektu prostřednictvím klubů 

(pravidelná činnost) a dokončily Klub sociálních a kulturních dovedností, Kluby 

čtenářské, Klub deskových her a Klub ICT (seznámení a práce s tablety, využití 

výukových programů a aplikací, procvičování logického myšlení, kreativity a 

postřehu zábavnou formou apod). Každá schůzka musela být pečlivě připravena, 

aby děti opravdu zaujala a zároveň i naučila. 

Naše výlety a exkurze po zajímavých místech naší republiky jsou obvykle 

spojené se zábavou a poznáním. Patřily k nim návštěva Pradědovy galerie 

v Jiříkově a Arboreta v Pasece, celodenní výlet pro menší dětí po trase Litovel, 

Rymice s návštěvou přírodního muzea, tvrze a větrného mlýnu spojené s návštěvou 

biocentra Mokroš v Němčicích nad Hanou a návštěvou zábavního centra 

Krokodýlek v Olomouci. Starší děti se vydaly objednaným autobusem po trase 

Litovel – Brno (Bystrc), projížďka parníkem po Brněnské přehradě a návštěva 

zábavného parku Permonium v Oslavanech, kde na děti čekala interaktivní hra 

Magic Permon. 

O prázdninách naše školní družina již řadu let pořádá kvalitní prázdninovou 

činnost se zaměřením na výlety po krásách našeho okolí, a to vlakem, autobusem i 
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na kolech. O letošních prázdninách byly vychovatelky organizátorkami tzv. Letních 

kempů, které byly doporučeny, schváleny a jsou finančně dotovány Ministerstvem 

školství a tělovýchovy v Praze. Cílem kempů bylo podpořit opětovné posílení 

sociálních vztahů s vrstevníky, propojovat formální a neformální vzdělávání, 

obnovit pracovní a studijní návyky dětí.  

Velice dobrou spolupráci již řadu let máme s pracovníky Domu dětí a 

mládeže v Litovli. Společně jsme pro děti přichystali zábavou soutěž „Příroda se 

probouzí“, Den dětí na Doubravce s pohádkovou tématikou, s dětmi jsme navštívili 

jejich činnost při Dnech otevřených dveří a seznámili jsme se s pravidly a hrou KIN 

BALL. 

Školní družina spolupracovala s Mgr. Michalem Stratilem, který je na škole 

metodikem prevence, a společně jsme uspořádali několik akcí formou her a soutěží 

na seznámení se dětí navzájem, na tvorbu kolektivu, vzájemnou toleranci, 

kamarádství apod.   

Na podzim byla naše škola vybrána hejtmanem Olomouckého kraje jako 

škola s družinou, která bude vykonávat tzv. „krizovou družinu“ pro děti rodičů ze 

záchranných složek, a vychovatelky s dětmi vykonávaly distanční výuku.  Zároveň 

se ve spolupráci s třídními učiteli vychovatelky podílely na distanční výuce dětí 

ON-LINE v aplikaci TEAMS, formou procvičováním probraného učiva. 

Vychovatelky se průběžně vzdělávají v kurzech ON-LINE, dvě se zúčastnily 

letní školy zájmového vzdělávání. 
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Činnost klubů a kroužků byla v tomto roce omezená nařízeními státu, fungovaly 

kluby a kroužky online, a to hlavně ze Šablon II, a kroužek přípravy žáků na 

přijímací zkoušky. 

Klub deskových her školní rok 2020/2021 

Klub deskových her probíhal dle možností rotační výuky, zpočátku jednou 

za 14 dnů, po rozvolnění epidemiologické situace jednou i dvakrát týdně. Děti tento 

klub velmi přivítaly a aktivně se svými nápady zapojovaly do příprav na další 

hodiny. 

Jedním z cílů tohoto klubu bylo děti naučit pravidla her a hlavně si aktivně 

zahrát velké množství deskových či společenských her.  

Dalším z cílů bylo děti naučit se spolupráci v jednotlivých skupinách, 

vzájemné kooperaci, respektu, vyhodnocení úspěchu skupinových her, ale také 

zaměření se na logické myšlení samotného dítěte, tvůrčí činnosti, motoriky. 

V poslední hodině byl tradičně pro děti přichystán závěrečný turnaj 

v deskových hrách, kdy si děti zopakovaly všechny naučené hry a zahrály si o 

malou sladkost. 

Doučování českého jazyka 

V letošním školním roce probíhalo na 2. stupni naší školy doučování českého 

jazyka. Jednalo se jak o doučování ze šablon zaměřené hlavně na žáky ohrožené 

školním neúspěchem, tak také o přípravu 9. ročníků na přijímací zkoušky na 

střední školy. V 6. ročnících výuku ze šablon vedla Mgr. Marcela Nevěřilová, v 7. 

ročnících Mgr. Svatava Remsová, v 8. ročnících Mgr. Soňa Purová a v 9. ročnících 

Mgr. Irena Poláchová. Přípravu na přijímací zkoušky měla na starosti Mgr. Soňa 

Purová. Vzhledem k převažující distanční výuce v letošním školním roce doučování 

probíhalo převážně online. Ve výuce byly využívány různé programy a aplikace 

k procvičování učiva. 

Kroužek doučování z matematiky 

Ve školním roce 2020/2021 byl žákům 9. ročníků nabídnut kroužek 

doučování z matematiky. Tento kroužek byl financován z projektu šablon a byl 

poskytnut žákům zdarma. Probíhal jednou týdně 60 minut. Do kroužku se 

přihlásilo 6 žáků. Probíhal střídavě prezenčně, nebo online podle covidových 

opatření. Hlavním cílem bylo procvičit a zopakovat již probrané učivo.  Žáci si sami 

určovali, kterou látku si chtějí procvičit a zopakovat. Kroužek byl určen pro slabší 

žáky, ale nepravidelně se účastnili i žáci, kteří si potřebovali upevnit jen určité 

učivo a kroužek navštívili třeba jen jednou. 
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Čtenářský klub  

Ve školním roce 2020/2021 byl v rámci tzv. šablon OP VVV Čtenářský klub 

žákům opět poskytován zdarma. Převážně probíhal distanční formou. Cílem klubu 

bylo seznámit děti s novými knihami a jejich autory. Především však šlo o motivaci 

k samostatné četbě. Práce s knihou kromě četby zahrnovala diskuse o příběhu a 

hrdinech, výtvarné zpracování různých témat, tvorbu komiksu, plakátu apod.  

Žákům byl umožněn i výběr volitelných předmětů z této nabídky.: 

Konverzace v anglickém jazyce 

Přírodovědný seminář 

Matematický seminář 

Německý jazyk, Ruský jazyk -volitelně 

 

Výchovné poradenství  

Podpora žáků v době distanční výuky 

V období distanční výuky probíhala obecně výuka synchronně v online 

hodinách a asynchronně zadáváním domácích úkolů k samostatnému zpracování. 

Část žáků měla problémy s připojením do online hodin kvůli technickým 

obtížím nebo absenci potřebné techniky v rodinách. Celkově bylo postupně od října 

2020 zapůjčeno 18 stolních počítačových sestav a 30 notebooků. Technika byla 

zapůjčena na základě smlouvy o výpůjčce. 

I přes poskytnutí techniky přetrvávaly potíže u některých žáků s přítomností 

v online hodinách a s odevzdáváním úkolů. Zákonným zástupcům žáků s vysokou 

absencí nebo nesplněnými úkoly telefonoval opakovaně metodik prevence a 

sjednával nápravu, v případě potřeby byli rodiče zváni do školy.   

U hlavního vchodu do školy byl vymezen prostor k předávání tištěných 

materiálů směrem k žákům i zpět pro učitele. 

