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1. Základní informace o škole 
 

 
Název školy:    Základní škola a Mateřská škola Aloise 

Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace  
         
Identifikátor zařízení:  650 028 465 
Sídlo:         783 16 Dolany č. p. 174 
Právní forma:       příspěvková organizace 
IČ:           70983259 
DIČ:          CZ70983259 
 
Telefon:         585 151 741, 585 151 742, 585 151 751 
E-mail:         skola@zsdolany.cz 
Internetové stránky:      http://www.zsdolany.cz 
 
Ředitel školy:   Mgr. Pirliomov Petr (jmenován Radou obce 

Dolany od 1. 8.2013, č. 59/2013) 
 
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Horáková 
 
Zřizovatel:        Obec Dolany 
Právní forma:       obec, IČ: 002988808 
Sídlo:         783 16 Dolany č.p. 58 
         
Součásti příspěvkové organizace:  Základní škola Dolany č.p. 174, č.p. 15  
           (IZO 102 320 250) 
           Školní družina Dolany č.p. 174  
           (IZO 119 900 360) 
           Mateřská škola Dolany č.p. 693 
           (IZO 107 626 357) 
           Mateřská škola Dolany - Véska č.p. 64  
           (IZO 107 626 357) 
           Školní jídelna Dolany č.p. 174  
           (IZO 102 892 873) 
           Školní jídelna - výdejna Dolany – Véska č. p.64 
                                                                                     Dolany č.p. 693 
           (IZO 150 073 879) 

Školská rada:    ustanovena usnesením zastupitelstva obce  
        14. 3. 2005 
Počet členů:     9 
Předseda školské rady: Mgr. Jarmila Hausnerová; 

j.hausnerova@zsdolany.cz 
              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.hausnerova@zsdolany.cz
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2. Základní škola 
     
Typ školy:        základní; 1. - 9. ročník 
Identifikátor zařízení:    102 320 250 
Sídlo:         783 16 Dolany č. p. 174 
 
Spádová oblast žáků:   Dolany, Véska, Pohořany, Tovéř, Bělkovice               

- Lašťany (žáci 2. stupně), menší počet žáků také 
ze Samotišek, 

 
Realizace výuky:      v budovách ZŠ Dolany č. p. 174, č. p. 15  
 
nová budova (od roku 1997)    šatny, třídy, odborné učebny (hudební výchovy, 
         výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, dějepisu,  
         českého jazyka, chemie, přírodopisu, cizích  
         jazyků, matematiky, informatiky), dílny, cvičná  
         kuchyňka, keramická dílna, žákovská   
         knihovna, tělocvična, kabinety, sborovna,  

    kanceláře 
původní budova       přízemí - komplex ŠJ 
          1. poschodí - třídy a kabinety 1. stupně ZŠ  
          půdní vestavba – třídy a školní družina, šk.knih. 
  
budova ZUŠ Žerotín (od roku 2013)   výuka žáků prvních tříd, dvě kmenové třídy,  
          kabinet pro učitele 

  
Sportoviště:        k realizaci výuky Tv využívána tělocvična v hlavní 

   budově a sportovní areál obce   
        

Stravování:      realizováno ve školní jídelně umístěné přímo 
v  budově školy     
    

Vzdělávací program:   ŠVP ZV – Škola všestranného rozvoje  
        č.j. ZŠ a MŠ AŠD/330/2008, vydán 23.6.2008  
 
Vyučovaný cizí jazyk:    Anglický jazyk (3. – 9. ročník),    
         Německý jazyk (7. - 9. ročník),    
         Francouzský jazyk (7., 9. ročník) 
 
 
Volitelné předměty:   Angličtina hravě (5. ročník) 
       Dramatická výchova (2. a 3. ročník) 
       Estetická výchova (4. ročník) 
       Informatika volitelná (8. a 9. ročník) 
       Konverzace z anglického jazyka (9. ročník) 
       Pohybové hry (4. ročník) 
       Přírodovědný seminář (8. ročník) 
       Sportovní hry (6. a 7. a 9. ročník)   
       Tvořivé činnosti (2. a 3. ročník) 
       Tvořivá angličtina (6. ročník) 
       Matematický seminář (9. ročník)  
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Počet žáků a tříd k  30. 6. 2019: 

 

Zápis do 1. třídy: - uskutečněn 12. 4. 2019 

   - náhradní termín – 18. 4. 2019 

- škola na zkoušku – 6. 2. 2019  

- k zápisu se dostavilo 58 dětí 

- rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bylo vydáno 13 dětem 

třída  počet žáků chlapci dívky   třídní učitel 

        I.A 16 10 6  Stenchláková Jana, Mgr.  

        I.B 18 8 10  Tylšarová Marie, Mgr.  

        II. A 24 8 16  Krylová Daniela, Mgr. 

II. B 20 8 12  Hausnerová Jarmila, Mgr. 

III. A 22 10 

 

12  Sedlářová Bronislava, Mgr.  

III. B 23 11 12  Daduová Irena, Mgr.  

IV. A 23 10 13 

 

 Sitková Ivana, Mgr. 

