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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

Název školy 
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková 

organizace 

  

Adresa školy Řezníčkova 1, 779 00 Olomouc 

  

IČ 60338598 

  

Bankovní spojení 69232811/0100 

  

DIČ CZ60338598 

  

Telefon 588 50 50 30 

  

E–mail info@zs–reznickova.cz 

  

Webová adresa www.zs–reznickova.cz 

  

Právní forma Příspěvková organizace 

  

Název zřizovatele Magistrát města Olomouce 

  

  Resortní identifikátor  

 
  600 140 270 

  

Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Miloslav Palát 

 Zástupce ředitele školy: Mgr. Romana Jadrníčková 

ID datové schránky wjtmf35 

 

 

          Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 je součástí výchovně 

vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. 

      Právním subjektem je škola od 1. 1. 1994. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje 

rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, 

humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou, 

ekologickou a rodinnou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. 

      Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 zahrnuje základní školu, 4 

mateřské školy a školní jídelnu. 

Základní škola je úplná, má 9 ročníků a dělí se na první a druhý stupeň. 

      1. stupeň tvoří 1. až 5. ročník – počet tříd 10 

      2. stupeň tvoří 6. až 9. ročník – počet tříd 8  
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Od 1. 1. 2003 v rámci organizačních změn byly k naší škole přiřazeny 3 mateřské školy –   MŠ 

Hodolanská 4, MŠ Purkyňova 3, MŠ Táboritů 36 – celkem 6 tříd a od 1. 9. 2013 další školka 

zřízená v budově naší základní školy – MŠ Řezníčkova s kapacitou 25 dětí.    

      Celkem měla škola ve školním roce 2020/2021 18 tříd ZŠ, 5 oddělení ŠD, 7 tříd MŠ.  

Vyučování probíhá dle ŠVP Dejme šanci všem a programu Základní škola. Třídy se naplňují 

do počtu 30 žáků, školní družina do počtu 24 žáků. 

Ředitel školy dělí třídy na skupiny v souladu s učebním plánem. Počet skupin a počet žáků ve 

skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu v souladu 

s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. 

      Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy pedagogické rady 

jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Ředitel školy vydává po projednání se zaměstnanci 

školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řády odborných učeben. 

Ředitel školy a všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při 

činnostech souvisejících s výchovou a vzděláváním. Současně vytváří podmínky pro 

bezpečnost a ochranu zdraví a kontroluje jejich dodržování. 

       ZŠ spolupracuje s dětským lékařem, dětským zubním lékařem (ordinace je umístěna 

v budově školy), Krajskou hygienickou stanicí, PPP, SPC. 
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2. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dejme šanci všem: 1. – 9. ročník. 

Od 1. 9. 2010 byla provedena změna ve ŠVP ZV „Dejme šanci všem“ změna – výuka 

anglického jazyka od 1. třídy (viz. str. 4,5 výroční zprávy 2011/2012). 

Od 1. 9. 2014 byla provedena změna ve ŠVP ZV „Dejme šanci všem“ změna – výuka druhého 

cizího jazyka (německý jazyk) od 7. třídy. 

                

 

Učební plán ročníkový      

1. stupeň       

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník  

Český jazyk a literatura 9 7+1 7+1 7 7 39 

Anglický jazyk 0+2 0+2 3 3 3 13 

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

Informatika – – – – 1 1 

Prvouka 2 2 2+1 – – 7 

Přírodověda – – – 1 1+1 3 

Vlastivěda – – – 2 2 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

Celkem základní dotace 20 18 21 23 24 106 

Celkem disponibilní dotace 2 4 3 1 2 12 

Celkem v ročníku 22 22 24 24 26 118 
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2. stupeň      

Povinné předměty     6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník  

Český jazyk a literatura 4+1 3+1 4 4+1 18 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk – 0+2 0+2 0+3 7 

Matematika 4+1 3+1 4+1 4+1 19 

Informatika 1 1 – – 2 

Dějepis 2 2 2 1+1 8 

Občanská výchova 1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 1+1 1+1 8 

Chemie – – 2 2 4 

Přírodopis 1+1 2 1+1 1 7 

Zeměpis 2 2 1+1 1 7 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Výchova ke zdraví 1 1 0+1 0+1 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Pracovní činnosti 1 1 1 0+1 4 

Celkem základní dotace 27 26 24 22 99 

Celkem disponibilní dotace 3 4 7 9 23 

Celkem v ročníku 30 30 31 31 122 
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH 

 

 

3.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

Vedení školy: 

 jméno aprobace 
 

Ředitel školy Mgr. Miloslav Palát 1. stupeň  

Zástupce 

ředitele školy 
Mgr. Romana Jadrníčková M, VT 

koordinátor ICT – 2. 

stupeň 

 

 

Třídní učitelé: 

třída jméno aprobace funkce 

1.A Mgr. Eva Kristková 1. stupeň, spec. pedagog  

1. B Mgr. Kateřina Kvapilová 1. stupeň  

2.A Mgr. Veronika Kopečná 1. stupeň  

2.B Mgr. Eva Zlámalová 1. stupeň  

3.A Mgr. Jana Zajícová 1. stupeň  

3.B Mgr. Alice Bídová 1. stupeň  

4.A Mgr. Aneta Kučerová 1. stupeň  

4.B Mgr. Radana Weinbergerová 
aplikovaná tělesná 

výchova, spec. pedagog 

 

5.A Mgr. Vítězslav Dostál 1. stupeň  

5.B Mgr. Radka Smolková 1. stupeň, spec. pedagog koordinátor EVVO 

6.A Mgr. Karla Peléšková Př, Inf  

6. B Mgr. Denis Petránek Tv, D  

7.A Mgr. Petr Vitásek Př, Pč, Inf 
koordinátor ICT – 1. 

stupeň 

7.B Mgr. Denisa Navrátilová Aj, Ov  

8.A Mgr. Tomáš Mrkva ČJ, Vz koordinátor ŠVP 

8.B Mgr. Martin Slovák F, Tech. výchova 
koordinátor mimoškolní 

činnosti 

9.A Mgr. Eva Šimíčková Z, Př  

9.B Mgr. Veronika Ješátková M, Vz projektový koordinátor 
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Netřídní učitelé: 

 Mgr. Zuzana Sobotková ČJ, Ov výchovný poradce 

 Mgr. Veronika Fialová NJ, Ov koordinátor prevence 

 Mgr. Markéta Nemravová AJ  

 Mgr. Martin Berka Aj, D  

 Mgr. Eva Lejsková M, Z  

 Mgr. Marie Reif AJ, Nj  

 Bc. Nela Ruská Aj  

 

Asistenti pedagoga: 

1.A Římská Dominika asistentka pedagoga 

1.B Marie Rudolph  asistentka pedagoga 

2.A Eva Němcová asistentka pedagoga 

2.B Simona Čudová asistentka pedagoga 

3.B Mgr. Renáta Valíková asistentka pedagoga 

4.A Radka Vrzalová asistentka pedagoga 

4.B Eva Kraváčková  asistentka pedagoga 

5.A Monika Šípová  asistentka pedagoga 

6.A Margita Hrubá asistentka pedagoga 

6.B Ondřej Kühr asistent pedagoga 

7.B Mgr. Roman Otáhal   asistent pedagoga 

8.B Daniel Čermák asistent pedagoga 

9.A Renata Palacká asistentka pedagoga 

9.B Libuše Procházková asistentka pedagoga 

 

3.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

 Věra Handlířová vychovatelka 

 Alena Zmrzlíková vychovatelka 

 Lenka Malá vychovatelka 

 Romana Růžičková vychovatelka 

 Monika Valová vychovatelka 
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3.3. MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Mateřská škola Hodolanská 4: 

Vedoucí učitelka: Vodáková Hana 

Učitelky: 
Kvapilová Eliška 

Pospíšilová Monika 

 Štýbnarová Leona 

Asistentka pedagoga Vaculková Iveta 

Školnice: Popelková Jana 

 

Mateřská škola Řezníčkova 1: 

Vedoucí učitelka: Vodáková Hana 

Učitelky: 
Přidalová Kateřina 

Selucká Daniela 

Školnice: Máčalová Anna 

 

Mateřská škola Purkyňova 3: 

Vedoucí učitelka: Bartoňová Kateřina 

Učitelky: 

Volná Michaela 

Kalousová Lucie 

Štěpánová Ludmila 

Asistentka pedagoga Villano Radka 

Školnice: Zavadilová Petra 

Uklízečka: Havová Alena 

 

Mateřská škola Táboritů 36: 

Vedoucí učitelka: Hirnerová Sylva 

Učitelky: 
Babirádová Nela 

Chvostková Lenka 

 Vítková Valentina 

Asistentka pedagoga:  Biernatová Kamila 

Školnice: Procházková Petra 

Uklízečka: Zendulková Lenka 
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3.4. ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

 

Zemková Pavla účetní, hospodářka 

Otruba Aleš administrativní pracovník 

Janík Jiří školník 

Kristýna Horváthová uklízečka 

Tóthová Dáša uklízečka 

Kaczmarczyková Jiřina uklízečka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáková Anna  vedoucí školní jídelny  

Štenclová Klára  samostatný referent  

Zlínská Lenka  vedoucí kuchařka  

Řezníčková Iveta  kuchařka  

Steigrová Pavla  kuchařka  

Švábeníková Zdena kuchařka  

Urbánková Ivana  kuchařka  

Berková Marie pracovnice provozu 

Holcmanová Lenka pracovnice provozu 

Kangelarisová Blanka  pracovnice provozu  

Utěšená Milada  pracovnice provozu  

Nádvorníková Lenka  pracovnice provozu  

Šebestová Dana  pracovnice provozu  

Valentová Martina  pracovnice provozu  

Voráčová Jana  pracovnice provozu  

Zaoralová Jaroslava  pracovnice provozu  
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Zaměstnanců celkem:    96  (ZŠ 52, ŠJ 16, MŠ 23, MD 5) 

              z toho mužů:    12 

                             žen:   84 

Pedagogičtí zaměstnanci celkem:   68 

z toho 

učitelé ZŠ:           29 

vychovatelé:              5 

asistent pedagoga                18 

učitelky MŠ                         16 

Dělnická povolání:                          24  

THP:                                                  4 

Celkem:                                          96 
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

Zápis do l. tříd: 

V letošním školním roce jsme mohli zorganizovat zápis klasicky. Tedy umožnit 

budoucím prvňáčkům, aby přišli osobně s rodiči. Zápisy probíhaly od 5. do 6. dubna 2022.    

Rodiče i budoucí prvňáčci si mohli prohlédnout třídy a seznámit se se školou.  

Byly připraveny 3 zápisové třídy a v každé třídě bylo nachystáno komunikační desatero 

pro zjišťování školní zralosti předškoláků. Zápisy vedly zkušené učitelky 1. stupně, za pomoci 

pedagogických asistentů. Hravou formou a vhodnou motivací všichni komunikovali s dětmi a 

vytvořili příjemnou atmosféru a prostředí. Děti ukázaly své znalosti a schopnosti nejenom 

z českého jazyka a matematiky, ale i z dalších činností. U dětí se posuzovaly vyjadřovací 

schopnosti, orientace v prostoru a čase, poznávání barev a tvarů, sluchové vnímání, časová 

posloupnost, zraková diferenciace, prostorová orientace, geometrické tvary porovnávání, 

grafomotorika, kresba a další úkoly.  

K 1. 9. 2022 nastoupilo celkem 51 žáků, z toho 27 žáků do 1.A a 24 do 1.B.  

Opět se potvrdilo, že přijímání dětí klasickým způsobem je nejlepší varianta. Osobní 

setkání s rodiči a dětmi nám ukázalo připravenost dětí na školu, jejich znalosti a dovednosti, 

takže se třídní učitelky mohly na třídy připravit.   
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Přehledné údaje o žácích k 30. 6. 2021 

             

 

Povinnou školní docházku ukončilo:          9. A       22 žáků 

       9. B   19 žáků 

                                                               8. ročník         3  žáci 

                                                                    Celkem: 44  žáků 

Služby školní jídelny využívalo žáků: 1. stupeň – 190 žáků                                        

                                                               2. stupeň – 111 žáků 

                                                               Celkem:   301 žáků 

 

Školní družinu navštěvovalo 120 žáků.  

Třída učitel počet žáků počet chlapců počet dívek 

1.A Mgr. Eva Kristková 15 7 8 

1.B Mgr. Kateřina Kvapilová 20 14 6 

2.A Mgr. Veronika Kopečná 20 8 12 

2.B Mgr. Eva Zlámalová  23 14 9 

3.A Mgr. Jana Zajícová 22 12 10 

3.B Mgr. Alice Bídová 27 11 16 

4.A Mgr. Aneta Kučerová 21 10 11 

4.B Mgr. Radana Weinbergerová 29 14 15 

5.A Mgr. Vítězslav Dostál 23 12 11 

5.B Mgr. Radka Smolková 25 16 9 

 Celkem 1. stupeň 225 118 107 

6.A Mgr. Karla Peléšková 15 8 7 

6.B Mgr. Denis Petránek 16 8 8 

7.A Mgr. Petr Vitásek 21 10 11 

7.B Mgr. Denisa Navrátilová 24 14 10 

8.A Mgr. Tomáš Mrkva 28 12 16 

8.B Mgr. Martin Slovák 24 14 10 

9.A Mgr. Eva Šimíčková 22 9 13 

9.B Mgr. Veronika Ješátková 19 9 10 

 Celkem 2. stupeň 170 85 85 

 Celkem ZŠ 394 202 192 
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5. PŘEHLED ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Počet žáků celkem   394 

z toho  prospělo 136 

  prospělo s vyznamenáním 250 

  neprospělo 8 

  vykoná opravnou zkoušku 0 

  neklasifikován 0 

    
 

Počet žáků 9.tř. celkem   41 

z toho přijatých na gymnázia 2 

  přijatých na SOŠ 23 

  přijatých na SOU 16 

*Jeden žák si nedával přihlášky 

na střední školu. 
  