Po umožnění konání konzultačních hodin byli žáci zváni na konzultace 

s vyučujícím nebo s asistentem pedagoga. Pro koordinaci konzultací byl zřízen 

sdílený kalendář a později i vyhrazen den v týdnu (čtvrtek dopoledne), kdy byly 

minimálně pořádány online hodiny a přednostně zařazovány konzultace. 

Vyučující hlavních předmětů poskytovali individuální online doučování 

žákům dle aktuální potřeby. 

Pro zvýšení efektivity práce v hodinách na 1. stupni byly online hodiny ve 

většině tříd vedeny v polovičních počtech žáků a k procvičování byly zaškoleny 

asistentky pedagoga a částečně vychovatelky školní družiny, které vedly část těchto 

dělených hodin určených k upevnění učiva.  

Žáci se specifickými poruchami učení byli podporováni asistenty pedagoga 

částečně v individuálních online hodinách nebo konzultacích. Asistenti sledovali 

pokrok žáků a zajišťovali předání případných tištěných materiálů. 
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Výchovná poradkyně sledovala a s ředitelkou školy konzultovala poměr 

synchronní a asynchronní výuky v rámci jednotlivých tříd a na pravidelných online 

poradách (pondělí dopoledne) byly s vyučujícími počty hodin korigovány. 

V průběhu distanční výuky byli rodiče požádáni o zpětnou vazbu formou 

dotazníku.  

 

Hodnocení plnění plánu výchovných poradců – za školní rok 2020/21 

Kompetence z oblasti výchovného poradenství jsou na škole rozděleny mezi 

dvě výchovné poradkyně.  

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a o nadané žáky 

Kontrola platnosti doporučení z poradenských pracovišť probíhala 

čtvrtletně, v případě potřeby byli rodiče vyzváni, aby objednali děti k vyšetření 

v poradenských pracovištích, aby byla zajištěna návaznost platnosti doporučení. 

Od září byly zahájeny hodiny pedagogické intervence a hodiny speciálně 

pedagogické péče. Ve spolupráci s třídními i dalšími učiteli byly vypracovány 

individuální vzdělávací plány pro žáky, kterým bylo jeho sestavení doporučeno 

poradenským pracovištěm jako forma podpůrného opatření.  

Výchovné poradkyně organizovaly nákup pomůcek pro žáky s SVP dle 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

Na pedagogických radách byli vyučující průběžně seznamováni se zprávami 

nově šetřených žáků. 

V závěru školního roku vyučující vyhodnotili přidělená podpůrná opatření, 

třídní učitelé tyto informace zpracovali do hodnotících dotazníků a hodnocení bylo 

zasláno v červnu poradenským pracovištím. 

Na základě diagnostikovaného nadání v oblasti matematiky docházel jeden 

žák 3. ročníku na hodiny matematiky do 4. ročníku.  

Volba povolání a přijímací řízení na SŠ 

Akce zaměřené na volbu povolání byly ovlivněny uzavřením škol a 

pandemickými opatřeními. Tradiční přehlídka škol Scholaris probíhala online, žáci 

byli předem v době jejich prezenční výuky seznámeni s postupem přihlášení a 

způsobem komunikace s jednotlivými středními školami. Žákům byly dále 

doporučeny online návštěvy dnů otevřených dveří.  

Žáci 9. ročníků byli testováni v projektu Národní testování (od společnosti 

SCIO), výstupy z testování byly pro žáky dalším vodítkem při volbě střední školy. 

Za dodržení opatření týkající se kontaktu osob byly realizovány individuální 

pohovory k volbě střední školy se žáky nebo žáky a rodiči.  
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Škola zajistila žákům tisk přihlášek na střední školy společně s vydáním 

zápisových lístků. Před přijímacími zkouškami škola zajistila testování pro účely 

přijímacího řízení. Většina žáků byla přijata ke studiu na středních školách 

v prvním kole přijímacího řízení, čtyři žáci v druhém kole.  

Řešení výchovných problémů, školní poradenské pracoviště 

Žáci využívají elektronickou schránku důvěry nebo schránku důvěry 

umístěnou na chodbě školy v menším měřítku než v minulých letech.  

Programy pro třídní kolektivy v P-centru v Olomouci zaměřené na primární 

prevenci jsme nerealizovali kvůli uzavření škol v období pandemie. 

V průběhu školního roku byl kvůli uzavření škol z důvodu pandemie 

COVID-19 řešen menší počet kázeňských přestupků, vzniklé problémy byly řešeny 

ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a s metodikem prevence, o jednáních 

jsou pořízeny záznamy.  

Ve čtyřech případech byl kontaktován místní odbor sociálně právní ochrany 

dětí a s uvedenými žáky a rodiči pracovala dále kurátorka města. Členové školního 

poradenského pracoviště se scházeli 1x týdně, průběžně vyhodnocovali efektivitu 

intervencí a navrhovali další postup. Po dobu distanční výuky probíhaly telefonické 

intervence k zákonným zástupcům nespolupracujících žáků většinou 1x za 14 dnů. 

Pravidelně a dlouhodobě byla sledována skupina cca 20 žáků. 

Po obnovení prezenční výuky se výchovné poradkyně podílely na řešení 

potíží žáků spojených s návratem do škol (obavy z nezvládání učiva, absence 

vyvolané obavami z návratu, nevhodná komunikace na sítích). 

30. 6. 2021 Zpracovala Mgr. Milena Jindrová, výchovný poradce 
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Hodnocení plánu EVVO za školní rok 2020/2021 

  

Ve školním roce 2020/2021 byly cíle a klíčové kompetence EVVO stanoveny v 

plánu EVVO, který je vypracován na jeden školní rok. Žáci si díky nim měli 

uvědomit postavení člověka v přírodě, získávat vztah k životnímu prostředí, 

rozvíjet dovednosti pro pobyt v přírodě, prohlubovat a využívat klíčové 

kompetence při řešení aktuálních problémů životního prostředí. Cíle a kompetence 

byly rozpracovány v tematických plánech jednotlivých předmětů formou exkurzí, 

výletů, soutěží, výukových projektů, tematických dnů a mezinárodních projektů 

pro celou školu. 

Většina plánovaných akcí v tomto školním roce nemohla proběhnout 

z důvodu opatření proti koronavirové nákaze. Podařilo se uskutečnit: 

18. 9. 2020: Projektový den Ptačí dopoledne pro žáky 3. ročníku v Centru 

ekologických aktivit v Horce nad Moravou. Žáci se naučili poznávat šest ptačích 

druhů podle obrázků i jejich hlasů. V lesním terénu se seznámili s významem 

doupných stromů, pomocí dalekohledu trénovali pozorování živých ptáků a hledali 

pobytová znamení. 

Výrobu ježkovníků a hmyzích hotelů v pracovních činnostech žáků 2. stupně 

pro názornou výuku a využití na školní zahradě pro žáky 1. stupně.  

Členové Ekotýmu připravili celoškolní kampaň akce Příběhů obyčejného 

hrdinství, jehož realizaci se však z výše uvedených důvodů nepodařilo uskutečnit 

26. do 30. 4. proběhl jarní sběr papíru, tentokrát bez dozoru a evidence 

odevzdaných kilogramů za jednotlivé třídy. Podařilo se nasbírat 4 tuny starého 

papíru. Výtěžek bude využit na nákup pomůcek pro volnočasové aktivity. 

V projektu Recyklohraní jsme odevzdali jednu plnou sběrnou nádobu použitých 

baterií.  