 

    
 

Počet žáků 5.tř. celkem   48 

z toho přijatých na víceletá gymnázia 2 

    
 

Počet žáků 7.tř. celkem   45 

z toho přijatých na víceletá gymnázia 2 

    
 

Počet  pochval TU 123 

  pochval ŘŠ 1 

  důtek TU 4 

  důtek ŘŠ 5 

  Snížených známek z chování 2 1 

  Snížených známek z chování 3 0 

  omluvených hodin 56567 

  neomluvených hodin 31 
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6. PŘEHLED PROSPĚCHU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZKY  

 

 

TŘÍDA POČET PROS. VYZN. NEPR. DŮTKY CHOVÁNÍ ABSENCE 
PRŮMĚR NA 

ŽÁKA 

         TU ŘŠ 2.ST 3.ST OML. NEOML. OML. NEOML. 

1.A 15 2 13 0 0 0 0 0 1999 0 133,2 0 

1.B 20 0 20 0 0 0 0 0 1718 0 85,9 0 

2.A 20 0 20 0 0 0 0 0 1954 0 97,7 0 

2.B 23 3 20 0 0 0 1 0 2510 17 109,1 0,73 

3.A 22 0 22 0 0 0 0 0 1789 0 81,3 0 

3.B 27 2 25 0 0 0 0 0 2709 0 100,3 0 

4.A 21 3 18 0 0 0 0 0 2115 0 100,7 0 

4.B 29 9 18 2 0 3 0 0 3957 0 136,4 0 

5.A 23 7 16 0 0 0 0 0 3219 0 139,9 0 

5.B 25 4 21 0 0 0 0 0 3130 0 125,2 0 

6.A 15 9 5 1 0 0 0 0 3336 0 222,4 0 

6.B 16 8 8 0 0 0 0 0 3124 0 195,2 0 

7.A 21 16 5 0 0 0 0 0 3628 3 172,7 0,14 

7.B 24 16 8 0 0 0 0 0 3636 0 151,5 0 

8.A 28 13 13 2 1 0 0 0 3169 8 113,1 0,28 

8.B 24 16 6 2 3 2 0 0 5350 3 222,9 0,12 

9.A 22 13 9 0 0 0 0 0 5024 0 228,3 0 

9.B 19 15 3 1 0 0 0 0 4200 0 221 0 

CELKEM 394 136 250 8 4 5 1 0 56567 31 143,5 0,07 

 

 

 

 

 

7. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 

Přijímací řízení na střední školy již proběhlo v stanovených termínech Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro školní rok 2021/2022. 

 

Přijímací řízení pro žáky 9. tříd proběhlo ve dvou termínech: 

1.termín: 12. dubna 2022 pro čtyřleté obory vzdělání 

2.termín: 13. dubna 2022 pro čtyřleté obory vzdělání 

Přijímací řízení pro žáky 5. a 7. tříd proběhlo ve dvou termínech:  

1.termín: 19. dubna 2022 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 

2.termín: 20. dubna 2022 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií  
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Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky byl stanoven pro všechny obory vzdělání 

na tyto dny:  

1.termín: 10. května 2022                      2.termín: 11. května 2022     

                                                  

  Všichni přijatí žáci museli odevzdat „Zápisový lístek“ do 10 pracovních dnů na střední 

škole.  

Žáci v tomto školním roce ještě neměli možnost zúčastnit se besedy v rámci volby 

povolání v Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání na Úřadu práce 

v Olomouci vzhledem k epidemiologické situaci v republice. Besedy však proběhly ve dnech 

3. a 4. listopadu 2021 ve škole, kdy žáky seznámila se středními školami a obory zástupkyně 

ÚP v Olomouci Mgr. Gabriela Piáčková. Také se konala přehlídku středních škol Olomouckého 

kraje „SCHOLARIS“, ale pouze jeden den vzhledem ke zvýšenému počtu nakažených 

covidem. Většina dětí navštívila společně s rodiči dne 24. 11. 2021 tuto přehlídku středních 

škol v areálu SŠ polytechnické na ulici Rooseveltova.    

Scholaris přinesl informace o studiu na středních školách pro školní rok 2022/2023, 

přehled o studijních a učebních oborech, informace o přijímacím řízení a také výhled uplatnění 

zvolených profesí v praxi. Přehlídka Scholaris je určena pro žáky základních škol, jejich rodiče, 

výchovné a kariérové poradce a ostatní zájemce. Na přehlídce se prezentují střední školy a vyšší 

odborné školy především z Olomouckého kraje, zástupci Pedagogicko–psychologické poradny 

a také zástupci z řad zaměstnavatelů. 

Vedení školy opět umožnilo vycházejícím žákům, že zástupci některých středních škol 

navštívili naši školu v září i na počátku října a stihli představit studijní a učební obory, které by 

naši žáci mohli na jednotlivých středních školách studovat.  

 

Z 9. tříd se přijímacího řízení zúčastnilo 41 žáků. Všichni žáci byli přijati na střední 

školu. Na gymnázia byly přijaty 2 žákyně, na střední odborné školy bylo přijato 23 žáků a na 

učební obor bylo přijato 16 žáků.                                                     

  Z 8. třídy ukončili 9 let povinné školní docházky 3 žáci. Dva žáci byli přijati na učební 

obory, jedna žákyně si nepodávala přihlášky na střední školy.  

 

Z 5. tříd se hlásilo 9 žáků na gymnázium, byli přijati 2 žáci.                                                                              

Ze 7. tříd se hlásily 3 žákyně, byly přijaty dvě žákyně. 

 

Žákům i rodičům při volbě středních škol napomáhal k lepší orientaci ATLAS 

ŠKOLSTVÍ, který přináší přesné informace o jednotlivých středních školách a také přehlídka 

středních škol Olomouckého kraje SCHOLARIS, která však byla tentokrát zkrácena na jeden 

den vzhledem k epidemiologické situaci.  
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*Jedna žákyně si nedávala přihlášky na střední školu. 

Tabulky úspěšnosti 

 

9.A  Třídní učitelka Mgr. Eva Šimíčková – 22 žáků  

škola zájemci přijato   

gymnázium   2   

SOŠ   15   

učební obory 3leté   5   
    
  

  

    

9.B 
Třídní učitel Mgr.  Veronika Ješátková – 19 žáků 

škola zájemci přijato   

gymnázium   0   

SOŠ   8   

učební obory 3leté   11   

    

8. A, 8. B – 3 žáci    

škola  přijato  

učební obory 3leté  2  

*Jedna žákyně si nedávala přihlášky na 

střední školu.    

5.A                         Třídní učitelka Mgr. Vítězslav Dostál – 23 žáků 

škola zájemci přijato úspěšnost % 

víceletá gymnázia 3 1 33,3 

    

5.B  Třídní učitelka Mgr. Dagmar Škývarová – 25 žáků 

škola zájemci přijato úspěšnost % 

dvojjazyčná gymnázia 6 1 16,6 

        

7. třídy 
 

  

škola zájemci přijato úspěšnost % 

dvojjazyčná gymnázia 3 2 66,6 

    
Celkově – žáci 9. a nižších ročníků   
škola zájemci přijato  
gymnázium   6   

SOŠ   23   

učební obory 3leté   18   
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8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

ZŠ a MŠ Řezníčkova, příspěvková organizace, Olomouc – Školení DVPP 2021/2022 

Jméno Název školení Školící firma 

Základní škola     

Mgr. Alice Bídová 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr.Vítězslav Dostál 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Veronika Fialová 

Drogy ve škole  Zřetel s.r.o. 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Romana Jadrníčková 

Novely právních předpisů ve školství 2022 Mgr. Pavel Zeman 

Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele od 

1.9.2022 
Verlag Dashöfer 

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol RESK education, s.r.o. 

Revize RVP – Konzultant revizí 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Veronika Ješátková 

Pramen pro pedagogy 
Mgr. Blažena 

Mačáková 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Aneta Kučerová 

Vzdělání pro budoucnost 
MENSA České 

republiky 

Sebehodnota, sebeuznání, sebevědomí a jejich role 

v osobním a pracovním životě 
Descartes 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Veronika Kopečná 

Čtenářské dílny v praxi V lavici s,r,o, 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Eva Kraváčková 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 
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Mgr. Kateřina Kvapilová První dny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Mgr. Tomáš Mrkva 

Podpora distanční výuky: Google Workspace pro 

učitele 
IKAPOK II 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Denisa Navrátilová International Conference for Teachers of English 
Jazyková škola 

P.A.R.K., s.r.o. 

Mgr. Markéta Nemravová International Conference for Teachers of English 
Jazyková škola 

P.A.R.K., s.r.o. 

Renata Palacká 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Miloslav Palát 

Odborné fórum základního vzdělávání, ŠVP musí být 

příběhem každé školy 

Ředitelská akademie 

s.r.o. 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Bezpečné klima ve škole jako základní předpoklad 

kvalitní výuky 
Mgr. Marek Tvrdoň 

Hodnocení ve škole Mgr. Marek Tvrdoň 

Konference Ostrý start 2022 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Inkluzivní vzdělávání Slovo 21, z.s. 

Mgr. Karla Peléšková 

Algoritmizace na ZŠ s roboty Edison v prostředí 

EdScratch 
Edhause s.r.o. 

Třídnická hodina – práce na hodinu? PdF UP Olomouc  

Společné vzdělávání 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Denis Petránek 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Vzájemně (se) učit historickou gramotnost 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Mgr. Marie Reif International Conference for Teachers of English 
Jazyková škola 

P.A.R.K., s.r.o. 

Mgr. Nela Ruská 

International Conference for Teachers of English 
Jazyková škola 

P.A.R.K., s.r.o. 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Martin Slovák 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Bezpečné klima ve škole jako základní předpoklad 

kvalitní výuky 
Mgr. Marek Tvrdoň 

Hodnocení ve škole Mgr. Marek Tvrdoň 
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Mgr. Zuzana Sobotková 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Eva Šimíčková 

Interaktivita Taktik hravě: Nové trendy 2. stupeň Vydavatelství Taktik 

Výuka s ukrajinsky mluvícími žáky pomocí 

dotykových zařízení 
K–net s.r.o. 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mg. Petr Vitásek 

Metodická podpora IT Guru 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Algoritmizace na ZŠ s roboty Edison v prostředí 

EdScratch 
Edhause s.r.o. 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mgr. Radana Weinbergerová 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku Tvořivá škola 

Mgr. Jana Zajícová 

Vzdělání pro budoucnost 
MENSA České 

republiky 

Podpora zručnosti dětí ve školách 

Sluňákov–centrum 

ekologických aktivit 

města Olomouce 

Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

PdF UP Olomouc 

Mateřské školy     

Bc. Lucie Kalousová Rozvoj grafomotorických dovedností PdF UP Olomouc 

Kamila Biernatová Neurovývojové souvislosti v procesu učení 
Speciálně pedagogická 

a rodinná poradna 

Bc. Nela Babirádová 

Badatelská výuka – praktické náměty z přírodních 

věd 
Životní vzdělávání, z.s. 

Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ 

aneb jak se k tomu má mateřská škola postavit 
PMleduca s.r.o. 

Sylva Hirnerová 
Výbava lékárničky v mateřské škole PMleduca s.r.o. 

Podávání léků a léčivých přípravků u dětí v MŠ PMleduca s.r.o. 

Michaela Volná 

Práce s emocemi u dětí 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Zdravotní tělesná výchova v MŠ 
Národní pedagogický 

institut ČR 

Ludmila Štěpánová Adaptační období při vstupu do MŠ Nakladatelství Raabe 

Mgr. Kateřina Bartoňová 

Jak inovovat ŠVP 
Kristýna Nešporová, 

AVDO 

Portfolio dítěte prakticky a smysluplně 
Národní pedagogický 

institut ČR 
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9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme zahájili realizaci projektu Vzdělávání bez rozdílů III 

(projekt se zjednodušeným financováním – tzv. šablony III, reg. č. 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020112). Dále jsme spolupracovali s dalšími subjekty 

prostřednictvím projektů MAP II a IKAPOK II, které navazují na projekty předešlé. 

 

Vzdělávání bez rozdílů III – tzv. šablony III 

Téměř dvouletý projekt byl zahájen v září 2021. Plánovaný konec je totožný s nejzazším 

možným termínem, který stanovuje Řídící orgán, tj. 30. červen 2023. V rámci projektu 

financujeme práci některých personálních podpor škol a školek – z dotace jsme hradili např. 

školní psycholožku, školního asistenta jak pro MŠ, tak i pro ZŠ nebo sociálního pedagoga. Dále 

jsme díky této dotaci pořídili novou tabletovou třídu – 20 ks tabletů Microsoft Surface Go 

s přídatnou klávesnicí, se kterou již žáci v minulém roce pravidelně pracovali. Dokoupením 

dalších komponentů tak postupujeme jak v digitalizaci, tak i v individualizaci výuky. Dalšími 

projektovými aktivity jsou projektové dny pro MŠ a projektové dny pro ZŠ. 

 

MAP II – Místní akční plán II 

V rámci projektu spolupracujeme s Magistrátem města Olomouce. Zde využíváme 

měkkých aktivit projektu v podobě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a také 

plánujeme využití dalších Magistrátem zprostředkovaných aktivit v příštím školním roce (např. 

půjčování metodických kufrů). 

 

IKAPOK II – Implementace krajského akčního plánu II 

V rámci toho projektu spolupracujeme úzce se třemi středními školami, a to se SŠ 

Polygrafickou v Olomouci, se SŠ ART ECON v Prostějově a Gymnáziem Hejčín. Nabízíme 

žákům naší školy možnost zapojit se do odborně zaměřených volnočasových aktivit v podobě 

kroužků, které probíhají jak na naší škole, tak i na SŠ Polygrafické. Kroužky jsou zaměřeny 

technicky, tématem je digitální fotografie od jejího pořízení po její zpracování a prezentaci.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme zrealizovali také několik workshopů, ať už online nebo 

fyzicky, kde si žáci vyzkoušeli různé metody pořízení a zpracování fotografie či výtvarného 

materiálu. Nejzajímavější akcí bylo focení 9. tříd v profesionálním foto–ateliéru.  

Poslední aktivitou, do které jsme se zapojili, byla výtvarná soutěž na téma „Plakát“, kdy 

žáci 7. tříd vyráběli plakát dle vlastního návrhu v digitální podobě.  

Díky spolupráci s Gymnáziem Hejčín vznikla na naší škole pozice Kariérového 

poradce, kterou zastává Mgr. Karla Peléšková. Součástí je také rozšiřování kvalifikace v oblasti 

kariérového a výchovného poradenství – oboje hrazeno z prostředků projektu. 

 

Mgr. Veronika Ješátková 

projektová manažerka 
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10. HODNOCENÍ ŠVP – DEJME ŠANCI VŠEM 

 

Vzdělávání na naší škole nadále zůstává realizováno dle školního vzdělávacího 

programu Dejme šanci všem, jenž je v souladu s požadavky školského zákona a RVP pro 

základní vzdělávání. Školní vzdělávací program vhodným způsobem volně navazuje na školní 

vzdělávací program našich přidružených mateřských škol.  

U žáků se snažíme rozvíjet samostatnost, kterou výrazně ovlivnily covidové opatření a 

negativní důsledky stále přetrvávají. Kromě samostatnosti se jedná zejména o zhoršení 

sociálních dovedností. Naší snahou je probudit chuť a zájem se vzdělávat, a také posilovat 

odpovědnost za výsledky svého vzdělávání. 

 

Uvědomujeme si nutnost reagovat na nejnovější trendy ve vzdělávání a snažíme se nově 

přicházejícím požadavkům vhodně přizpůsobit. Žáky se snažíme vést k respektování názorů 

druhých osob a přirozené spolupráci. 

 

Učitelé se vždy snaží zajistit co nejlepší podmínky ke vzdělávání každému žákovi. 

V souladu s ŠVP se také snažíme maximálně vyjít vstříc žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Celková spokojenost a praktická připravenost žáků na další život je pro naše 

pedagogy stejně důležitá jako výsledky vzdělávání.  

 

Pedagogický sbor i vedení školy usiluje o přirozené, klidné a zároveň moderní prostředí, 

v němž se nejen žáci, ale i učitelé budou cítit dobře. Neustále se i přes finanční obtíže snažíme 

modernizovat vybavení učeben a držet krok s rozvíjením pokročilých technologií (průběžná 

obměna počítačů, navyšování jejich celkových počtů, nákupy pokročilejších interaktivních 

tabulí, tabletů atd.).  

 

V příštím školním roce se chce škola zaměřit na: 

− rozvíjení schopnosti řešit problémy (posoudit alternativy, vybrat nejvhodnější) 

− podporu praktických dovedností žáků 

− podporu komunikačních a sociálních dovedností žáků 

− rozvíjení samostatnosti  

− posilování a rozvíjení vztahů rodič – škola 

− větší zainteresovanost rodičů na organizování různých akcí, vedení zájmových kroužků 

− rozvíjení samostatnosti, kritického myšlení a vyjadřovacích schopností a čtenářské   

gramotnosti žáků na 1. i 2. stupni ZŠ 

− důraz na vzdělávání pomocí moderních technologií  

− rozvíjení zdravé asertivity 

− vedení k smysluplnému trávení volného času 

  

Mgr. Tomáš Mrkva 

koordinátor ŠVP   
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Školní vzdělávací program volně navazuje na školní vzdělávací program našich 

mateřských škol. Do problému jsou vtaženi všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. 

V měsících únor až červen jsme intenzivně pracovali na nové verzi ŠVP, která je nyní 

zaměřena na počítačovou gramotnost v širším slova smyslu a jednotlivá počítačová témata se 

rozprostřela do všech předmětů, kde to je možno. 

ŠVP klade velký význam na samostatné uvažování, samostatnou práci a vyjadřování 

žáků. Dovedou najít, zpracovat a použít pro ně dostupné informace. Dovedou pracovat nejen 

samostatně, ale i ve skupině, v týmu. 

Učitelé vytvářejí pracovní prostředí a klima ve třídách tak, aby se žákům dobře učilo a 

pracovalo. Využívají ke své práci mediální prostředky a zpestřují výuku. K tomu jim slouží 

počítačová učebna, mediální učebna vybavená interaktivní tabulí a šest interaktivních tabulí v 

učebně přírodopisu, chemie, fyziky, intermediální učebně, PC učebně. Dále využívají učitelské 

knihovny, interaktivních učebnic, seminářů a školení DVPP. 

Na konci školního roku jsme na konferenci i předmětových komisích vyhodnotili 

obsahy předmětů, ujasnili si vyloučené tematické celky a v několika školeních jsme učitelům 

předvedli výuku počítačových témat v jednotlivých předmětech. 

Učitelé:  

− podporují vnímání souvislostí 

− směřují činnost žáků ke zvolenému cíli 

− vedou žáky k plánování úkolů a postupů 

− zadávají úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů 

− vedou žáky k prozkoumávání názorů a pohledů lišících se od jejich vlastních 

− připouští chyby (pracují s nimi jako s příležitostmi, jak ukázat cestu k cíli) 

− zadávají úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 

informačních zdrojů 

− umožňují, aby žáci v hodinách pracovali s encyklopediemi, internetem apod. 

− zadávají úkoly, při kterých žáci uplatňují znalosti z více předmětů současně (metody 

tvořivého charakteru, aktivační a motivační) 

V hodinách pedagogové používají jak metody klasické, tak i aktivizující a komplexní. 

− hodina obsahuje aktivity, pro které si žáci mohou vybrat práci ve skupinách, dvojicích 

nebo samostatně 

− jsou zadávány úkoly, při kterých žáci spolupracují 

− učitelé vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu 

− žáci se učí, jak při vyučování co nejlépe spolupracovat, zastávat se sami sebe – ohradit 

se proti nespravedlnostem 

− učitelé ve výuce reflektují společenské či přírodní dění, mají zájem, aby každý žák zažil 

pocit úspěchu (hodnotí i dílčí výkon, respektují individuální možnosti) 

Učitelé volbou organizace, forem a metod zohledňují rozdíly ve znalostech a pracovním 

tempu jednotlivých žáků, vnímají a aktivně zjišťují aktuální potřeby jednotlivých žáků. 

Důraz je také kladen na sebehodnocení žáků a na zjišťování, jak žákům vyhovuje způsob 

výuky učitele. (Formou dotazníků, samostatných prací a panelových diskusí.) 
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Vytváření pozitivních vztahů ve škole považují pedagogové za stejně důležité jako 

výsledky vzdělávání. 

 

Mgr. Miloslav Palát 

ředitel školy 

 

 

 

11. HODNOCENÍ PLÁNU EVVO 

 

Environmentální výchova je průřezovým tématem ve většině předmětů na 1. a 2. stupni, což 

vyplývá z ŠVP. 

 

Září  

- byly objednány výukové programy pro některé třídy v Centru ekologických aktivit   

na Sluňákově 

- byly nabídnuty ekologické semináře pro učitele 

- byl zahájen další ročník soutěže ve sběru papíru „Třiďte papír, volá tapír“ 

- zahájeno pokračování projektu Ovoce do škol a školní mléko 

- třída 1.B absolvovala den výuky u řeky Bystřičky – kde pracovali s přírodninami, 

pozorovali okolní krajinu, živočichy atd. 

- třída 3.A absolvovala školu v přírodě v Loučné nad Desnou 

- 6. ročníky absolvovaly adaptační kurz v Domašově nad Bystřicí 

- žáci 1. i 2. stupně se zúčastnili vystoupení skupiny Seiferos, která se zaměřuje 

na výukové programy o dravcích a jejich ochraně 

- žáci 9.B absolvovali přírodopisnou procházku Litovelským Pomoravím 

Říjen 

- žáci 9.A absolvovali přírodopisnou procházku do Rozária v Olomouci, Geoparku  

u Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

- žáci 6.A navštívili pevnost poznání v Olomouci 

- žáci 6.B absolvovali výukový program k příležitosti Mezinárodního dne záchrany 

života 

- třída 1.B absolvovala program s názvem V říši ovoce a zeleniny na Výstavišti Flora 

v Olomouci 

Listopad  

- žákům 1. stupně byly rozdány pracovní listy a brožurky s tématem třídění odpadů a 

kvarteta – využití ve třídě si zvolili třídní učitelé 

- žáci 2.A zhlédli výukové video o třídění odpadů a skládkách, třídili odpad v praxi 

Prosinec 

- žáci i učitelé vyzdobili školu před Vánocemi  
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Leden      

- vycházky – 1. stupeň – zimní krajina, pomáháme ptáčkům v zimě, stopy zvířat 

- Lyžařský výcvikový kurz v Karlově pod Pradědem – žáci 8.A, 8.B, 7. A, 7. B a 9.B 

Únor  

-  pokračování účasti v soutěži „Třiďte papír, volá Tapír“– sběr papíru 

-  karneval 2.A – masopust, tradice 

-  ovoce do škol – práce s pracovními listy a ochutnávka ovoce 

Březen 

- ovoce do škol – práce s pracovními listy a ochutnávka ovoce 

- 1. a 2. stupeň – tematické vyučování ke Dni vody 

- 1. a 2. stupeň – přednáška – Afrika – v kině Metropol 

Duben 

- ukončení sběru papíru  

- Velikonoce – výzdoba školy, velikonoční dílny a jarmark – tradice 

- Den země – 1. třídy se zúčastnily v Rozáriu Olomouc programu – „Kouzla stromů“ 

a v DDM Olomouc ekologického programu ke Dni země 

- žáci 7. tříd navštívili Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, kde měli připravený 

program zaměřený na přírodovědné experimenty zejména z oboru botaniky  

- 1.B – prezentace a povídání o životě včel – povídání o včelách, jejich chovu, proč 

jsou užitečné, jejich důležitost v přírodě a návštěva zahrady s několika úly  

- žáci 6.B se účastnili soutěže Ukliďme Česko, která měla 3 části – úklid okolí školy 

a kolem řeky Bystřičky, dále návštěvu skleníku na Výstavišti Flóra a fotografickou 

soutěž, kde měli žáci dokumentovat svou činnost 

Květen     

- žáci 2. tříd navštívili program Živá voda v Pevnosti poznání v Olomouci a ZOO 

na Svatém Kopečku u Olomouce 

- žáci 2. stupně navštívili přednášku na téma Čína v kině Metropol v Olomouci 

- žáci 4. tříd absolvovali Školu v přírodě v Karlově pod Pradědem 

Červen  

- výlety 1. a 2. stupeň – poznávání přírodních a historických zajímavostí  

ve zvolených lokalitách 

- žáci 6.A a 7.A navštívili Farmářské trhy v Olomouci na Střední zemědělské škole 

- žáci 5. tříd absolvovali školu v přírodě v Domašově nad Bystřicí 

 

 

Mgr. Eva Šimíčková 

koordinátor EVVO              
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12. HODNOCENÍ ICT PLÁNU 

 

V tomto školním roce byla počítačová učebna využívána žáky v hojné míře. IT vybavení 

spolu s aplikacemi a výukovými programy využívali žáci jak 1., tak 2. stupně ve většině 

předmětů. Žáci běžně vyhledávali, třídili a zpracovávali potřebné informace prostřednictvím 

internetu. Současně se všichni žáci a učitelé aktivně zapojili do využívání služeb Microsoft 365 

včetně známého komunikačního nástroje Teams. Velký důraz jsme kladli na bezpečnost a 

prevenci v oblasti internetu a sociálních sítí. 

 

V hodinách informatiky jsme také pracovali s robotickými stavebnicemi Lego Spike 

Essential a Prime, které jsou určené pro mladší i starší děti. Během roku jsme také využívali 

známou hru Minecraft přizpůsobenou pro školní výuku v edici Minecraft Education. Žáci se 

tak hravou formou seznamovali s designováním a základy programování v Minecraftu. 

Výsledkem úspěšné práce je naše škola v kostičkovém světě, kterou se prezentujeme i na 

stránkách školy. 

  Výuka informatiky probíhala podle ŠVP v 5. – 7. ročnících. Ve 3. a 4. ročníku probíhala 

volitelná výuka programování. 

Celkem měli žáci k dispozici počítačovou učebnu s 20–ti PC a dále mobilní učebnu se 

30–ti tablety SurfaceGo 2 s příslušenstvím. Ve všech učebnách máme tabule s interaktivními 

systémy. 

V tomto školním roce jsme využívali 3D tiskárnu pro základy 3D tisku a 3D 

modelování. 

Pedagogové aktivně využívali v jednotlivých předmětech digitální učební materiály, a 

to jak s využitím PC, tak s využitím interaktivních tabulí či tabletů.  

Během tohoto školního roku byl opět využíván informační systém Bakaláři, a to 

především moduly Evidence, Plán akcí, Suplování a modul Webové prostředí – Elektronická 

žákovská knížka, který je pro rodiče i žáky přístupný z webových stránek školy.    

V příštím roce bude naším cílem prohlubovat práci s programovatelnými robotickými 

stavebnicemi a 3D tiskem. Obě tyto oblasti by měly výuku na naší škole zatraktivnit.  

 

I v letošním roce zajišťovala chod počítačové sítě a serverových služeb společnost 

AutoCont CZ a.s. Ostrava, Regionální centrum JIH.   

Správu počítačů a mobilních zařízení si zajišťujeme svépomoci prostřednictvím 

Microsoft Intune v rámci M365 A3. 

 

  

Mgr. Romana Jadrníčková, Mgr. Petr Vitásek  

koordinátoři ICT  
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13. HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE    

 

Dlouhodobé úkoly: 

1. Žáci byli vedeni – především v hodinách občanské výchovy a výchovy ke zdraví – 

k aktivnímu přístupu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu. 

2. Do volnočasových aktivit se podařilo zapojit některé „problémové žáky“. 

3. Všichni vyučující se snažili svým přístupem zlepšit sociální vztahy ve třídních 

kolektivech. 

4. Všichni zaměstnanci školy se snažili svým přístupem zlepšit sociální, psychické a 

estetické prostředí školy. 

5. Začala se významně zlepšovat komunikace mezi žáky, mezi školou a rodiči. 

 

Další úkoly: 

1. Během letošního školního roku byla věnována zvýšená pozornost problémovým žákům. 

Spolupráce probíhala jak s rodiči, tak PPP, SPC, Magistrátem města Olomouce. 

2. V prvním poschodí školy je umístěna nástěnka k dané problematice a schránka na 

dotazy žáků – schránka důvěry. 