20. 5. 2021: Projektový den Pes je můj kamarád. Mezi žáky přišla chovatelka psů 

se svým australským ovčákem. Program byl zaměřen na vztah dětí ke zvířatům, na 

poznávání části těla psa, péči o něj, na chování a výcvik psů 

28. 5. 2021: Obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola a získání ocenění 

Zelená vlajka. O znovuzískání titulu zabojovali členové Ekotýmu tématy Menu pro 



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  Mgr. Eva Hrachovcová 

Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc 

20 

změnu a Doprava. Obhájení titulu opravňuje naši školu používat vlajku, logo a titul 

na další tři roky.  

Výukový program v Domě přírody na Šargouně: Možnost zažít výuku prvouky 

mimo budovu školy využili v různých dnech žáci prvních a třetích ročníků. Na 

trase si zopakovali probrané učivo a v hezkém prostředí přírodního areálu je 

lektorka zábavnou formou zasvětila do fungující organizace obyvatelů včelího úlu 

 Přírodovědné exkurze do Litovelského Pomoraví pro žáky 2. stupně 

 17. 6. 2021: Slavnostní předání ocenění Zelená vlajka na Staroměstské radnici 

v Praze. Ocenění si osobně převzali Jiří Kořenek, Ondřej Vyroubal a Ondřej Papajk. 

Po slavnostní ceremonii se přidali ke zbývajícím členům Ekotýmu a společně 

navštívili Muzeum Karla Zemana, projeli se elektrolodí po Vltavě, prohlédli si 

Karlův most a Kampu.  

30. 6. 2021 Zpracovala Ivona Smrčková, koordinátorka EVVO a programu Ekoškola  

 

Hodnocení ŠVP 2020/2021 

             V letošním školním roce ŠVP nebyl upravován. Stávající je v platnosti od 1. 

9. 2016 pro všechny ročníky, s úpravami ohledně inkluzivního vzdělávání 

s účinností od 1. 9. 2017.  

• kontrola školních řádů včetně školní družiny a drobné úpravy o distančním 

vzdělávání (srpen 2020) 

• tvoření prováděcích plánů s barevným vyznačením učiva, které se nestihlo 

probrat v distanční výuce 2. pololetí 2019/21 a převádí se do tohoto školního 

roku (srpen 2020) 

• kontrola prováděcích plánů (září 2020) 

• studium změn RVP od 1. 9. 2021 v souvislosti se vznikem nového předmětu 

Informatika a redukci učiva v daných předmětech; rozhodnutí o zapojení školy 

do změn v první etapě již od školního roku 2021/22 (únor 2021) 

• porada pedagogických pracovníků školy věnovaná úpravám ŠVP, diskuze o 

částečném převzetí učiva bývalé informatiky do různých oblastí jiných 

předmětů (březen 2021) 

• schůzky předmětových komisí o změnách RVP, úprava jednotlivých předmětů: 

redukce dle nového RVP, vlastní žádané změny, návrhy zakomponování 

bývalého učiva INF (březen 2021) 

• zahrnutí digitálních kompetencí do charakteristiky ŠVP, práce na zapracování 

nových digitálních kompetencích do jednotlivých předmětů, spolupráce 

v rámci předmětových komisí (květen – červen 2021) 

• kompletace nového ŠVP platného od 1. 9. 2021 v určitých ročnících  

Dne: 25. 6. 2021 Zpracovala: Mgr. Soňa Purová, koordinátorka ŠVP 
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Projekty a jiné významnější aktivity uspořádané během školního roku 

2020/2021 

Na konci září 2020 se naše škola jako již tradičně zapojila do oslav Evropského 

dne jazyků. Tentokrát se žáci 9. tříd seznámili s novotvary, které na přelomu 18. a 19. 

vymýšleli někteří obrozenci ve snaze očistit češtinu od germanismů. Často 

s úsměvem tak deváťáci přicházeli na význam dnes již neznámých slov, jako je 

„rokodník“, „stehnonožka“ atd. O dva roky mladší žáci se pak věnovali 

podobnostem a odlišnostem mezi evropskými jazyky. Zkusili si, jestli dokážou 

poznat, jak se řekne dobrý den v různých částech starého kontinentu a co má 

společného třeba rumunština s italštinou či španělštinou. Den jazyků se velmi 

vydařil. 

18. 9. 2021 – Projektový den Ptačí dopoledne  

V pátek 18. září si žáci 3. A vyzkoušeli praktickou terénní výuku a zažili 

radost z objevování okolní přírody v centru ekologických aktivit v Horce nad 

Moravou. V rámci projektového dne se naučili poznávat šest ptačích druhů podle 

obrázků i jejich hlasů. V lesním terénu se seznámili s významem doupných stromů, 

pomocí dalekohledu trénovali pozorování živých ptáků a hledali pobytová 

znamení. Podařilo se nám zahlédnout například krahujce, strakapouda a budníčka. 

Ekologické programy postavené na prožitku a smyslovém vnímání jsou v naší škole 

velmi oblíbené, protože podporují zájem žáků o přírodu a doplňují zajímavou 

formou školní učivo.  

30. 9. 2020 – Staň se na chvíli antropologem 

Třídy 2.B, 3.A a 4.B se postupně vystřídaly v Litovelské kavárně na 

workshopu Staň se na chvíli antropologem, který byl pořádán v rámci aktivit 

spolku Na Pavlínce ve spolupráci s MAS. Pracovníci Moravského Zemského Muzea 

Brno se nejprve snažili zjistit, co všechno si žáci představují pod slovem antropolog. 

Využili k tomu metodou brainstormingu. Pomocí prezentace a výkladu ukázali, co 

všechno práce antropologa obnáší. Ukázali žákům, jak pracují s kosterním 

materiálem a zkouší vrátit podobu jedincům žijících v dávné minulosti. Poté 

následovala praktická část, při které se žáci ve skupinách s pomocí hrnčířské hlíny 

pokoušeli na lebkách vytvarovat modely hlav pravěkých lidí. Žáci pracovali 

s velkým zaujetím a podoby jedinců žijících v dávné historii, které vytvořili, byly 

dokonalé. 

31. 5. 2021–Projektový den ve škole „Hrdina v běžném životě, literatuře, filmu“ (4. B) 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Litovli proběhl ve třídě 4.B 

projektový den, který měl za cíl pracovat se slovem „hrdina“. Nejprve žáci 

vyjadřovali svoje představy o hrdinech v běžném životě, literatuře i filmu. 

Zaměřovali se na jejich vlastnosti. Popisovali vlastnosti spolužáků. Prezentovali 



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  Mgr. Eva Hrachovcová 

Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc 

22 

přečtené knihy se zaměřením na vlastnosti hlavních postav. Byli jim představeni 

autoři dětské literatury: Jaroslav Foglar, Antoine de Saint-Exupéry, Astrid 

Lindgrenová a hrdinové jejich knih. Měli možnost vidět krátké ukázky filmového 

zpracování Rychlých šípů. Vyzkoušeli si práci ve skupinách, museli spolu 

komunikovat, domlouvat se na společné práci. Měli možnost vyzkoušet svoje 

schopnosti při řešení hlavolamů a využít i svoje výtvarné schopnosti, dovednosti a 

představivost při tvorbě komiksu. Čtyři vyučovací hodiny byly zajímavou změnou 

ve výuce. 