3. V úterý 1. 3. 2022 se uskutečnil preventivní program vedený školním psychologem 

Lucií Moudrou s názvem Síla titulku, manipulace, kyberšikana. 

4. Dne 2. 3. 2022 se žáci ze třídy 6. B zapojili do preventivního programu „Jací jsme“ 

vedený školní psycholožkou. 

5. Dne 19. 4. 2022 byl pro žáky 7. ročníků připraven preventivní program zaměřený na 

tabakismus a lyfty s názvem „Jsem nezávislý, nekouřím“. Program byl uskutečněn pod 

záštitou KHSOL.  

6. 22. dubna je Den Země a žáci sedmých tříd ho oslavili výukovými aktivitami na 

Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Programem nás provázeli studenti fakulty pod 

vedením paní doktorky Oulehlové. Žáci si zde mohli vyzkoušet zajímavé přírodovědné 

experimenty zejména z oboru botaniky.  

 

Další akce v rámci prevence školy byly kvůli coronaviru v letošním školním roce 2021/2022 

omezeny, či zcela zrušeny. 

 

 

Mgr. Veronika Fialová 

školní metodik prevence 
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14. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

14.1. SOUTĚŽE 

 

Výtvarné soutěže Nejkrásnější evropský strom  

Naše škola se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže s názvem Nejkrásnější evropský 

strom, pořádané pro I. a II. stupeň základních škol. Do soutěže se sešlo více než 100 prací. 

Všechny výtvarné práce byly vystaveny v unikátních prostorách nedávno rekonstruované 

Oranžerie na Výstavišti Flora Olomouc. V rámci programu Dnů evropské kultury se pořadatelé 

rozhodli uspořádat dětem slavnostní vernisáž k zahájení výstavy s udílením cen výhercům. 

Jednou z hlavních cen pro děti byl vstup zdarma do Pevnosti Poznání v Olomouci. 

Soutěže se zúčastnili naši žáci v kategorii 6.–9.třída. 

Jedna naše žákyně obsadila 2. místo a druhá žákyně obsadila 4. místo 

 

Olympiáda v anglickém jazyce  

Dne 17. 2. 2022 se na naší škole konala olympiáda v anglickém jazyce, které se 

zúčastnilo celkem 28 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 6. + 7. třídy a 8. + 9. třídy. Všichni 

zúčastnění si vedli velmi dobře. Vítězové kategorie mladších žáků byli Tomanová Sofie a 

Kohoutek Jakub ze 7. A a vítězkou kategorie starších byla Přikrylová Karolína. Tito žáci také 

postupují do okresního kola, které se koná v DDM v Olomouci 25. 3. 2022. 

Vítězům byly z příspěvku SRPŠ zakoupeny Oxfordské studijní slovníky.  

 

Okresní kolo dějepisné olympiády 

V úterý 22. 3. 2022 se uskutečnilo v DDM Olomouc okresní kolo dějepisné olympiády, 

kterého se zúčastnil i náš Lukáš Knajbl z 8.A. 

Do okresního kola se kvalifikoval jako vítěz lednového školního kola. Letošním 

poměrně obtížným tématem byla "Šlechta". Ve velké konkurenci žáků základních škol i 

víceletých gymnázií nezklamal a dosáhl krásného 12. místa. 

 

Chráníme přírodu 

Žáci 6.B se zúčastnili soutěže pořádanou Technickými službami města Olomouce. 

Soutěž měla 3 etapy. 

První částí byla účast na akci „Ukliďme Česko“. Tato část se mohla uskutečnit i v jiný 

než oficiální termín (2. 4.) a tak jsme s žáky 6.B tuto akci uskutečnili před Velikonocemi (13. 

a 14. 4.). Zaměřili jsme se na okolí školy, okolí jejich bydliště a přilehlé břehy řeky Bystřičky. 

Proto jsme to nazvali „Ukliď Hodolany“. 

Druhou etapou byla naučná exkurze do skleníků na Výstavišti Flora, kde se žáci ve 

čtyřech sklenících seznámili se zde rostoucími exotickými rostlinami a dřevinami, včetně jejich 

původu a nasbírané poznatky zaznamenávali na hrací karty. 

Třetí etapou byla fotograficko – výtvarná soutěž, zaměřená na témata týkající se města 

a životního prostředí, ekologie, třídění odpadů atd. Zde žáci měli za úkol doložit fotografie jak 

z úklidu, tak z exkurze, a také dle vlastní fantazie vytvořit díla mj. z pořízených fotografií, která 

by se týkala výše zmíněných témat. 
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Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v sobotu 30. 4. ke dni odevřených dveří TSMO a 

žáci 6.B se svými fotografiemi a výtvarnými díly obsadili v konkurenci 9 škol skvělé 4. místo 

v kategorii 2. stupeň. 

 

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup 2 

Dne 3. 5. 2022 se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili okresního kola ve fotbalovém turnaji 

McDonald´s Cup. Po postupu z prvního místa v okrskovém kole nás čekali velmi těžcí soupeři 

v další fázi turnaje, která se konala v areálu fotbalového stadionu mládeže SK Sigma Olomouc 

v Olomouci – Řepčíně. 

V základní skupině jsme narazili na velmi kvalitní protivníky. První zápas jsme bohužel 

neudrželi. Přestože jsme vyhrávali již 3:0, podlehli jsme v něm ZŠ Dr. Milady Horákové 3:4. 

Dále jsme hráli proti ZŠ Troubelice, kde jsme my naopak otáčeli skóre z 0:2 na 3:2 a připsali si 

tak první vítězství. Nejtěžším možným soupeřem se nám pak stala ZŠ Heyrovského, která celý 

turnaj jednoznačně ovládla a přes veškerou snahu náš výběr porazila. Ve skupině jsme skončili 

na 3. místě. V součtu obou skupin nás skóre posunulo na konečné 5. místo. 

 

  

 

14.2. ŠKOLNÍ AKCE 

 

Vídeň pro děti a rodiče 

V sobotu 9. 10. se více než 80 dětí, rodičů, učitelů a přátel ZŠ a MŠ Řezníčkova 

Olomouc vydalo do metropole Rakouska, Vídně. 

Program byl pestrý, nejprve jsme navštívili areál zámku Schönbrunn i se slavnou 

zoologickou zahradou. Poté jsme se přesunuli do historického centra města, kde jsme např. 

obdivovali interiéry katedrály sv. Štěpána a viděli dům, kde žil T.G. Masaryk. 

Program vyvrcholil návštěvou zábavného parku Prater. Výlet jsme si užili a děti si 

mohly vyzkoušet své znalosti němčiny nebo angličtiny. 

 

Historická Olomouc vláčkem 

Během měsíců září a října se v několika termínech vystřídaly třídy 5. A, 5. B, 6. A, 6. 

B., 7. A., 7. B a 8. A na exkurzi, kdy vláčkem projeli během dopoledne celé historické jádro 

našeho města Olomouce, včetně parků. 

Žáci se při výkladu pana učitele Martina Berky seznámili s významnými dominantami 

hanácké metropole, osobnostmi, které ve městě pobývaly a jsou s ním spjaty. Během projížďky 

plnili úkoly z pracovního listu a získali i známku do dějepisu a občanské výchovy. Akce se 

vydařila, děti si to užily, a navíc nám přálo počasí. 

 

Lyžařský kurz – 16. 1. – 21. 1. 2022 

Ještě před Vánocemi to vypadalo, že se kvůli covidu ani letos žádný lyžařský kurz 

neuskuteční. Po Vánocích nastalo malé uvolnění a štěstí se obrátilo na naši stranu. Podařilo se 

najít náhradní ubytování přímo u svahu, během týdne se vše zorganizovalo a jelo se.   

Jsme rádi, že se ve dnech 16. – 21. 1. 2022 uskutečnil Lyžařský výcvikový kurz žáků 

ZŠ Řezníčkova, tentokrát v Karlově pod Pradědem. Kurz byl v letošním školním roce 
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přednostně určen pro žáky 8. ročníků, přičemž počty doplnili ještě někteří odvážlivci ze 7. A, 

7. B a z 9. B. 

Jako již tradičně, zaměřili jsme se i letos na výuku a průpravu sjezdového lyžování, u 

pokročilejších lyžařů také na průpravu techniky carwingového oblouku. Ze všech účastníků se 

po urputném boji stali lyžaři, což se ukázalo v závěrečném závodě ve slalomu.  

V průběhu týdne probíhaly také doplňkové aktivity shrnuté do Karlovského víceboje. 

Ve víceboji soutěžily smíšené trojice proti sobě, přičemž body z jednotlivých disciplín se 

trojicím sčítaly. Disciplínami bylo např. skládání básně na klíčová slova, sporty na sněhu, hod 

oštěpem alias hůlkou, orientační běh, logické hádanky nebo vnitřní překážková dráha.  

Odjížděli jsme nádherně unaveni, plní zážitků z příjemně strávených chvil, spokojení, 

že všichni začátečníci se naučili lyžovat a s nadějí, že příští rok pojedeme zase. 

 

Velikonoční jarmark 

Dne 12.4.2022 proběhl na naší škole velikonoční jarmark. Po pauze vynucené 

kovidovými opatřeními jsme se už všichni na tuto oblíbenou akci těšili. 

K dostání byly výrobky všeho druhu: kraslice, ručně dělané ozdoby, cukroví či 

palačinky.  

Nejednalo se však jen o možnost zakoupit si něco dobrého. Byla to také příležitost setkat 

se s rodiči, učiteli či bývalými žáky, kteří nás v hojném počtu navštívili.  

 

Den Země 

V pátek 22. dubna se obě třídy prvňáčků zúčastnily oslavy Dne Země v Rozáriu 

Olomouc. Děti z Domu dětí a mládeže připravily Den Země pro nejmenší 2022 s názvem 

„Kouzla stromů“. 

Všichni byli rozděleni po skupinkách a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. 

Nakonec čekala každého odměna. Počasí bylo aprílové, ale nás to neodradilo a celé dopoledne 

jsme si užili. 

Také žáci sedmých tříd oslavili Den Země výukovými aktivitami na Přírodovědecké 

fakultě UP v Olomouci. Programem nás provázeli studenti. Žáci si zde mohli vyzkoušet 

zajímavé přírodovědné experimenty zejména z oboru botaniky. Botanika je totiž aktuální učivo 

v přírodopise sedmého ročníku u nás ve škole. 

 

Zájezd do Velké Británie – 16.5. – 21. 5. 2022 

Dne 16. 5. se žáci naší školy vypravili na poznávací zájezd do Velké Británie. První den 

obdivovali nejznámější Londýnské památky jako Tower Bridge, London Eye, Big Ben a 

Houses of Parliament z paluby lodě na Temži. Následovala procházka kolem Westminster 

Abbey, Buckinghamského paláce, přes Trafalgarské náměstí, Leicester Square až na Piccadilly 

Circus. Žáci se projeli i velice vytíženým londýnským metrem, přezdívaným Tube. Po celém 

dni se jich ujaly rodiny, kde si všichni chválili jak jídlo, tak ubytování.  

Druhý den nás čekala procházka k historickému místu Stonehenge a odpoledne 

procházka kolem paláce Windsor, kde aktuálně přebývala královna.   

Třetí den následovala celodenní prohlídka města Oxford s překrásnými budovami z 12 

století.  
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Poslední den se všichni rozloučili s hostitelskými rodinami a celý zájezd se přesunul na 

jižní pobřeží do města Brighton, kde nám bohužel celé dopoledne propršelo. Schovali jsme se 

před deštěm na zábavní molo Brighton Pier a následně do královského paláce Royal Pavilion, 

který si nechal postavit král Jiří IV. Odpoledne se počasí umoudřilo a ukázalo se slunce. Žáci 

si tak užili chvíli na pláži a poslední navštívenou atrakcí byla vyhlídková věž British Airways 

360, ze které byl obdivuhodný výhled n a celý Brighton. Všichni žáci se chovali výborně a od 

pedagogů mají velkou pochvalu.  

 

 

  

14.3. PROJEKTOVÉ DNY 

 

Projektový den Leonardo Da Vinci 

Dne 3.2.2022 proběhl na naší škole projektový den Leonardo da Vinci. Zapojily se třídy 

7.A, 8.A., 8.B. 

Dopoledním programem byla výtvarná část, kde si žáci zahráli na Leonarda jako na 

umělce a vynálezce. 

V dílnách si vyzkoušeli stavbu modelu mostu dle návrhu Leonarda da Vinci. 

V dějepisné části se dozvěděli informace z jeho života a tvorby, vyhledávali informace 

pomocí Surface tabletů. 

Po obědě jsme se přesunuli s žáky na výstavu reálných modelů Leonarda da Vinci, která 

probíhala v Šantovce. Žáci si díla prohlédli, nafotili a následně zpracovali prezentaci. 

Akce se u žáků setkala s pozitivním ohlasem. 

 

Projektový den Minecraft 

Základní škola a Mateřská škola Řezníčkova v Olomouci se přidala k dalším školám, 

které se rozhodly postavit svoji školu v kostičkovém světě Minecraftu. Minecraft je v současné 

době velmi oblíbená hra nejen mezi žáky, ale i dospělými a odehrává se v otevřeném světě s 

téměř neomezenými možnostmi. 

V rámci projektového dne před vánočními prázdninami jsme zrealizovali stavbu s žáky 

8.A třídy, kteří jsou v kostičkovém světě jako doma. Důležitým předpokladem pro skupinovou 

práci byla vzájemná komunikace a spolupráce mezi žáky a učiteli. Zadáním našeho projektu 

bylo postavit školu nejen z vnějšího pohledu, ale včetně interiéru. Přáli jsme si, aby výsledná 

škola co nejvíce odpovídala skutečnosti a přiblížila návštěvníkům její reálnou podobu. 

Žáci se rozdělili do pracovních skupin a okamžitě se pustili s velkým nadšením do práce. 

K dispozici měli plánek budovy včetně fotografií a digitálních map z internetu. Práce na 

společném úkolu byla náročná a zároveň zajímavou zkušeností pro všechny. Během sedmi 

vyučovacích hodin se výsledek dostavil a odměnou je naše škola s tělocvičnou a školní jídelnou 

ve světě Minecraftu. 

Hotový projekt bychom chtěli v budoucnu dále rozšířit nebo také využívat k podpoře 

digitálních kompetencí napříč ostatními vyučovacími předměty.  