  

 

Učíme venku (3.A, 4.B) 

Pobyt a pohyb v přírodě, ale i pouhý výhled z okna do zeleně, přináší 

obrovské množství benefitů pro fyzické a psychické zdraví. Kontakt s přírodou 

zlepšuje náladu, zvyšuje spokojenost a snižuje stres, či výskyt depresí. Děti venku 

se více hýbou a méně jim hrozí nadváha či obezita. Učení venku přináší lepší 

výsledky vzdělávání, delší soustředění, vyšší zájem o učení, lepší chování a menší 

kázeňské problémy, rozvoj životních dovedností, probuzení žáků ohrožených 

neúspěchem, lepší postoje k životnímu prostředí. Zvyšuje se motivace žáků k učení, 

kritické a tvořivé myšlení, logické usuzování, schopnost plánovat si práci, 

samostatnost, zodpovědnost, ale i spolupráci žáků. Učitel při něm nepředává učivo 

výkladem v hotové podobě, ale výuku připravuje tak, že žáci sami řeší problémové 

situace. Snažili jsme se začít krátkými aktivitami. Čtvrťáci například v hodinách 

geometrie měli sestrojit kružnice bez pomoci kružítka, sestavit z větviček 

trojúhelníky a zapsat do tabulek svá pozorování, kdy trojúhelník sestavit lze a kdy 

ne. Svoje závěry pak prezentovali před spolužáky. Třeťáci se v jarních měsících 

rozhodli pozorovat naživo to, o čem se učili v prvouce. Pustili se do hledání, 

sbírání, lisování a určování názvů rostlin a částí jejich těl v okolí školy. Děti si 

mohly na jednotlivé rostliny, listy a jejich plody sáhnout a přivonět. Pracovali 

s atlasy rostlin, vyrobili si frotáže, přehledné výukové plakáty nebo pexeso 

z přírodnin.  
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20. 5. 2021 - Projektový den Pes je můj kamarád 

Ve vyučován měli žáci 3.A po celé dopoledne netradiční společnost. Přišla 

mezi ně chovatelka psů se svým australským ovčákem Jimmym. Tento program byl 

zaměřen hlavně na vztah dětí ke zvířatům. Základním předpokladem pro úspěšný 

průběh programu bylo navázání přirozeného kontaktu se zvířetem. V kroužku se 

děti seznámily s pejskem a pejsek s námi. V průběhu dne se žáci naučili pojmenovat 

části těla psa, vyzkoušeli si péči o psa – čištění zubů, uší a ošetření tlapky psa. 

Ukázkami z výcviku poznali, jak toto plemeno výborně reaguje na výcvik pomocí 

pozitivní motivace a odměny. Děti byly poučeny odborníkem o chování psů a o 

nebezpečích, které jim hrozí, když potkají cizího nebo zlého psa, jak mají 

postupovat a jak se v této situaci chránit. Na školním dvoře si žáci vyzkoušeli 

házení míčků pejskovi, krmili ho piškoty, přeskakovali ho a naučili se pár 

základních povelů při vedení psa na vodítku. Projektový den nabídl možnost, jak 

zábavnými aktivitami se psy smysluplně využít volný čas, poznat a pochopit 

chování psa i jeho potřeby, což má výraznou spojitost a vliv na utváření schémat 

pro mezilidské vztahy a sociální dovednosti v dospělosti. 

23. 6. 2021 – Výukový program v Domě přírody na Šargouně 

Žáci 3.A propojili vycházku do přírody s výukovým programem v Domě 

přírody na Šargouně. Na trase je čekalo sedm stanovišť, kde si zopakovali učivo 

z prvouky. V cíli se jich ujala lektorka, která je na modelech úlu a jeho obyvatel 

zasvětila do fungující organizace těchto zajímavých živočichů. Děti si vyzkoušely 

včelí taneček, zahrály si na včelí roj, vyrobily si včelí náramek a na závěr se 

proběhly u pohybové hry na přilehlé zahradě.  

16. 12. 2020 – Získání průkazu cyklisty 

   Ve středu 16. prosince proběhl pod vedením DDM Litovel dopolední kurz 

dopravní výchovy zaměřený na získání průkazu cyklisty. Vzhledem ke 

koronavirovým opatřením se tak žáci 5.A a 5.B dočkali zpestření běžné výuky až 

v poklidném předvánočním týdnu. Testy probíhaly ve třídě celkem dva – pravidla 

silničního provozu a základy první pomoci. 

   Děti se na tuto akci připravovaly předem v rámci předmětu Člověk a jeho 

svět, předchozí roky také absolvovaly kurzy přímo na litovelském dopravním 

hřišti. Téměř všichni žáci byli úspěšní řešitelé, správné odpovědi si poté prošli 

společně s pracovnicemi DDM. Pouze minimum žáků si muselo test v dalších 

dnech zopakovat, průkaz cyklisty tak nakonec obdrželi všichni. 

11. 5. 2021 – Hodina TV s metodikem prevence  

   Letošní uzavření škol bylo pro žáky dlouhým obdobím. To bylo pocítit 

hlavně po návratu dětí zpět do kolektivu, kdy docházelo mnohem častěji k několika 

konfliktům mezi vrstevníky. Proto jsme se společně s metodikem prevence rozhodli 

pro zpestření TV. Pan učitel Michal Stratil vytvořil pro děti souhrn zábavných 
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aktivit ke zlepšení celkového klimatu třídy. Žáci si opět připomenuli, jak je důležité 

si navzájem pomáhat, důvěřovat si a vnímat jeden druhého. 

17. 6. 2021 – Školní vycházka na Doubravku 

   S koncem školního roku si třídy 5.A a 5.B udělaly společný dopolední výlet 

na Doubravku. Vzhledem k poloze naší školy nebylo potřeba jít příliš dlouhou 

trasu v panujících vedrech. U lesní chaty si děti společně s učitelkami připravily 

špekáčky k opékání. Další aktivitou byla skupinová práce, splněné úkoly se poté 

vyhodnocovaly, odměnu si zasloužil téměř každý tým. Děti v lese navíc potěšil 

příjemný chládek pod korunami stromů a také dostatek prostoru pro vlastní 

zábavu, všichni se vraceli příjemně unavení a plni dojmů. 

Jungmanka podporuje pohyb svých žáků během distanční výuky 

Jak motivovat žáky k pohybu v rámci omezených možností výuky tělesné 

výchovy na školách? Uvědomujeme si, že v důsledku distanční výuky výrazně 

poklesla jejich pohybová aktivita, což může mít zásadní vliv na jejich zdraví. Proto 

jsme se my, učitelé tělesné výchovy, pokusili žáky zaujmout TERÉNNÍ HROU. 

Připravili jsme několik map s vyznačenými stanovišti, na kterých jsme se vyfotili 

v různých pozicích. Vzhledem k tomu, že naši žáci nejsou jen z Litovle a okolí, 

museli jsme se vydat i na vzdálenější místa jako je Cholina, Vilémov a Cakov. 

Úkolem žáků bylo vybrat si mapu, na stanoviště dojít a vyfotit se ve stejné pozici, 

ve které jsme se tam zachytili my. Zvolili jsme atraktivní místa, která jsou 

oblíbenými turistickými cíli v daných oblastech. Důraz jsme kladli především na to, 

aby se na místa mohli žáci bezpečně dostat jak na kole, tak pěšky. Z nasbíraných 

fotografií postupně tvořili jednoduché prezentace. Dle ohlasů víme, že se do splnění 

úkolu zapojily s nadšením často celé rodiny. Těší nás, že se hra líbila a že jsme 

alespoň trochu mohli pozvednout náladu dětí a jejich blízkých v této době. 

Dopravní hřiště 4.A, 4.B  31.5, 9.6.  (4.B 11.5., 8.6.) 

Čtvrťáky letos čekala výzva - získání Průkazu cyklisty. První návštěva 

dopravního hřiště byla částečně teoretická - první pomoc, pravidla silničního 

provozu, značky, křižovatky, ve druhé části si všichni vyzkoušeli jízdu na kolech i 

roli chodců. Byli bedlivě sledováni a v případě přestupku na něj upozorněni.  

Druhá návštěva už byla v duchu ověřování znalostí a schopností. Test všichni 

úspěšně zvládli a Průkaz cyklisty získali.  