  

Mgr. Karla Peléšková, Mgr. Petr Vitásek 

učitelé informatiky  
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14.4. KROUŽKY 

 

Hodnocení činnosti kroužku – Sportovní hry pro 4. – 7. ročník 

 Kroužek sportovních her byl určen žákům 4. – 7. ročníku. Vedoucím kroužku byl Mgr. 

Vítězslav Dostál. Probíhal od října do května každé čtvrteční ráno od 7:00 do 7:45 v tělocvičně 

školy. Navštěvovalo ho 12 žáků. 

 Žáci se seznamovali a upevňovali základní pravidla a dovednosti různých sportů. Děti 

se v kroužku věnovaly fotbalu, florbalu, házené, vybíjené, přehazované a basketbalu. Jednotlivé 

vyučovací hodiny sloužily k rozvoji herních dovedností těchto sportů, tzn. přihrávce, střelbě, 

pohybu s míčem. Zvláštní důraz byl kladen i na rozvoj kooperace, rozvoj taktického a 

strategického myšlení a respektu k ostatním hráčům. Své dovednosti si žáci vyzkoušeli pomocí 

průpravných cvičení, her a také při klasických zápasech. 

Nejvíce si žáci oblíbili fotbal, který chtěli hrát nejčastěji. Žáci se naučili a zvládli 

fotbalovou techniku střelby, přihrávky, vhazování, držení a zisku míče či klamných pohybů a 

kliček. Děti si také osvojily zásady fair play, které ve sportu považujeme za klíčové. 

V rámci kroužku jsme se zúčastnili tradičního fotbalového turnaje McDonald´s Cup. 

V okrskovém kole jsme po skvělých týmových i individuálních výkonech obsadili 1. místo a 

postoupili do kola okresního. Zde nás prověřili velice kvalitní soupeři a v turnaji se umístili na 

5. místě. 

 Žáci odcházeli z kroužku do výuky spokojení a zdravě unavení. Podařilo se nám naplnit 

hlavní cíl, vybudovat a posílit pozitivní vztah ke sportu a pohybu samotnému. 

 

Mgr. Vítězslav Dostál 

 

 

Hodnocení činnosti kroužku – Kroužek deskových a logických her 

Kroužek deskových a logických her navštěvovalo 11 žáků napříč ročníky. Probíhal 

každý sudý čtvrtek od října do května od 14:00 do 15:30 ve třídě 5. A. 

Kroužek byl určen jak pro soutěživé děti, které rády hrají deskové hry a nemají mnoho 

příležitostí si zahrát, ale také dětem, které rády logicky přemýšlí a chtějí porovnat své 

schopnosti se svými vrstevníky. Děti se seznámily s pravidly některých deskových a karetních 

her. Často tyto hry byly náročnější na pravidla i logický úsudek. Dané hry si samozřejmě také 

mohly samy vyzkoušet a popasovat se se spolužáky v podobě protihráčů či spoluhráčů. 

Zaměřovali jsme se i na hry kooperační, při kterých žáci musí spolupracovat, aby dosáhli 

úspěchu. Žáci si tak mohli vyzkoušet svoje strategie a uplatňovali taktické myšlení při hrách 

jako jsou Osadníci z Katanu, Bitva o Bradavice, Kouzelní tvorové, Carcassonne, Monopoly, 

Dáma, Šachy či jejich oblíbené karetní hře Výbušná koťátka. 

Kroužek žáky bavil a často jsme dohodnutý čas i překračovali. Zažili jsme spoustu 

zábavy, a hlavně se děti naučily, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a hru si naplno užít. 

 

Mgr. Vítězslav Dostál 
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Hodnocení činnosti kroužku – Čtenářský klub 

Ve školním roce 2021/2022 byl opět realizován čtenářský klub. Navštěvovali jej žáci 8. 

ročníků. Kroužek probíhal nezávisle na běžné výuce českého jazyka, a to pravidelně každý 

týden v pondělí odpoledne v prostorách školní knihovny. Primárním cílem tohoto kroužku bylo 

rozvíjet vztah ke knize, respektive obecně ke čtenářství. 

Obsahová náplň kroužku: 

− rozvíjení čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností 

− diskuze o přečtených knihách 

− sledování aktuálních literárních trendů + výměna tipů ke čtení 

− společný výběr vhodné zajímavé četby 

− naučit se rozlišit literaturu kvalitní od té méně hodnotné 

− nácvik sebe–prezentačních schopností 

Žáci zde získali možnost společně diskutovat o přečtených knihách, ale i jednotlivých 

příbězích. Rozebírali přečtené knihy a sdíleli čtenářské tipy. Přirozeně tak posilovali čtenářské 

chování (způsob výběru vhodné knihy, orientace v literatuře, návyk tohoto způsobu trávení 

volného času atd.). 

 

Mgr. Tomáš Mrkva 

 

Hodnocení činnosti kroužku – Jóga pro děti 

 Kroužek dětské jógy navštěvovali žáci 1. a 4., třídy. Vedoucím kroužku byla Mgr. 

Renáta Valíková. Probíhal od září do června, mimo období distanční výuky. Každý čtvrtek od 

13:15 do 14:15 ve třídě 3. B. Navštěvovalo ho 8 žáků. Děti se učily pravidelným cvičení jógy 

získat: 

− pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla 

− lepší vnímání/ uvědomování si svého těla, následně také pocitů 

− lepší ovládání těla – koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby 

− lepší soustředění 

− umění relaxovat a následně lepší (mnohdy i delší) spánek 

− snadnější zvládání stresových situací 

− rozvoj fantazie a představivosti 

− zdravý návyk pro celoživotní duševní pohodu a zdraví 

− úctu k sobě i okolí 

− radost a pozitivní naladění a sebevědomí 

− formování charakterových vlastností (cvičením v kolektivu se děti učí ohleduplnosti, 

respektu, přizpůsobivosti apod.) 

− rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami a náčiním, učí 

se orientaci v prostoru) 

− rozšiřování slovní zásoby 

Žáci odcházeli z kroužku spokojení a již se těšili na další hodinu, všichni by rádi 

pokračovali i v nadcházejícím školním roce. 

 

Mgr. Renáta Valíková 
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Hodnocení činnosti kroužku – Fotografický kroužek 

V rámci školního roku 2021–2022 opět na naší škole probíhal fotografický kroužek. 

Jedná se o činnost realizovanou ve spolupráci se Střední polygrafickou školou Olomouc. 

Kroužku se účastnili žáci třídy 8.A. 

Část praktické výuky zajišťovali v prostorách této školy přímo její učitelé. Účastníci se 

seznámili se základními principy fungování zrcadlových fotoaparátů, základy fotografování a 

následné postprodukce v grafickém editoru. 

Na dílně pak absolvovali celý proces výroby deníku, který si kompletně vyrobili sami. 

Postupně pod odborným vedením prošli – vázání, tvorba obálka, tisk, ořez. 

V rámci teorie byli seznámeni s obecnými pravidly a tipy, pomocí kterých lze docílit 

kvalitnějších fotografických výsledků. Velký zájem poté byl i o ukázky letu s dronem, 

seznámení s jeho technickou stránkou a fotografování pomocí tohoto přístroje. 

 

Mgr. Tomáš Mrkva 

 

 

Hodnocení činnosti kroužku – Literárně–diskusní kroužek 

Ve školním roce 2021/2022 mohli žáci 2. stupně naší školy opět navštěvovat diskuzní 

kroužek. V rámci něj si vybraní žáci z osmých a devátých tříd rozšiřovali své znalosti v oblasti 

mateřského jazyka a komunikace. Jednalo se zejména o rozvíjení a posilování těchto 

dovedností: 

− sebeprezentační dovednosti 

− vystupování na veřejnosti, ústní přednes před posluchači 

− zdravé asertivní chování 

− rozvoj komunikačních dovedností 

− rozvíjení čtenářské gramotnosti vystupování na veřejnosti/ústní projev 

− odbourávání stresu z vystupování před lidmi 

 

Mgr. Tomáš Mrkva 

 

Hodnocení činnosti kroužku – Keramika 

Keramický kroužek pana Švehlíka pod vedením vychovatelek Handlířová a 

Zmrzlíková, probíhal každé úterý od 15.00 do 16.00hodin. 

O kroužek byl mezi dětmi velký zájem, děti si vyrobily spoustu krásných dekorativních 

výrobků, zaměřených na různá témata (Vánoce, Velikonoce, svátek matek) 

Děti si při práci s keramickou hlínou rozvíjí jemnou motoriku, představivost a fantazii 

a navíc mají krásné dárečky pro své blízké. 

 

Věra Handlířová 
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Hodnocení činnosti kroužku – Výtvarná výchova 

Kroužek výtvarné výchovy pod vedením učitelky Mgr. Marie Reif probíhal každou 

středu od 14 do 15hod. 

Cílem kroužku byla příprava studentů 9. ročníků k přijímacímu řízení na střední školy 

s uměleckým zaměřením. Studenti se učili, jak kreslit zátiší, kompozici, proporce a odměřování 

objektů, stínování, světlo a stín, perspektivu. 

Studenti na kroužek docházeli pravidelně, dělali velké pokroky a byli motivovaní, 

přinášeli domácí práce ke konzultaci a zvládli všechny plánované výstupy. 

 

Mgr. Marie Reif 

 

 

Hodnocení činnosti kroužku – Hudr 

V letošním školním roce se naše činnost daleko více specializovala na rozvoj 

komunikativních dovedností a pomocí společenských her a aktivit jsme zlepšovali mezi dětmi 

dobré vztahy, vzájemnou pomoc a toleranci. Nejvíce ale bavil děti tanec. Protože máme skoro 

samá děvčata, byl Justdance hlavní složkou našich schůzek a při kombinaci se zpěvem a hrami 

měly schůzky velmi pěknou společenskou úroveň. 

Schůzky se konaly jako vždy v pátek od 14 do 15 hodin a často se nám nepodařilo včas 

skončit, neboť činnost děti moc bavila. Toto jsme tolerovali, neboť vinou pátečního termínu 

nám schůzky občas odpadly. Kromě schůzek bylo velkým tahákem tzv. nocování ve škole – ať 

už v rámci samostatného kroužku, nebo při celoškolních aktivitách. Zúčastnili jsme se několika 

společenských akcí. Bylo to vítání občánků a setkání s důchodci – jubilanty k jejich životním 

výročí. Letos jsme vystupovali dvakrát. Další kulturu jsme zajistili vystoupením u pomníku 

padlým k příležitosti oslav vítězství v květnu, kdy jsme si nacvičili malé hudebně – recitační 

pásmo. 

Během celého roku chodilo do kroužku kolem třiceti pěti dětí, což považujeme za velký 

úspěch. Věříme, že i v příštím roce budeme v činnosti tohoto kroužku pokračovat. 

 

Mgr. Miloslav Palát 

 

 

Hodnocení činnosti kroužku – Anglická konverzace 

Kroužek anglické konverzace pro druhý stupeň ZŠ pod vedením paní učitelky 

Buchlovské probíhal každé úterý od 14 hodin. O kroužek byl mezi žáky zájem, ale z důvodu 

covidové krize a omezení byl kroužek po několika setkáních zrušen. 

Žáci si v kroužku zkoušeli konverzovat na různá témata, rozvíjeli slovní zásobu a plnili 

různé úkoly a aktivity pro zlepšení jejich dovedností v anglickém jazyce. 

 

Mgr. Nela Buchlovská 
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Hodnocení činnosti kroužku – Čtenářská dílna 

Čtenářská dílna probíhala každý pátek od 12:00 do 12:45 pod vedením Dominiky 

Římské. Děti se do kroužku vždy velmi těšily. 

Z domu si donesly vlastní zajímavou knížku, o které nám všichni společně vyprávěli a 

někdy jsme si úryvek z knihy i dramaticky zahráli. Společně jsme tvořili pracovní listy, díky 

kterým si děti rozvíjely svou fantazii. 

 

Mgr. Dominika Římská 
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15. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Září        

- seznámení s pravidly ŠD, sportovní soutěž na hřišti 

Říjen 

- chystání masek na halouvenský den.  Soutěž mezi odděleními o nejhezčího draka. 

Listopad 

- soutěž výtvarná “veselá pastelka”, soutěž města Olomouc – malování a 

pojmenování                                                                                                                                                                       

vánočního stromku na náměstí 

Prosinec 

- soutěž o nejlépe namalovaný vánoční stromeček mezi odděleními 

- Mikulášská a vánoční besídka  

- vánoční dekorace, přáníčka a dárečky 

Leden 

- soutěž “ ukaž svůj talent” 

Únor 

- projektový den – výroba leporela                                                                                                                                                                    

Březen 

- výzdoba školy a školní družiny – jarní výzdoba    

 Duben 

- dopravní soutěž na hřišti                                        

Květen 

- Den matek – výroba přáníček, Den dětí – soutěže na školním hřišti 

Červen 

- soutěž Hrad z písku a Malování na chodník 

 

Celoročně dbáme na bezpečnost, zásady slušného chování a hrajeme celoroční hru „Cesta za 

pokladem“. 

 

 

Věra Handlířová 

vedoucí vychovatelka ŠD 
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16. MATEŘSKÉ ŠKOLY 
                  

16.1. MŠ HODOLANSKÁ 4, MŠ ŘEZNÍČKOVA 1 

 
Charakteristika Mateřské školy Hodolanská 4 

 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Řezníčkova 1, příspěvková organizace 

Adresa školy Mateřská škola, Hodolanská 4, Olomouc 

Telefon  739 622 718 

E–mail mshodolanska@zs–reznickova.cz 

Kapacita 46 dětí 

1. třída – 23 dětí 

2. třída – 23 dětí 

Provoz MŠ 6:15 – 16:15 

 

Mateřská škola Hodolanská 4 je součástí Základní školy a Mateřské školy Olomouc, 

Řezníčkova 1. MŠ má dlouholetou tradici. Byla postavena v objektu původní Základní školy 

Řezníčkova 1. Do prostor MŠ je zvláštní vchod. Přestože je budova jednou stranou situována 

k hlavní silnici, vzdělávací aktivity nejsou rušeny. MŠ je dvoutřídní školou s celodenním 

provozem, s esteticky a účelně řešeným interiérem i přilehlou školní zahradou využívanou 

celoročně. Školní zahrada je vybavena dvěma pískovišti, průlezkami, pružinovými houpadly, 

altánem a letní učebnou. Od 1. 9. 2016 je k dispozici dětské hřiště, nedaleko MŠ, které 

využíváme v dopoledních hodinách, odpoledne slouží i pro veřejně volné aktivity dětí. 

Průběžně probíhaly vnitřní úpravy a rekonstrukce, nové vybavení tříd a prostor školy, které 

optimálně vyhovují potřebám dětí. Strava je dovážena ze školní jídelny Řezníčkova, která je 

součástí subjektu a je v blízkosti MŠ. Mateřská škola úzce spolupracuje s PPP, SPC, Pdf UPOL 

a dalšími odborníky. V MŠ je zapsáno 46 dětí ve věku od 3 do 5 let. 

 

Vzhledem k vysokému počtu dětí byla od 1. 9. 2013 otevřena Mateřská škola 

Řezníčkova1, která je rovněž součástí Základní školy a Mateřské školy Olomouc, Řezníčkova 1. 

 

 

Charakteristika Mateřské školy Řezníčkova 1 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Řezníčkova 1, příspěvková organizace 

Adresa školy Mateřská škola, Řezníčkova 1, Olomouc 

Telefon 733 180 988 

E–mail msreznickova@zs–reznickova.cz 

Kapacita 25 dětí 

1. třída – 25 dětí 

Provoz MŠ 6:15 – 16:15 

mailto:msreznickova@zs-reznickova.cz
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Mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy, Olomouc, Řezníčkova 1. 

MŠ sídlí v přízemí budovy základní školy, která prošla vnitřními rekonstrukcemi a úpravami. 

Byla postavena v objektu původní Základní školy Řezníčkova 1. Do prostor MŠ je zvláštní 

vchod. Přestože je budova jednou stranou situována k hlavní silnici, vzdělávací aktivity nejsou 

rušeny. V MŠ je jedna třída s celodenním provozem, s esteticky a účelně řešeným interiérem. 

K pobytu venku je využíváno nedaleké dětské hřiště. 

Strava je dovážena ze školní jídelny, která je součástí subjektu a je v blízkosti MŠ.  

 

Personální zajištění 

Odbornou péči v MŠ Hodolanské zabezpečují čtyři učitelky s úvazkem 1,0 

s požadovanou kvalifikací a 1 asistentka pedagoga. 5 pedagogických pracovnic, jejichž 

pracovní náplň vychází z pracovního řádu a povinností pedagogického pracovníka. Pro školní 

rok 2021/2022 byla přijata asistentka pedagoga s úvazkem 0,75, která působila ve třídě Srdíček 

pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami V MŠ působila 1 provozní pracovnice 

s úvazkem 1,0. 

Mgr. Hana Vodáková – vedoucí učitelka      

 Mgr. Leona Štýbnarová        

 Bc. Eliška Kvapilová         

 Kateřina Přidalová         

 Iveta Vaculková – asistent pedagoga 

1 provozní pracovnice – školnice Jana Popelková 

 

V MŠ Řezníčkova 1 působí 2 pedagogické pracovnice s úvazkem 1,0 s požadovanou klasifikací 

a 1 provozní pracovnice. 

Daniela Selucká          

Monika Krylová          

Anna Máčalová – školnice 

 

Je podporována profesionalizace pracovního týmu, jsou vytvářeny podmínky pro jejich 

další systematické vzdělávání formou vzdělávacích kurzů, seminářů i samostudia. Pedagogický 

sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel. Učitelky jednají, chovají se a pracují 

profesionálním způsobem. Jejich přímá pedagogická práce je organizována takovým 

způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. 

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, 

jistě a bezpečně. Pedagogové respektují potřeby dětí, napomáhají jejich uspokojování. Děti 

nejsou neúměrně zatěžovány spěchem a chvatem. Žádné z dětí není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou 

omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.  

Pedagogický styl je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a 

naslouchající komunikací učitelky s dětmi. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se 

projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost. Učitelky se věnují neformálním vztahům 

dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na 

nové prostředí. 
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Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají 

předepsanou odbornou kvalifikaci. V MŠ Hodolanské mají 3 pedagogické pracovnice 

vysokoškolské vzdělání, 1 středoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením ukončené 

maturitní zkouškou a 1 ukončený program celoživotního vzdělávání (Studium pedagogiky pro 

asistenty pedagoga). V MŠ Řezníčkova disponují 2 pedagogické pracovnice středoškolským 

vzděláním zakončeným maturitní zkouškou. Pedagogičtí zaměstnanci se průběžně 

sebevzdělávají, přistupují aktivně k dalšímu vzdělávání.  

 

Cíle a zaměření školy 

• vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelském 

„rodinném“ prostředí, 

• napomáhat dětem k bezproblémovému zařazení se do „vnějšího světa“, 

• působit s důrazem na oblast citovou a estetickou, 

• poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje 

a zdraví, 

• být otevření, aktivní vstřícní vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně k rodičům, aktivně 

navazovat a udržovat kontakty se společenskými, vzdělávacími a odbornými 

institucemi, i ostatními organizacemi za účelem vytvoření podmínek pro získávání 

vnější podpory a vzájemné spolupráce (např. se základní škola, základní uměleckou 

školou, ZŠ a MŠ pro děti s vadami řeči, speciálními pedagogickými centry, lékaři, 

psychology), 

• podporovat u dětí rozvoj vlastní identity. 

 

Cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit 

základ celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Školní 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále „ŠVP“) vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále „RVP“). Zohledňuje 

specifické podmínky školy (lokalitu vnější i vnitřní možnosti) a respektuje věkové zvláštnosti 

dětí. Dílčí cíle směřují k vytvoření základů kompetencí (k učení, k řešení problémů, 

komunikativních, sociálních a personálních i činnostních a občanských) skrze vzdělávací 

oblasti Dítě a jeho tělo (biologickou), Dítě a jeho psychika (psychologickou), Dítě a ten druhý 

(interpersonální), Dítě a společnost (sociálně–kulturní) a Dítě a svět (environmentální) 

prostřednictvím vzdělávací nabídky (intelektových a praktických činností).  

Vzdělávací program je zpracován do celků vzájemně navazujících, ponechává prostor 

učitelkám pro zpracovávání třídních vzdělávacích programů (dále „TVP“), ve kterých je 

reagováno na aktuální vnější podmínky i podmínky jednotlivých tříd. Školní vzdělávací 

program a jeho tvorba je v kompetenci pedagogických pracovníků. 

 

Adaptace dětí ve školním roce 2021/2022 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla adaptace nově přijatých dětí v normě. Adaptační program 

pro nově příchozí děti přináší pozitiva a umožňuje lépe vnímat přechod dítěte z rodinného 

prostředí do prostředí mateřské školy. Jelikož nově přijaté děti absolvovaly adaptační program, 

jejich adaptační období bylo kratší a rychle si na předškolní zařízení zvykly.  Adaptační období 
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můžeme zhodnotit pozitivně. Adaptace u všech dětí probíhala bez obtíží. Děti, které přecházely 

z MŠ Hodolanské do MŠ Řezníčkova, byly již s prostředím i pedagogy seznámeny, adaptace 

byla zcela bezproblémová.  

 

Přijímací řízení na školní rok 2022/2023 

Termín přijímacího řízení byl stanoven ředitelem školy spolu se zřizovatelem. Veřejnost 

byla informována o termínech zápisu prostřednictvím plakátu vyvěšených na budovách MŠ a 

internetových stránek školy s dostatečným časovým předstihem. O přijetí/nepřijetí rozhoduje 

ředitel školy. Základním kritériem pro přijetí dítěte do MŠ je jeho věk, přednostně jsou 

přijímány děti v posledním ročníku předškolní docházky.  

Přijímací řízení proběhlo v MŠ Hodolanské, do MŠ Řezníčkova budou na základě 

písemných žádostí rodičů, přeřazeny děti odpovídajícího věku, tedy děti 5–ti a 6–ti leté z MŠ 

Hodolanské do MŠ Řezníčkova, kde budou plnit předškolní docházku v následujícím školním 

roce (2022/2023). 

Příjímací řízení pro školní rok 2022/2023 bylo uskutečněno v podobě klasického zápisu, 

kdy zákonní zástupci mohli doručit do MŠ dokumenty osobně, elektronicky do datové schránky 

školy či emailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Přijímací řízení do MŠ Hodolanské na školní rok 2022/2023 zahrnovalo 50 žádostí o 

přijetí. Přijato bylo 25 dětí, nepřijato 25 dětí. Z přijatých dětí se jednalo o 12 dívek a 13 chlapců. 

Přijímací řízení do MŠ Řezníčkova neproběhlo z důvodu plné kapacity třídy, kdy na základě 

písemných žádostí zákonných zástupců, byly do MŠ Řezníčkova přeřazeny děti z MŠ 

Hodolanské, které budou ve školním roce 2022/2023 plnit poslední ročník povinné předškolní 

docházky.  

 

Materiálně technické vybavení 

MŠ Hodolanská 

MŠ je samostatnou jednopatrovou budovou sídlící v prostorách základní školy, která 

prošla mnohými vnitřními rekonstrukcemi a úpravami. Její technický stav je dobrý. Nachází se 

v ní 2 třídy, 2 dětské šatny, 1 šatna pro personál, společné hygienické zařízení se sprchovým 

koutem, kancelář, kuchyň využívaná jako přípravna jídla. Prostory velikostí i uspořádáním 

vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí. Materiální podmínky školy jsou na velmi 

dobré úrovni. Nové vybavení tříd dětským nábytkem, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické 

zařízení i vybavení pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, 

odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. Hračky, pomůcky, náčiní a další 

doplňky jsou průběžně inovovány a doplňovány, odpovídají počtu i věku dětí. Jsou umístěny 

tak, aby je děti viděly a mohly je samostatně brát.  

V tomto školním roce proběhla v MŠ výměna dětských židlí a dětských lehátek 

k odpočinku. 

 

MŠ Řezníčkova 

MŠ sídlí v přízemí budovy základní školy, která prošla mnohými vnitřními 

rekonstrukcemi a úpravami. Její technický stav je dobrý. Nachází se v ní 1 třída, 1 dětská šatny, 

1 šatna pro personál, společné hygienické zařízení se sprchovým koutem, kuchyň využívaná 

jako přípravna jídla. Třída je rozdělena na hernu a část, ve které probíhají výchovně–vzdělávací 
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činnosti a stravování dětí. Herna je vybavena interaktivní tabulí. V MŠ Řezníčkova neproběhly 

v tomto školním roce žádné větší rekonstrukce či opravy.  

 

Organizace výchovy a vzdělávání 

MŠ Hodolanská 

Děti se vzdělávaly ve dvou třídách – 1. třída  – Srdíčka, 2.třída – Sluníčka. 

Ve třídě Srdíček bylo zapsáno 23 dětí ve věku 5 – 6 let, z toho 13 chlapců a 10 dívek, ve třídě 

Sluníček 23 dětí ve věku 3–4 let, z toho 10 chlapců a 13 dívek. Do ZŠ v září nastupují 4 děti, 

6–ti dětem byl udělen OŠD o jeden rok. 

 

MŠ Řezníčkova 

Děti byly vzdělávány v jedné třídě v počtu 25 a ve věku od 5 do 7 let, z toho 16 chlapců 

a 9 dívek. Do ZŠ v září nastupuje 24 dětí, 1 byl udělen OŠD o jeden rok, 1 dítě pokračuje 

v docházce do MŠ v následujícím školním roce. 

Učitelky pracovaly s dětmi podle ŠVP „Vyplouváme za poznáním“, na základě kterého, 

si vytvářely týdenní vzdělávací plány. Na konci každého týdne provedly učitelky evaluaci a 

vyvodily závěry k další pedagogické činnosti. Všem dětem byla vedena portfolia, do kterých 

byly průběžně zaznamenávány jejich individuální pokroky – v elektronické podobě na 

www.spravams.cz  

 

Vzdělávání  

Všechny pracovnice školy byly proškoleny v oblasti BOZP, PO a poskytování první 

pomoci. Pedagogické pracovnice individuálně studovaly nově zakoupené knihy a materiály 

z internetu, týkající se změn v oblasti předškolní výchovy. 

 

Spolupráce s rodiči 

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost ve 

prospěch dětí, prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ. Rodiče jsou informováni o 

prospívání svého dítěte o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. S učitelkami se 

domlouvají na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. Rodiče mají možnost podílet 

se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou dostatečně informováni o všem, 

co se v mateřské škole děje. Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná 

důvěra a otevřenost, vstřícnost. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají 

možnost podílet se na dění v mateřské škole.  

 

Kontrolní činnost 

Ze strany vedení byla prováděna průběžně. V oblasti výchovně vzdělávací sledováním práce 

učitelek, výsledků práce dětí, účast na přímém výchovném působení. Učitelky uplatňovaly 

aktivní metody a formy práce s využíváním pomůcek, hraček, literatury. Pracovaly 

profesionálně, využívaly své odborné znalosti, uplatňovaly zásadu individuálního přístupu 

k dětem, zkoušely nové metody výchovné práce, jako využití situací, prožitkového učení. 

Hodnocení probíhá průběžně, nedostatky a výtky jsou řešeny operativně v konkrétních 

situacích u všech zaměstnanců a závěry jsou projednány osobně i na pedagogických radách. 

http://www.spravams.cz/
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Diskuzní forma byla velmi kladně přijata, a proto jí budeme využívat i nadále. Všichni dbají na 

odborný růst, účastní se dalšího vzdělávání. 

 

Oblast provozní 

Průběžně byl kontrolován pořádek na pracovišti. Jsou kontrolovány hygienické 

předpisy, předepsaná teplota jídel, kontrolován pitný režim. Pravidelně kontrolován jídelníček 

a strava. 

Všechny revize jsou uskutečňovány v termínu, kontrolován technický stav budovy. 