3.- 4. 9. Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků 

Probíhal s tradičním zaměřením na vytvoření a upevnění kolektivních vazeb 

ve třídě. Adaptační kurz probíhal v areálu a nejbližším okolí školy. Jako 

organizátoři se zúčastnili SM a PM. Dále se této akce účastnili třídní učitelé daných 

tříd se svými asistenty. Program prvního dne byl zaměřen na postupnou aktivizaci 
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a případné vzájemné seznámení žáků. Následovala připravená hra, která umožnila 

hlavně novým žákům seznámit se s prostorami školy a jednotlivými vyučujícími. 

Další den jsme navázali v podobném duchu. V druhé části programu jsme se 

společně přesunuli do areálu In-Life, kde za finančního přispění RS probíhal rafting 

na řece Moravě. Podle odezvy žáků a jejich učitelů se akce líbila. Bohužel 

následující události spojené s distanční výukou do značné míry účinky kurzu 

znehodnotily, což se ukázalo po návratu dětí do školy. 

28.5 a 4.6.2021 – Zeměpisně-přírodovědná exkurze do Litovelského Pomoraví.  

Již několikátým rokem absolvujeme se žáky osmých ročníků cestu 

autobusem do Mladče. Během postupného pěšího návratu přes lokalitu Třesín a 

Vrapač mají žáci za úkol vytvořit elektronický herbář složený z nejméně 10 rostlin a 

jejich názvů. Další úkol je vytvořit deník cesty, složený z fotografií jednotlivých 

zastávek na trase a jejich stručného popisu (např. Mladečské jeskyně, Řimické 

vyvěračky, krasové jevy, meandr atd.).  Žáci pracují ve dvojicích. Oba tyto výstupy 

jsou hodnoceny známkou z Př a Z.  

Matematický běh 

Po roční pauze se opět ve čtvrtek 24. 6. uskutečnil matematický běh. Jednalo 

se o 8 stanovišť se zajímavými matematickými a logickými úlohami. Skupiny žáků 

musely dané úlohy vyřešit rychle a správně (jinak se k výslednému času přičítaly 

trestné minuty) a ještě se snažit zaběhnout co nejrychlejší čas. Na trať dlouhou 

necelé 3 km se vydalo celkem 45 žáků z šestých ročníků. Na hladký průběh akce 

pomáhali dohlížet žáci z 8. ročníku. Akce měla mezi žáky kladný ohlas. Sladkou 

odměnu dostali všichni žáci, kteří se běhu účastnili, a první tři týmy z každé třídy 

dostaly věcné ceny. 

Pasování na čtenáře. 

Počátkem června proběhla první návštěva knihovny a seznámení s jejím 

chodem. Děti si mohly prohlédnout dětské oddělení, seznámit se s tříděním knih 

podle žánrů a věku. Poslechly si také, jak se mají v knihovně chovat a co mají dělat, 

aby si mohly půjčit knihu.  

Dne 17. června 2021 se třídy 1.A,B zúčastnily tradičního „Pasování na 

čtenáře“ v městské knihovně v Litovli. Většina dětí měla již vyřízená přihlášení ke 

členství v knihovně, proto v dárkovém balíčku našly novou průkazku člena.  

Bohužel, z důvodů hygienických opatření, na akci nebyli pozváni rodiče, ale i tak 

žáci vše silně prožívali.  Odnesli si domů krásný sponzorský dárek a vzpomínku na 

„pohádkové pasování“ se Sněhurkou. 

Záložka do knihy spojuje školy – Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze. 

Stejně jako každým rokem se nám i letos podařilo zrealizovat projekt plný 

zábavy, radosti ze čtení a dobrodružství ukrytého v knihách. S naší slovenskou 

partnerskou školou z Revúce jsme si vyměnili čtenářské záložky. Napřed měly děti 



Výroční zpráva za školní rok 2020/2021  Mgr. Eva Hrachovcová 

Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc 

26 

za úkol libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit téma a následně popsat citátem 

z knihy své oblíbené dílo. Výměnu záložek jsme v hodinách češtiny využili 

k navázání kontaktů a poznávání jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních 

zvyků či života žáků ze Slovenské republiky. 

Noc s Andersenem 

Jelikož se nám nepodařilo uskutečnit tuto oblíbenou akci ve škole, přenesla 

se k žákům domů. Jak to probíhalo? Věnovali se společnému čtení, stavění čtecích 

doupat, pečení bábovky pro nemocnou babičku z pohádky Červená karkulka a 

Krtkova dortu pro samotného Krtečka. Zahráli si na reportéry a udělali rozhovor 

s pohádkovými postavami, poctivě uspávali mladší sourozence, nebo tvořili zprávy 

pro CNN News o záhadném zmizení knih z místní knihovny. Poslali spoustu videí 

a fotek, kde zdokumentovali, jak si v době distanční výuky zpestřili večer, který 

věnovali tomuto tématu. Moc všem účastníkům děkujeme a věříme, že si příští 

ročník užijeme spolu všichni ve škole. 

Etwinning 

Evropský den jazyků - Spojme síly, spolu to zvládneme 

Letošní Evropský den jazyků probíhal v trošku jiné atmosféře, než doposud 

bývalo zvykem. Současná epidemiologická situace nás uzavřela do tříd, my jsme ale 

neváhali a opět jsme se rozhodli se svými známými spojit pomocí ručně vyráběných 

pohlednic. Letošním tématem byla „Naděje“. Naším úkolem bylo vytvořit 2 karty. 

První měla za úkol podpořit všechny země zasažené epidemií nějakou milou frází a 

zprávou, druhá opět sloužila k rozšiřování jazykových obzorů našich přátel. Každá 

země totiž překládala slovo „naděje“ do svého rodného jazyka. Na konci projektu 

jsme si aktivně vyzkoušeli své dovednosti a znalosti z jiných cizích jazyků a 

zároveň se něčemu novému přiučili. 

Projekt Etwinning – Velikonoční pohlednice 

V online hodinách konverzace v anglickém jazyce jsme využili nově 

nabytých IT vědomostí a pustili jsme se do tvorby velikonočních pohlednic. Prvním 

úkolem bylo vytvořit vhodné logo pro tento projekt, o jehož vítězi se později 

hlasovalo. Poté jsme ve zkratce informovali ostatní země o tradicích, které v Česku 

udržujeme a na závěr jsme vytvářeli online pohlednice. Aktivity nám ozvláštnily 

hodinu angličtiny a rovněž jsme si zopakovali a rozšířili slovní zásobu. 

Projekt Etwinning – An International cookbook 

Další projekt v prostředí E-twinningu se týkal všeho kolem jídla a vaření. 

Spolu s 9 dalšími státy Evropy jsme vytvářeli a představovali recepty typické pro 

naši zemi. Výsledkem byly úžasné práce, které jsme prezentovali v programu 

Padlet. Tím ale naše práce nekončila. Každý si poté vybral libovolný recept 

z vytvořené mezinárodní kuchařky, pokusil se jej uvařit a všechny ostatní o svém 
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výsledku informoval. Všechny naše zkoušené recepty se vydařily na jedničku a moc 

chutnaly. 

Charitní projekty 

Pokračování ve spolupráci s Centrem Amelie 

V loňském roce naše škola poprvé spolupracovala s Centrem Amelie a 

obrázky našich žáků byly vystaveny v rámci Tulipánového měsíce na 

onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci pro potěšení pacientů a 

jejich blízkých. Letos jsme se domluvili na pokračování. I v této nelehké době se 

nám podařilo vytvořit několik desítek prací, které opět budou podněcovat lepší 

náladu v prostředí onkologického oddělení. Tentokrát tvořili hlavně žáčci prvních a 

druhých tříd, jimž se podařilo navodit krásně barevnou jarní atmosféru. Přidali se i 

žáci druhého stupně a ze svých domovů poslali pozitivně naladěné obrázky a 

originální výrobky.  