 

Dílčí programy 

- u nových dětí realizujeme s rodiči adaptační program 

- děti se zúčastňují předplaveckého výcviku a saunování  

- možnost docházení do kroužků: Judo, Logopedický kroužek, Taneční kroužek 

- logopedickou péči ve spolupráci se Speciální mateřskou školou pro děti s vadami řeči, 

depistáž 

- cvičení v tělocvičně ZŠ 

- spolupráce s městskou policií – beseda, dopravní soutěž 

-  kulturní akce, návštěva divadel, využíváme celoroční nabídku kvalitních kulturních 

programů v MŠ i mimo. 

 

Tradiční akce školy 

- Mikulášské zvonění 

- Sv. Martin, krmení zvířátek 

- Vánoční zastavení – společné vyrábění dárků, posezení u stromečku 

- Seznámení s lidovými zvyky 

- Dětský karneval 

- Vynášení „Babice Zimice“ 

- Svátky jara, společné vyrábění velikonočních ozdob 

- Besídka pro rodiče, rozloučení s předškoláky  

- Oslava dětského dne 

- Školní výlet  

- Oslavy narozenin 

- Tvořivé dílny pro rodiče a děti 

 

    

    

Mgr. Hana Vodáková 

vedoucí učitelka MŠ Hodolanská 4 a MŠ Řezníčkova 1 
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16.2. MATEŘSKÁ ŠKOLA PURKYŇOVA 3 

 

Charakteristika školy 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Řezníčkova 1, příspěvková organizace 

Adresa školy Mateřská škola, Purkyňova 3, Olomouc 

Telefon 585 31 325, 739 622 722 

E–mail mspurkynova@zs–reznickova.cz 

Adresa internetové stránky http://www.zs–reznickova.cz/ms–purkynova/uvod 

Kapacita Celkem: 2 třídy – 47 dětí 

Provoz školy MŠ Táboritů 6,20 – 16,30    

 

 

Mateřská škola se nachází v městské části Hodolany, mateřská škola je ve stávající 

budově v provozu od r 1907. V roce 2009 byla budova značně zrekonstruována a rozšířena o 

další užitné plochy, nebyla však navýšena její kapacita. Mateřská škola je škola s celodenním 

provozem, probíhajícím ve dvou třídách pro 47 dětí.  Děti mají k dispozici dvě třídy, hernu, 

šatnu a sociální zařízení. Další prostory nezbytné pro chod školy jsou kancelář, výdejna stravy, 

úklidová komora, šatna a sociální zařízení pro personál. Na mateřskou školu plynule navazuje 

zahrada s herními prvky pro nejrůznější aktivity a hry dětí. 

 

Personální obsazení 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají úvazek 1,0. 

Vedoucí učitelka Mgr. Kateřina Bartoňová 

Pedagogové: Michaela Volná, Ludmila Štěpánová, Bc. Lucie Kalousová 

Asistent pedagoga: Radka Villano 

Provozní zaměstnanci: Petra Zavadilová, úvazek 1,0 

                                     Alena Havová, úvazek 0,31 

 

Cíle mateřské školy 

V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Jedna, dvě, 

tři, čtyři, pět, chceme poznat celý svět, který je vypracováván vždy v souladu s RVP PV, byl 

vypracován v rámci společné debaty a vyhodnocování a evaluace předchozích ŠVP. Na základě 

ŠVP tvoří pedagogové v jednotlivých třídách Třídní vzdělávací programy (TVP), které 

odpovídají aktuálním schopnostem, zájmům a potřebám dětí. Tyto TVP jsou každý týden 

vyhodnocovány, evaluace pak slouží jako zpětná vazba pro další práci. 

Pedagogové pracují vždy s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich rodičů, jsme 

škola otevřená, s rodiči často spolupracujeme, konzultujeme a pořádáme společné odpolední 

akce. V rámci vzdělávání jsou zapojeny všechny oblasti – biologická, psychologická, sociálně–

kulturní, interpersonální a environmentální. Zaměřujeme se na upevňování zásad směřujících 

ke zdravému životnímu stylu.  Dbáme na rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti–

děti mají neustálý přístup k otevřeným knihovnám, spolupracujeme s Knihovnou města 

Olomouce. 
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Věcné vybavení 

Prostorové uspořádání mateřské školy vyhovuje všem aktivitám dětí, ať už se jedná o 

individuální či kolektivní a kooperativní činnosti. 

Veškeré vybavení–nábytek, nádobí, toalety, lehátka atd. zcela odpovídá hygienickým 

požadavkům, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Vybavení hračkami, pomůckami 

či výtvarnými potřebami vždy odpovídá potřebám dětí, je v odpovídajícím počtu a je průběžně 

doplňováno a obnovováno. Veškeré pomůcky mají děti vždy v dosahu, tak aby si volně mohly 

své činnosti vybírat. Prostor k nejrůznějším aktivitám poskytuje i zahrada stíněná vzrostlými 

stromy, vybavená herními prvky pro pohybové aktivity (prolézačky, kola, odrážedla, míče, …) 

námětové hry (domeček, pískoviště, mašinka) a výtvarné činnosti (tabule, kreslicí stolky, křídy, 

…), vzniklo nové zastřešení pískoviště, které bude postupně přebudováno na hranoloviště 

s pevnou podlahou (prostor pro hry s kostkami). Velmi využívaná je také nová houpačka a 

stávající mlhoviště, které dětem zpříjemňuje pobyt na zahrádce v letních měsících. Na jaře byly 

pořízeny nové vyvýšené záhony, kde s dětmi pěstujeme jahody, bylinky, rajčata… děti se 

aktivně na péči o záhony podílejí. Velkým zpestřením a rozšířením aktivit bylo pořízení 

přenosné trouby na pečení – pekli jsme vánoční cukroví, velikonoční perníčky, občerstvení pro 

maminky, sladké šneky, pizzu…. A také pořízení reproduktoru s mikrofonem. Děti také 

s radostí přivítaly nové mazlíčky do každé třídy – obří šneky Achatiny, a aktivně se podílejí na 

péči o ně – krmení, koupání, … 

 

Spolupráce se Základní školou Řezníčkova 

V rámci usnadnění přechodu dětí do ZŠ, úzce spolupracujeme se ZŠ Řezníčkova. 

Navštěvujeme se navzájem, pořádáme společné akce (mikulášská nadílka, návštěva budoucích 

prvňáčků ve škole, den dětí, …)  

Ve spolupráci s Mgr. Veronikou Ješátkovou pokračujeme v projektu Šablony do škol 

– projektové dny 

 

Kulturní akce školy, spolupráce s rodiči 

V tomto školním roce bylo naším cílem velmi úzce spolupracovat s rodinami dětí. 

Rodiče měli možnost aktivně se podílet na chodu MŠ a zajištění zajímavých exkurzí či 

přednášek pro děti.   

I tento školní rok lehce poznamenala epidemie Covid–19, přesto se však dařilo 

připravovat dětem aktivní a pestrý program i mimo budovu MŠ. Navázali jsme spolupráci 

s Městskou knihovnou Jungmannova, která se však ukázala jako neefektivní (programy nebyly 

zaměřené na předčtenářskou gramotnost, byly nezáživné, formou „přednášek“ u televize).  MŠ 

navštívilo několik divadelních společností s tematickými pohádkami, proběhl karneval, besídky 

a tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, rodiče se velmi aktivně a s radostí zapojovali – pomáhali 

s organizací, výzdobou, občerstvením, … 

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého jsme se zúčastnili vědomostní soutěže 

v Rozáriu, studenti stomatologie a medicíny připravili dětem interaktivní poučení dopoledne a 

společně s Městskou policií dopravní soutěže v Botanické zahradě. Přijali jsme také pozváni 

Magistrátu města Olomouc a absolvovali prohlídku centra Olomouce Procházka s kočičkou 

Olou. U příležitosti Dne dětí proběhl v MŠ projektový den Letem světem s písničkou 
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(muzikoterapie) zakončený tombolou pro děti. Velmi úspěšná byla Malá maturita, společné 

opékání špekáčků s rodiči a následné nocování předškoláků v MŠ.  

Konec školního roku se pak nesl ve znamení Pasování předškoláků, závěrečné besídky 

obou tříd a také výletu do Ludéřova na farmu za zvířátky.  

Po celý školní rok se snažíme veškeré aktivity plánovat tak, aby kopírovaly roční 

období, řád roku a reflektovaly tradiční zvyky a svátky (dýňová slavnost, pekelný rej, vánoční 

zvyky a tradice, masopust, velikonoční tradice, vynášení Moreny, pálení čarodějnic, …).   

Některé akce jsou předem naplánovány, jiné vznikají spontánně v závislosti na akcích 

města, nabídky rodičů atd…  Rodiče velmi pozitivně přivítali možnost uzavřené Fb skupiny. 

 

 

Mgr. Kateřina Bartoňová 

vedoucí učitelka MŠ Purkyňova 
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16.3. MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBORITŮ 36 

 

Charakteristika školy 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, 

Řezníčkova 1, příspěvková organizace 

Adresa školy Mateřská škola, Táboritů 36, Olomouc 

Telefon 585 313 698,739 622 724  

E–mail mstaboritu@zs–reznickova.cz 

Adresa internetové stránky http://www.zs–reznickova.cz/ms–taboritu/uvod 

Kapacita Celkem: 2 třídy – 36 dětí 

1.třída – 16 dětí 

2.třída – 20 dětí 

Provoz školy MŠ Táboritů 6,15 – 16,15      

 
Mateřská škola Táboritů 36, Olomouc je od 1. 1. 2003 součástí Základní školy a 

Mateřské školy, Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace. Budova mateřské školy se 

nachází ve starší zástavbě klidné části Olomouc – Bělidla. Byla zřízena v roce 1907 jako jedna 

ze čtyř mateřských škol v Olomouci. MŠ je dvoutřídní školou s celodenním provozem. 

Mateřská škola má spíše menší prostory, ale uspořádáním vyhovuje skupinovým 

a individuálním činnostem dětí. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje školní 

zahrada, která svým uspořádáním a vybavením umožňuje dětem rozmanité pohybové a další 

aktivity.  

Strava je dovážena ze školní jídelny Řezníčkova, jenž je součástí právního subjektu. 

 
Personální zajištění 

4 pedagogické pracovnice s úvazkem 1,00, jejichž pracovní náplň vychází z pracovního 

řádu a povinností pedagogického pracovníka: 

 

• vedoucí učitelka: Bc. Sylva Hirnerová 

• pedagogové: 

Mgr. Jana Kostkanová (od 10/2021 MD)  

Valentina Vítková (od 10/2021) 

Bc. Nela Babirádová (od 6/2022 Mgr. Nela Babirádová) 

Lenka Chvostková 

• asistenti pedagoga: 

Kamila Biernatová 

Provozní pracovnice 

• školnice – Petra Procházková 

• uklízečka – Lenka Zendulková 

 

Vzdělávání 

• Všechny pracovnice prošly školením BOZP a PO 
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• Bc. Sylva Hirnerová  

o Podávání léků a léčivých přípravků u dětí v MŠ 

o Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv  

o Výbava lékárničky v mateřské škole 

o Školní zralost pro učitelky MŠ 

• Kamila Biernatová – Neurovývojové souvislosti v procesu učení 

• Nela Babirádová  

o studium UP Olomouc – zakončeno 6/2022 – Mgr. 

o Jak pracovat se zlobivým dítětem 

o Badatelská výuka – praktické náměty z přírodních věd 

o Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak se k tomu má 

mateřská škola postavit… 

o Jak tvořit pravidla pro "zlobivé" žáky 

 

Cíle a zaměření školy 

- vytvořit pro děti kvalitní, klidné a podnětné prostředí s dostatkem aktivit pro 

harmonický rozvoj dětské osobnosti 

- tvorba pestrého vzdělávacího programu, který bude přizpůsobený potřebám a zájmům 

všech dětí a bude aktivně realizován 

- rozvoj samostatných, komunikativních, empatických, zdravě sebevědomých dětí 

v podnětném a přátelském prostředí 

- podpora zdraví dětí a zdravého životního stylu, uspokojování tělesné a psychické 

pohody 

- prohlubování vztahů učitelka – dítě, dítě – učitelka 

- rozvíjení a podněcování počátečního vzdělávání, těch specifických možností a 

schopností, jež dítě právě v této době má 

- vytváření postojů dítěte ke společnosti a přírodnímu prostředí, ochrana přírody 

- hledání a uplatňování metod práce, které umožňují v co největší míře spontánní činnosti 

- prohlubování spolupráce MŠ s rodiči a dalšími partnery 

 

Na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je vypracován 

Školní vzdělávací program s názvem „NÁŠ SVĚT PLNÝ PŘEKVAPENÍ“, který je sestaven 

na základě podmínek školy a individuálních potřeb dětí. ŠVP je koncipován tak, aby byl 

variabilní a umožňoval zapojení mladších i starších dětí dle náročnosti úkolů a metod práce.  

Na základě ŠVP si pedagogové zpracovávají jednotlivé týdenní plány pro každou třídu 

zvlášť. Témata si mohou volit a měnit dle potřeby a přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a 

zájmu dětí. K tomu jsou využívány všechny dostupné formy vzdělávání, spontánní i 

organizované činnosti, jejichž poměr je vyvážený. V didakticky cílené činnosti učitelka 

naplňuje konkrétní vzdělávací cíle za aktivní účasti dítěte a s využitím individuálního, 

skupinového i frontálního přístupu, učení hrou, praktickou činností. Děti s odkladem školní 

docházky mají vytvořený individuální vzdělávací plán se zaměřením na posílení jejich slabších 

stránek.  
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Vzdělávání je doplněno nabídkou doplňujících aktivit: 

- Divadelní představení, koncerty v MŠ i v divadle 

- Besedy – „Zdravé zoubky“, „Nemocnice pro medvídky“, Městská policie 

- Návštěva zvířátek v MŠ – sovičky, papoušci, pejsci 

- Kreslení s malířem Lubomírem Dostálem 

V letošním školním roce jsme se zaměřili i na rozšiřování aktivit domácí podpory vzdělávání. 

 

Přijímací řízení 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitel školy spolu se zřizovatelem. O termínech 

zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátu a internetových stránek školy. O 

přijetí/nepřijetí rozhoduje ředitel školy. V případě nepřijetí se zákonný zástupce může odvolat 

ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Základním 

kritériem pro přijetí dítěte je věk dítěte, přednostně jsou přijímány děti poslední rok před 

zahájením školní docházky.  