Projekt Úsměv do schránky 

Myšlenka podpory na dálku vznikla v době karantény na jaře tohoto roku. 

Díky tomu, co nás potkalo, si mohl každý na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být 

uzavřen mezi čtyřmi stěnami a v omezeném kontaktu se světem. Během distanční 

výuky jsme se rozhodli zprostředkovat formou pohlednice vlídná slova klientům v 

domovech pro seniory. Opuštění lidé zde tvoří mnohdy až třetinu obyvatel. 

Úkolem žáků bylo v hodinách slohu vytvořit pohlednici, kde vyjádří solidaritu a 

podporu všem, kteří ze dne na den zůstali odtrženi od svých nejbližších. Doufáme, 

že naše výtvory vykouzlily úsměvy na tvářích těm, kteří to zrovna potřebovali. My 

z Litovle totiž díky jarní karanténě víme, že každý úsměv se počítá. 

Charita – Krabice od bot 

I na charitu jsme si udělali čas. Letos jsme cílili na děti ze sociálně slabých 

rodin. Děti s rodiči si na webových stránkách www.krabiceodbot.cz vybrali pohlaví 

a věk dítěte, které chtěli obdarovat, dárečky pečlivě zabalili do krabic a to vše 

putovalo na sběrné místo zde v Litovli. Mezi dárečky si našla své místo kosmetika, 

pomůcky do školy, hračky, knihy či sladkosti. Věříme, že na Štědrý den přinesly 

naše dary úsměv a radost do spousty rodin. 

Úspěchy jednotlivců 

Jako již tradičně, i tento rok se mohli žáci 8. a 9. ročníků naší školy zúčastnit 

Dějepisné olympiády. V letošním klání s tématem „Labyrintem barokního světa“ se 

mladí historici zabývali především kulturou a způsobem života různých vrstev 

venkovského i městského obyvatelstva od 17. do konce 18. století. Našim želízkem 

v ohni se tento rok stal žák 9.B Martin Mariánek. Vzhledem k tomu, že již 

v loňském roce svým přímým postupem do okresního kola prokázal své výborné 

dějepisné znalosti, byla naše očekávání i letos velká. S přehledem se kvalifikoval do 

okresního kola, kde v tradičně velké konkurenci získal 85 % bodů. Naše škola se tak 

http://www.krabiceodbot.cz/
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rázem stala druhou nejlepší základní školou v okrese Olomouc. Úspěch v okresním 

kole znamenal pro Martina historický postup do kola krajského. Jako správný 

reprezentant Martin nepodcenil přípravu a ani v náročném krajském kole Litovli 

ostudu neudělal. Ziskem 64 bodů z 80 obsadil výborné 15. místo.  

Pořádání soutěží bylo tento školní rok velmi omezené. 

Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s MAS Moravská cesta, s Městským 

klubem, Muzeem, DDM Litovel, se Spolkem rodičů, Klubem seniorů a TJ Tatran 

Litovel, s firmou Kimberley Clark 

Během školního roku jsme spolupracovali s MAS Moravská cesta. 

Využíváme dvě publikace vytvořené spoluprací v ORP MAS Moravská cesta 

Učebnice hanáčtiny, Zábavná prvouka. Ostatní spolupráce probíhala na online 

úrovni komunikací se zástupci MAS, a to hlavně v přípravě projektů, jejich 

monitorováním a podáváním. Firma Kimberley Clark poskytla našim prvňáčkům 

finanční prostředky na jejich pomůcky, ostatní spolupráce např. s muzeem a DDM 

Litovel se odehrávala v online prostředí. Muzeum připravilo pro žáky výtvarnou 

soutěž a DDM Litovel například individuální hru v prostředí města. 

 

5  Prevence sociálně patologických jevů 

Ve škole pracoval metodik prevence sociálně patologických jevů. Zpracoval 

minimální program prevence sociálně patologických jevů. Spolupracoval úzce 

s pedagogickou radou, vedením školy a výchovnou poradkyní při řešení 

případných problémů a při organizování projektových dnů, besed a akcí. Metodik 

prevence je absolventem specializačního studia. Metodik prevence spolupracoval 

jako aktivní člen s komisí prevence kriminality mládeže při Městském úřadu v 

Litovli.  

Zpráva metodika primární prevence za rok 2020/2021 

Jestli podmínky, které panovaly v loňském školním roce, byly specifické, 

letošní rok byl ještě více neobvyklý. Jeho velkou část jsme opět prožili na online 

výuce, což mělo vliv i na oblasti spojené s MP. Hlavním úkolem metodika prevence 

z počátku distanční výuky bylo zabezpečit půjčování PC některým žákům, aby byli 

schopni účasti na hodinách. Další úkol spočíval v kontaktování žáků a jejich rodičů, 

kteří měli nízkou nebo žádnou účast na online hodinách. Jednalo se především o 

telefonické intervence. Postupně se vytvořil systém monitoringu těchto žáků. 

Jednotliví učitelé pravidelně zasílali informace o nespolupracujících metodikovi 

prevence. MP spolu s ostatními členy školního poradenského pracoviště (vedení 

školy, výchovná poradkyně) každý týden na pravidelné schůzce vyhodnocovali 

nastalou situaci a společně navrhovali řešení. Jednalo se většinou o opakující se 

telefonáty a zprávy rodičům. Většina rodičů se snažila spolupracovat se školou, i 

když s postupující distanční výukou jejich aktivita postupně slábla. Jako poměrně 

dobré řešení se ukázaly být konzultace s omezeným počtem žáků. Jedinou slabinou 
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bylo, že konzultace nebyly pro žáky povinné. Situaci se podařilo až na pár případů 

zvládnout. Většina výše popisovaných problémů odezněla s nástupem na 

pravidelnou prezenční výuku.    

Dalším a předpokládaným problémem se stalo nevhodné chování žáků na 

síti. Jednalo se v několika případech o počínající kyberšikanu. I tyto záležitosti jsme 

řešili ve spolupráci s rodiči. Nutno podotknout, že bez možnosti přímého kontaktu 

to bylo poměrně náročné. Jak pro nás, tak pro rodiče.  

Po návratu do školy bylo třeba v některých třídách pomoci třídním učitelům 

s opětovným vybudováním kolektivních vazeb. Proběhlo několik aktivizačních 

hodin v různých třídách a poměrně nezvyklé množství individuálních intervencí. 

Pro některé žáky byl návrat do lavic obtížný a svou frustraci si kompenzovali 

povětšinou nevhodným chováním ke svému okolí. Rád bych na tomto místě 

vyzdvihl právě práci třídních učitelů, kteří museli zvládat tuto mimořádnou situaci. 

Ostatní vytyčené úkoly MP se přesouvají do příštího školního roku, který 

snad umožní jejich naplnění.  

30. 6. 2021    Zpracoval Mgr. Michal Stratil 

  

6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně 
celoživotního vzdělávání  

V přípravném týdnu v měsíci srpnu absolvovali všichni učitelé a část 

asistentek vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce.  Během školního roku absolvovali 

pedagogičtí pracovníci následující DVPP (viz tabulka). Jarní školení nebyla 

z důvodu epidemiologické situace pořádána. Učitelé byli on-line nebo prezenčně 

proškoleni naším ICT metodikem Tomášem Dědkem v oblasti vzdělávání on-line 

v měsíci dubnu. Dvě vychovatelky odjely na letní školu. Pedagogové informatiky se 

účastnili online seminářů na přípravu výuky nové informatiky dle nových učebních 

plánů. 

 

  Školní rok 2020/2021   

všichni  BOZP 26.08.2020 

Asistentky pedagoga Inkluze ve škole  09.09.2020 

Ped.prac.,Asist.ped.,vychov. Poskytování první pomoci  15.09.2020 

KD Spisová služba a archivace dok. ve škole 18.03.2021 

BK Filozofie změn v informatice v RVP ZV 09.03.2021 

BK Hodnocení při online výuce 03.03.2021 

SI webinář zlomky a desetinná čísla v 5.roč. 25.02.2021 

NM webinář slovíčka s aplikací WocaBee 09.03.2021 

VJ workshop ICT 16.03.2021 

BK webinář Hodina matematiky v dist.výuce 16.03.2021 

SI rozvíjení čtenářské gramotnosti 23.03.2021 

BK Záznamy z žákovské četby 06.04.2021 
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SI distanční výuka na 1.stupni 18.03.2021 

SI jak učit sloh bez nudy 15.03.2021 

BK současná literatura pro děti 1.stupně 19.04.2021 

BK badatelsky orientované vyučování  28.04.2021 

SI postupy při výuce pravopisu na 1.stupni 22.04.2021 

ZM vzdělávací materiály pro 1.ročník 19.4.-30.4.2021 

SI slovesa,příd.jména,shoda přísudku s podm. 29.04.2021 

NM projekt An international cookbook   

PS revize RVP 05.05.2021 

DT Edookit - zrychlení administrativy 26.05.2021 

BK rodina a zvířata v hodinách AJ 06.06.2021 

BK jak na podnětné prostředí pro učení 07.06.2021 

Ř revize RVP ZV-Startovací balíček 16.06.2021 

HJ Learning through Interdisciplinary Field Educ. 28.6.-2.7.2021 

NI Letní škola výtv.pracovní a polytech.výchovy 12.7-15.7.2021 

KJ Letní škola výtv.pracovní a polytech.výchovy 12.7-15.7.2021 

 

 

7 Autoevaluace školy 

Autoevaluace školy postupovala podle plánu na toto období. 

Testování žáků ve školním roce 2020/21 

Pravidelné testování žáků 9. ročníků formou Scio testů (projekt Národní 

testování) v předmětech český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady 

bylo realizováno v prosinci a lednu tohoto školního roku. V celorepublikovém 

srovnání byl zjištěn mírně nižší studijní potenciál oproti průměru, tomu odpovídaly 

výsledky v českém jazyce i v matematice. 

Z důvodu uzavření škol kvůli mimořádnému opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 neproběhlo testování 

žáků 5. tříd.  

Během ledna 2020 proběhlo vlastní hodnocení pedagogických pracovníků. 

Vlastní hodnocení bylo zaměřeno na osobní posun v online výuce, v kompetencích 

využitelných pro online výuku. Součástí vlastního hodnocení byla i schopnost 

podpory žáků na dálku v oblasti komunikace a sociálních vazeb a prevence sociálně 

patologických jevů. 

Během uzavření školy byly rodiče a žáci dotazováni ve dvou vlnách na 

spokojenost s distanční výukou. Závěry z dotazníků byly projednány na vedení 

školy a ve školním poradenském pracovišti a byla zavedena opatření k nápravě. 
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8  Údaje o hospodaření školy  

 

Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2020 – prostředky 
Města Litovel  
  

  

Dotace 2 845 000,00 Kč 

Celkem dotace od zřizovatele 2 845 000,00 Kč 

  

Energie   

elektřina  195 766,92 Kč 

vodné, stočné 52 609,00 Kč 

teplo 371 636,28 Kč 

  620 012,20 Kč 

  

Odpisy 129 649,00 Kč 

  

Oprava a údržba budovy   

oprava střechy 97 284,00 Kč 

podlahy tělocvična, kabinet, kancelář, sklad 395 295,00 Kč 

tělocvična lajnování 5 505,50 Kč 

rekonstrukce sociálního zařízení v podkroví, frézování, řezání, 
vícepráce 224 164,60 Kč 

výměna jističe pro konvektomat 3 554,98 Kč 

  725 804,08 Kč 

  

Pořízení majetku   

mob. telefony 2ks, kanc. židle 2ks, teploměr, osoušeč rukou, sada 
Gola,  23 829,41 Kč 

sprcha tlaková na nádobí s ramínkem 6 534,00 Kč 

pozink. police 4ks, regál kovový 2ks 6 314,00 Kč 

termoport, gastronádoby 11 191,54 Kč 

nerez vozík do výdejny 9 317,00 Kč 

skříň olše, skříň bílá vysoká 8 750,00 Kč 

2 ks vysavače Kärcher 10 298,00 Kč 

matrice, lis na papír do ŠD 7 174,15 Kč 

magnetická tabule strom 15 378,00 Kč 

teleskop. žebřík, lešení, skládací lešení 15 027,30 Kč 

  113 813,40 Kč 

  

  

Provoz   

Materiál pro výchovy a školní družinu 11 981,16 Kč 

Spotřeba materiálu - školní potřeby 1. třídy 16 200,00 Kč 
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Náklady na čipy 16 400,00 Kč 

Kancelářské potřeby 68 382,22 Kč 

Ostatní (dopl. lékárničky, pěnové koberce do tříd, úklid. potřeby atd.) 71 013,24 Kč 

Materiál pro opravy  školníkem - elektromateriál, železářství 19 469,96 Kč 

Drogerie, potřeby pro výdejnu jídla (desinfekce, čistící prostř., sůl, 
mycí prostředky) 117 884,65 Kč 

Cestovné 19 860,00 Kč 

Náklady na reprezentaci školy 75,00 Kč 

Telefony 20 636,20 Kč 

Poštovné 6 733,00 Kč 

Zpracování mezd 159 486,10 Kč 

Časopisy, předplatné 8 115,00 Kč 

Kurzovné 2 200,00 Kč 

Servisní práce PC, internet (Z+M, správa konektivity, Doubrava NET) 168 480,00 Kč 

mzdové náklady 1 650,00 Kč 

projektová dokumentace (oprava ŠD do projektu) 36 293,00 Kč 

Servisní práce kopírek a dalších přístrojů 36 632,20 Kč 

opravy a udržování-stav. práce (oprava fasády, klempířských prvků, 
WC, vzduch. jednotek) 44 036,80 Kč 

Aktualizace software, licence 48 999,00 Kč 

Ostatní služby (prádlo, GDPR, HOSP, FCC odpady atd.) 127 542,40 Kč 

Obědy 90 355,00 Kč 

Plavecké kurzy 14 085,00 Kč 

Revize 59 832,80 Kč 

Poplatky bance 8 760,00 Kč 

  1 175 102,73 Kč 

  

Skutečnost  2 764 381,41 Kč 

Poskytnutá dotace 2 845 000,00 Kč 

Výnosy z vedlejší činnosti - pronájem 27 775,00 Kč 

výnosy z prodeje konvektomatu a myčky 20 000,00 Kč 

ost. výnosy - nájem Gecom 500,00 Kč 

dar Kimberly 16 200,00 Kč 

Příjem za přeprodej čipů 14 200,00 Kč 

Příjmy - celkem 78 675,00 Kč 

Hospodářský výsledek 159 293,59 Kč 

  

FONDY  

  

Fond rezervní  
Stav k 1. 1. 2020 206 296,71 Kč 

Převod hospodářského výsledku z roku 2019 240 486,84 Kč 

dar Kimberly 16 200,00 Kč 

použití rezervního fondu - čerpání daru Kimberly 16 200,00 Kč 

Použití rezervního fondu - vratka 50% energií za rok 2019 68 916,12 Kč 
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Zůstatek 377 867,43 Kč 

  