Kapacita MŠ je 36 dětí. K 1. 9. 2022 zůstává v MŠ 22 dětí. V době zápisu bylo přijato 

33 žádostí, 12 bylo vyhověno 21 nevyhověno. Z důvodu uvolněná míst ( 2 děti individuální 

vzdělávání, odchod do ZŠ, nástup do jiné MŠ) byl vypsán dodatečný zápis, kdy bylo podáno 5 

žádostí a všem bylo vyhověno. Celkem bylo vyhověno 17 žádostem – 1 dítě nastoupí do jiné 

MŠ, 2 děti se budou vzdělávat individuálně.  

 

Materiálně technické vybavení 

Budova školy je dvoupodlažní. V 1. podlaží se nachází šatna pro obě třídy, 1. třída, 

sociální zařízení, jídelna, přípravna jídla a úklidová místnost s výlevkou. Ve 2. podlaží se 

nachází 2. třída, herna, která zároveň slouží jako místnost na spaní, sociální zařízení pro děti, 

sociální zařízení pro dospělé, sprchový kout, sklad a kancelář. Škola částečně využívá i sklepní 

a půdní prostory. Ve všech místnostech jsou plastová okna opatřena žaluziemi, které umožňují 

regulovat intenzitu slunečního záření. Obě třídy jsou vybaveny převážně novým nábytkem. 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, pracovními materiály, tělocvičným náčiním 

a různými doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku. Vše je průběžně obnovováno 

a doplňováno. 2. třída je vybavena interaktivní tabulí. Většina hraček je umístěna tak, aby je 

děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň uklízet na správné místo. Prostory jsou 

vyzdobeny dřevěnými dekoracemi, pracemi učitelek i dětí, které se zapojují do výzdoby prostor 

školy. 

Na zahradě MŠ mají děti k dispozici velké pískoviště, u kterého se opravily sedáky a 

zastínění, skluzavku, prolézačky a 2 altány, z nichž jeden byl zvětšen a dovybaven jako 

venkovní učebna. Zakoupeno bylo pro děti mlhoviště, které bylo využíváno v letních měsících. 

 

Organizace výchovy a vzdělávání 

Děti se ve školním roce 2021/2022 vzdělávaly ve dvou třídách běžného typu. 

1. třída –  děti ve věku 2 – 5 let  

2. třída – děti ve věku 5 – 7 let 
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Školní rok   

2019/2020 

Věkové 

složení 

Celkem 

dětí 
Dívky Chlapci 

Předškoláci/ 

OŠD 

Děti se 

SVP 

1.  třída – Sluníčka 2 – 5 let 16 5 11 – – 

2. třída – Ježci 5 – 7 let 20 7 13 17/3 1 

 

 

Obě třídy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu „Náš svět plný překvapení“ 

a vytvářely si dle požadavků dané třídy vlastní Třídní vzdělávací plány. Adaptace všech nově 

příchozích dětí proběhla bez větších problémů.  

Během školního roku byly využívány individuální způsoby výchovné práce. Pro 

vyhodnocení a záznam pokroků byl využíván „Klokanův kufr“. Nadále budeme pracovat na 

zkvalitnění a rozšíření portfolií.  

 

Spolupráce s rodiči 

Mezi školou a rodiči se snažíme vytvářet vztahy na základě partnerství, otevřenosti, 

vstřícnosti, respektu a oboustranné důvěry. Rodičům umožňujeme postupné zvykání jejich 

dítěte na MŠ již během prázdninového provozu a postupným prodlužováním pobytu v MŠ. 

Připravujeme ukázky výchovných prací – nástěnky, výstavky, besídky. Navrhujeme konzultace 

u odborných lékařů, SPC, PPP. Nabízíme poradenský servis v otázkách předškolního 

vzdělávání. Vedeme s rodiči průběžný, otevřený dialog o dítěti, jeho prospívání, chování, 

rozvoji, potřebách a prožívání. Chráníme soukromí rodiny, zachováváme diskrétnost ve 

svěřených vnitřních záležitostech, nezasahujeme do života a soukromí rodiny, varujeme se 

přílišné horlivosti v poskytování nevyžádaných rad. O dění v MŠ jsou rodiče pravidelně 

informování – při předávání dětí, na schůzkách, prostřednictvím nástěnek, webu školy a 

aplikace nasems.cz. V letošním školním roce mateřská škola rozšířila spolupráci s rodiči 

organizováním akce „Dne rodiny“, kdy rodiče zajistili občerstvení a společně si užili zábavné 

odpoledne na školní zahradě. 

 

Spolupráce se základní školou 

– žáci 9. tříd si pro děti každým rokem připravují „Mikulášskou nadílku“. 

– společné zapojení do humanitární akce „Vánoční hvězda“ 

– sponzorování zvířátka v ZOO – dikobraz 

Rodiče společně s dětmi mají možnost navštěvovat akce organizované školou. 

 

Dílčí programy 

• předadaptační a adaptační program pro nově příchozí děti – využila většina nově 

přijatých dětí. 

• lyžařský výcvik – Rok s pohybem  

• taneční kroužek – Kristýna Coufalová – tuto nabídku ve školním roce 2021/2022 rodiče 

nevyužili 

• angličtina – tuto nabídku ve školním roce 2021/2022 rodiče nevyužili 

• sportovní kroužek – tuto nabídku ve školním roce 2021/2022 rodiče nevyužili 
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• výtvarný kroužek a keramika – tuto nabídku ve školním roce 2021/2022 rodiče 

nevyužili 

• spolupráce s městskou policií – beseda, dopravní soutěž 

• depistáž 

• screening očí 

 

Akce školy, kulturní akce 

• Mikulášská nadílka – spolupráce se ZŠ Řezníčkova 

• Vánoční den v MŠ – lidové zvyky 

• Vánoční tvoření 

• Dětský karneval 

• Den knihy 

• Pálení čarodějnic 

• Vítání nových kamarádů 

• Oslavy narozenin, jmenin 

• Svátky jara – velikonoční tvoření  

• Zdobení stromečku před školkou 

• Dětský den – sportovní den 

• Pasování školáků 

• Zahradní slavnost 

• Logohrátky – Slávek Boura 

• Dravci – Seiferos 

• Návštěva hasičů 

• Beseda dentální hygiena 

• Den v Rozariu 

• Dopravní soutěž 

• U modré tůňky – divadelní představení 

• Svíčkárna – tvoření 

• Den rodiny 

• Pasování předškoláků – zahradní slavnost 

• Výlet – Doubravský dvůr 

 

 

Závěr výroční zprávy 

Úkoly, které bychom chtěli splnit v dlouhodobém i krátkodobém výhledu  

  

- Aktivní využívání vybavení IT 

- zaměřit se na zlepšování komunikace a mezilidských vztahů u dětí i dospělých 

- ŠVP nadále zkvalitňovat a efektivně a účelově využívat, příprava aktualizace 

- využívat moderní výukové pomůcky a metody  

- sledovat moderní metody výuky, nové nabídky pomůcek 
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- nadále realizovat systematickou přípravu dětí nastupujících do základní školy 

- zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogických i provozních zaměstnanců 

- dále rozvíjet spolupráci se ZŠ Řezníčkova 

- rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči 

- získávat informace a hodnocení o škole od rodičů, reagovat na připomínky 

- rozšířit spolupráci s odborníky 

- usilovat ve spolupráci se zřizovatelem o zkvalitňování a modernizaci budovy školy i 

jejího vybavení – obnovení vybavení zahrady, zastínění pro letní dny, obnova kuchyně  

 

 

Bc. Sylva Hirnerová 

vedoucí učitelka MŠ Táboritů 36 
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17. VÝSLEDKY KONTROL PROVEDENÉ ŠÚ, ČŠI, NKÚ, KONTROLY 

PROVEDENÉ JINÝMI KONTROLNÍMI NEBO INSPEKČNÍMI 

ORGÁNY 
 

       V letošním školním roce proběhla na naší škole jedna kontrola: 

 

1) Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje – tematická kontrola – plnění povinností 

stanovených předpisy o požární ochraně, dne 13. 10. 2021 – BEZ ZÁVAD 

 

Protokol o kontrole je k nahlédnutí u ředitele školy. 
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18. PŘÍLOHY 
 

 

18.1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2021 

 

PŘÍJMY: 

 Prostředky celkem:                              58 886 408  

 z toho od obce celkem:                                                    6 992 000 

 z toho od KÚ celkem:                                                                                50 792 455 

 z toho projekt EU Šablony:                                                        979 782 

 z toho IT:             122 171 

  

Prostředky z hospodářské činnosti celkem:                               2 911 384 

 z toho z doplňkové činnosti:                                     2 696 189 

 z toho z pronájmu:             215 195 

 

Ostatní příjmy:                            8 077 668 

 – výběr školného MŠ:           418 625 

–  výběr školného ŠD:                 59 820 

 – tržby za stravné:                    6 314 246 

–  použití fondů:            529 747    

–  ostatní výnosy:            736 748 

– prodej materiálu:                         18 482 

 

CELKOVÉ PŘÍJMY:                           69 875 460 

 

 PROSTŘEDKY FONDU:         2 218 054 

–  fond odměn:                  2 266 

 – fond kulturních a sociálních potřeb:             925 892 

 – fond rezervní:              924 378 

 – fond investiční:             365 518 

VÝDAJE: 

NEINVESTIČNÍ  VÝDAJE CELKEM:                 69 875 460 
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 – výdaje na učebnice:                       121 961 

 – výdaje na učitelskou a žákovskou knihovnu:          35 135 

 – DVPP:               49 720 

  – náklady na platy zam. školy:      37 071 268 

         – ostatní osobní náklady:                       543 080 

– zákonné odvody zdr. pojištění:        3 357 610 

– zákonné odvody soc. pojištění:         9 242 344 

– zákonné pojištění:                                   155 620 

– příděly FKSP:                                   742 995 

 – cestovné:                 4 514 

 – ochranné pracovní pomůcky:            58 897 

            – náhrady PN:                           314 428 

            – testy, roušky:            262 572        

 – stravné:                 7 379 

 – preventivní lékařské prohlídky:              7 250 

 C e l k e m:                                          51 974 773 

 

– OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY celkem:                                    16 959 047 

  

– materiální výdaje celkem:                                       13 438 493 

 – materiál na opravy:            59 986 

 – předplatné novin a časopisů:                     30 792 

 – čistící prostředky:          458 270 

 – kancelářské potřeby:         495 947 

 – potraviny:        7 759 542            

            – všeobecný materiál:          129 699 

            – prádlo:                                           13 924  

            – DDHM, DDNM:       1 754 805 

 – hračky MŠ a ŠD:          136 022 

 – elektrická energie:          620 021 

 – voda:            336 174 

 – plyn:            129 813 
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 – pára:         1 495 115 

            – prodaný materiál – elekt. čipy:          18 383  

– údržba a opravy:        1 992 558 

 

– služby a výdaje nevýrobní povahy celkem:                                1 527 996 

– výkony spojů:                                    9 922 

– mzdový servis:          267 023 

– telefon, internet:          190 152 

– bankovní poplatky:            90 977 

–  plavecký výcvik:            44 400 

– služby a práce nevýr. povahy:        723 467 

– praní prádla:           148 116          

– nájemné:               5 380 

– revize:                                                                                                  20 429 

– vložné na semináře a kurzy:                     28 130  

– odpisy staveb:                       597 920 

– odpisy hmotného majetku:                                             343 720 

 

Kontroly hospodaření provedené Krajským úřadem:  

Kontroly hospodaření provedené Magistrátem města Olomouce:   

Kontroly hospodaření provedené Českou školní inspekcí:  

Kontroly hospodaření provedené nejvyšším kontrolním úřadem: 

Kontroly hospodaření provedené jinými kontrolními nebo inspekč.orgány:   

 

V Olomouci dne 22. 2. 2022 

 

Mgr. Miloslav Palát 

ředitel školy 

 

Zpracovala: Zemková Pavla 

 

 



56 

 

18.2.FOTOGALERIE 

 

18.2.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

 
Stavba naší školy v Minecraftu 

 

 

 
Lyžařský kurz 
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Výtvarná soutěž o nejkrásnější strom 

 

 

 
Fotbalový McDonald cup 
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Velikonoční tvoření 

 

 

 

 
Velikonoční jarmark 
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Projekt Da Vinci 

 

 

 
Den Země na UP Olomouc 
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Zájezd do Velké Británie 

 

 
Škola v přírodě 
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Na exkurzi v Microsoftu v Praze 

 

 

 
Smetanovy sady – Olomouc dětem 
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18.2.2. MŠ HODOLANSKÁ 4, MŠ ŘEZNÍČKOVA 1 

 

 

 
MŠ Řezníčkova – pečeme 

 

 

 
MŠ Hodolanská – Sluníčka – Mikuláš 
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MŠ Řezníčkova – Rybičky – Mikuláš 

 

 

 
MŠ Hodolanská – Srdíčka – karneval 
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 MŠ Řezníčkova – podzimní tvoření 

 

MŠ Hodolanská – Sluníčka – cvičíme 

 

 

 

 

 

MŠ Řezníčkova – zahrada MŠ – ZIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

MŠ Řezníčkova – Svíčkárna Olomouc 
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MŠ Řezníčkova – besídka ke Dni matek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠ Řezníčkova – besídka 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                                               

                                                MŠ Hodolanská – Sluníčka – besídka 
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                               MŠ Hodolanská – Srdíčka – besídka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                MŠ Hodolanská – Sluníčka – Den dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               MŠ Hodolanská – Srdíčka – Den dětí 
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18.2.3. MŠ PURKYŇOVA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dýňová slavnost s rodiči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval 
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Svátek maminek a malování květináčků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malá maturita + táborák předškoláčků 

 

 



69 

 

 
Pasování předškoláčků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet na farmu do Ludéřova 
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18.2.4. MŠ TÁBORITŮ 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrábíme mošt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den knihy 
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Mikuláš 

 

 

 

 

 
Karneval 
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                 Logohrátky – Slávek Boura 

 

                                                                                                 Sázíme kytičky pro maminky 

Rej čarodějnic 

 

Návštěva u hasičů 
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                                        Den rodiny     Dopravní soutěž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den dětí – broučci 

 

Pasování předškolák 