Fond investiční  
Stav k 1.1. 2020 69 017,07 Kč 

Odpisy HIM - tvorba 183 154,00 Kč 

Odpisy HIM – odvod odpisů 183 154,00 Kč 

tvorba fondu, prodej konvektomatu a myčky 20 000,00 Kč 

Stav k 31.1.2021 89 017,07 Kč 

  

Fond odměn  
Stav k 1.1. 2020 50 136,00 Kč 

Stav k 31.1.2021 50 136,00 Kč 

  

  

ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ  
Převod zřizovateli - odpisy 183 154,00 Kč 

Převod zřizovateli - prostředky z energií k 31.1.2021 0,00 Kč 

Odvod zřizovateli ze závazných ukazatelů 0,00 Kč 

Celkem odvod zřizovateli 183 154,00 Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti  159 293,59 Kč 

Hospodářský výsledek z vedlejší činnosti nájmy 31 985,00 Kč 

Převod přebytku z energií do rezervního fondu 0,00 Kč 

Žádost Radě Města o převedení hospodářského výsledku do 
rezervního fondu 191 278,59 Kč 

  

Sestavila Daniela Klossová, účetní školy  
Schválila Mgr. Eva Hrachovcová, ředitelka školy  

  

31. ledna 2021  
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Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2020 ze státního rozpočtu a z rozpočtu Olomouckého kraje 

 

    

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31.12.2020 
Čerpáno 

k 31.12.2020 

a b 1 2 

  A.1. Dotace MŠMT poskytnuté prostř. Olomouckého kraje  29 459 053,00 29 459 053,00 

  v tom:     

33079 
Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku 
PH max v MŠ, ZŠ, SŠ 62 816,00 62 816,00 

  z toho: platy 46 256,00 46 256,00 

             odvody ZP a SP 15 636,00 15 636,00 

             FKSP 924,00 924,00 

33353 Přímé náklady na vzdělávání 29 396 237,00 29 396 237,00 

  z toho: platy  20 836 055,00 20 836 055,00 

             OON  66 000,00 66 000,00 

             ONIV včetně  odvodů ZP a SP, FKSP 8 494 182,00 8 494 182,00 

  
A.3. Dotace a příspěvky celkem 
    (A.1.+ A.2) 29 459 053,00 29 459 053,00 
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9  Údaje o předkládání a zapojení do projektů 

Naše škola se zapojila do celostátních projektů Ovoce do škol a Mléko do 

škol. Základním cílem projektů je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, 

zeleniny a mléka, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii 

dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. 

Výrobky jsou žákům dodávány do tříd přímo v bedýnkách, nebo do automatu ve 

škole a žáci si je mohou zakoupit za tzv. dotovanou cenu.  

Naše základní škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ekoškola. 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje s nadací Women for women v projektu 

Obědy pro děti, která poskytuje formou daru příspěvek na stravování vybraných 

dětí. Výběr dětí provádí výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a 

s místním odborem pro sociálně právní ochranu dětí.  Ve školním roce 2020/2021 

bylo podpořeno 19 dětí ze sociálně slabých rodin. Díky finanční podpoře z nadace 

měly vybrané děti zajištěnu pestrou, zdravou a pravidelnou stravu. Očekávaný 

efekt v podobě většího zapojení dětí do aktivit, na které rodiče doplácejí (výlety, 

exkurze, divadla), se však kvůli pandemii covid nemohl projevit jako v minulých 

letech, protože zmíněné akce nemohly být pořádány. V souvislosti s přechodem na 

distanční výuku nebyl příspěvek z velké části vyčerpán a byl nadaci po vyúčtování 

vrácen.  

Ve škole byly podpořeny aktivity ve škole z projektu „Šablon II“ Zkvalitnění 

výuky na ZŠ Jungmannova II s číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012205 – 

Doučování žáků ZŠ, Školní kluby – čtenářské gramotnosti, deskových her, 

programování, hravé vědy apod., výuky CLILu, vzdělávání, využívání zařízení ICT 

ve výuce. V projektu byla v srpnu 2021 podána závěrečná monitorovací zpráva. 

Tři vyučující školy a žáci 8. – 9. ročníků se stali partnery v projektu SOŠ 

Litovel a Olomouckého kraje ve spolupráci s generálním partnerem Centrem 

uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, implementace Krajského 

akčního plánu s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší 

uplatnitelnost na trhu práce“. Aktivity projektu jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníků 

v oblasti gastronomie. 

Byla úspěšně vyřízena žádost do SZIF Modernizace výdejny v ZŠ 

Jungmannova na 295 000,- Kč. Za peníze z projektu byly zakoupeny nová myčka a 

konvektomat a termoboxy včetně gastronádob. 

Škola se zapojila do projektu společnosti PRUSA, Průša pro školy. V rámci 

projektu škola dostala do zápůjčky 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+. Během 

projektu byly vytvořeny 3D modely not, které jsou použitelné pro výuku hudební 

výchovy. Díky splnění podmínek projektu nakonec přešla tiskárna do vlastnictví 

školy. 
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Výchovná poradkyně byla od ledna 2021 zapojena do projektu IKAPOK II 

(Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II), v rámci kterého 

sdílela zkušenosti s kariérovými poradci na okolních školách, účastnila se školení a 

diskusních platforem, s využitím získaných znalostí a dovedností poskytovala 

kariérové poradenství individuálně nebo skupinově žákům nebo rodičům žáků. 

Kvůli pandemickým opatřením probíhala setkání kariérových poradců online 

formou. V rámci projektu je plánováno poskytnutí hardwaru a softwaru 

na testování žáků k volbě povolání, s ohledem na pandemická opatření je dodání 

přesunuto na podzim 2021. 
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10 Závěry výroční zprávy 

Základní škola Litovel, Jungmannova 655 se profiluje především prací 

v projektu Ekoškola a orientací na výuku cizích jazyků. Snažíme se aktivně 

zařazovat environmentální výchovu a komunikaci v cizích jazycích do výuky. 

Neustále podporujeme celý pedagogický sbor ve studiu jazyků. 

Zapojením do projektů EU a IKAPu se snažíme rozvíjet u žáků i 

polytechnické vzdělávání a přírodovědné vzdělávání. V dalším školním roce proto 

zahájíme projekt ze Šablon III. 

Školní rok ovlivnila epidemiologická situace ve státě a uzavírání škol. Online 

výuka umožnila rychlou aplikaci ICT dovedností do výuky. Během online výuky se 

výrazně zlepšily ICT kompetence všech učitelů, všichni aktivně využívali 

zavedených systémů Edookit a Forms, Office 365. Škola začala využívat formální 

hodnocení výuky a vydala k datu vysvědčení doplňkové formální hodnocení 

každého žáka k hodnocení každého pololetí. Online výuka narušila sociální vazby 

mezi žáky, podpořila u  žáků patologické chování (záškoláctví, nevhodné chování 

na sociálních sítích apod.), v dalším roce se zaměříme na nápravná opatření. 

Spolupráce se školou na Slovensku bude pokračovat, letos nám výměnu 

žáků překazila epidemiologická situace v Evropě. 

 

11 Provedené kontroly 

Kontrola ČŠI nebyla ve školním roce 2020/2021 provedena. 

Dne 29. června 2021 byla provedena kontrola příjmu a označování, evidence a 

rozdělování dokumentů, spisového řádu a spisového plánu, ukládání dokumentů a 

požární dokumentace budovy zástupci Zemského archivu v Opavě Státního 

okresního archivu Olomouc. Bylo zkonstatováno, že zjištěný stav spisové služby je 

ve sledovaných oblastech v souladu s odpovídajícími ustanoveními právních 

norem.  

Dne 2. 2. 2021 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění VZP. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 