IV. B 21 14 7  Trundová Kristýna, Mgr.  

V. A 21 13 8  Štouračová Marie, Mgr.  

V. B 20 14 6  Orletová Jana, Mgr.   

VI. A 22 7 15  Lindnerová Jana, Mgr.  

VI. B 22 10 12  Doleželová Zuzana, Mgr.  

VI. C 23 14 9  Langer Viktor, Mgr.  

VII. A 27 16 11  Chromá Petra, Mgr.   

VII. B 24 14 10  Hejtmánková Ester, Mgr. 

VIII. A 22 8 14  Gazdíková Michaela, Mgr.  

VIII. B 23 12 11  Nejezchleb Císařová Alice, Mgr. 

VIII. C 24 11 13  Pohlová Iva, Mgr.  

IX. A 18 8 10  Guňková Lenka, Mgr.  

IX. B 20 11 9  Provaz Pavel, Mgr.  

Celkem 433 217 216   

1. stupeň 208 106 102   

2. stupeň 225 111 114   
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- do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 nastoupí 40 dětí  

Výsledky vzdělávací a výchovné činnosti: 
 

Prospěch:  1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 297 285 

prospěl 135 148 

neprospěl 0 0 

neklasifikován  0 0 

opakování ročníku  0 0 

průměrný prospěch žáka 1,35 1,36 

           

- ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s názvem Škola všestranného rozvoje, č.j. ZŠ a MŠ AŠD/330/2008 vydaného 
23.6.2008, verze č. 8 (schválena 12. června 2018) 

Projektové dny a další vzdělávací aktivity 

- v průběhu školního roku se celá škola zapojila do přípravy a realizace 3 projektových dnů: 

 Vznik Československa   -  19. 10. 2018 

 Tradiční řemesla a vánoční zvyky  -  21. 12. 2018 

 Projektový den bez elektřiny    - 17. 04. 2019 

V rámci projektového dne Vznik Československa si žáci na prvním i druhém stupni připomněli 
výročí 100 let od vzniku samostatného státu. Žáci se v rámci jednotlivých tříd učili o 
významných osobnostech, které stáli za vznikem republiky, připomenuli si státní symboly a 
vlajky, pracovali na interaktivních tabulích. Žáci na II. stupni se rovněž zúčastnili přednášky M. 
Žuffy – Kunčo a vyplňovali připravené kvízy. Dne 25. října byl pro žáky II.stupně připraven film 
Hovory s T.G.M. a vybraní žáci si připravili pro veřejnost kulturní program v sokolovně, kde se 
konala připomínka stého výročí.  
V rámci druhého projektového dne s názvem Tradiční řemesla a vánoční zvyky žáci I. stupně 
shlédli ukázky lidových řemesel na interaktivní tabuli (hrnčířství, práce s vlnou a keramikou, 
pilnikářství, voskařství a výroba svíček). Následně se věnovali rukodělné činnosti a vyráběli 
jednoduché výrobky z tradičních materiálů. V druhé části se pak věnovali vánočním zvykům, 
posezení u stromečku ve třídách a rozdali si rovněž dárečky. Na závěr se všichni sešli ve 
vestibulu školy a zazpívali si vánoční koledy. Žáci II. stupně se rozdělili do několika skupin a 
věnovali se nejrůznějším tématům spjatých s Vánocemi – Sv. Martin, Sv. Barbora, Sv. Mikuláš, 
Sv. Ambrož, Sv. Lucie, Advent….  Každý žák si tak z tohoto projektového dne odnesl nejen 
nové znalosti o předvánočním a vánočním čase, ale rovněž i nějaký drobný vánoční výrobek 
či ozdobu. Výstupy z tohoto projektového dne budou využity v projektu Erasmus +.  
Projektový den Bez elektřiny proběhl 17. dubna 2019. Část vyučováni trávili žáci I.stupně ve 
škole, kde se každá třída věnovala problematice energie po svém. Děti luštily křížovku, 
vyprávěly si o výrobě elektrické energie v elektrárnách, o životě našich předků, který srovnávaly 
s naší současností. Nezapomněli také na téma bezpečnosti při manipulaci s elektrickými 
přístroji nebo šetření energiemi. Naštěstí nepršelo a my jsme mohli spojit příjemné s užitečným, 
procházku po vsi a plnění dalších úkolů spojených s naším projektem. Kreslili jsme obrázky, 
vymýšleli příběhy, pozorovali okolí a vedli si záznamy z pozorování. Projektový den pak žáci 
zakončili společným hodnocením dne a našich výstupů. Pro žáky na II. stupni si pedagogové 
připravili branný (orientační závod) s celou řadou zajímavých stanovišť s environmentální 
tématikou – TŘÍDĚNÍ ODPADU, ELEKTŘINA, NÁKUP BEZ OBALU, MATEMATIKA, 
HOSPODAŘENÍ S VODOU,atd… Žáci se pustili na trať po jednotlivých družstvech, který si 
sestavili, orientovali se pomocí nakreslené mapky a postupně plnili zajímavé úkoly na 
jednotlivých stanovištích.  
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- žáci měli během celého školního roku možnost využívat konzultační hodiny jednotlivých 
vyučujících k doplnění, ujasnění a procvičení učiva, kterému dostatečně neporozuměli 
v průběhu výuky a které si dostatečně neosvojili z důvodu své nepřítomnosti 

- žáci 3. ročníku absolvovali základní plavecký výcvik v průběhu 1. pololetí a žáci 2. ročníku 
v průběhu 2. pololetí v CZ Bohuňovice 

- žáci 7. ročníku se zúčastnili v týdnu od 23. 2. – 1. 3. 2019 lyžařského výcvikového kurzu 
v Koutech na Desnou.  

- žáci 4. ročníku absolvovali výuku dopravní výchovy v DDM ve Šternberku 

- žáci 6. ročníku se zúčastnili ve dnech 17. – 20. září 2019 adaptačního pobytu a to v pěkném 
prostředí rekreačního areálu Třemešek   

- žákovský parlament uspořádal na závěr prvního pololetí Pyžamový den – výstupy z tohoto 
projektového dne budou použity ro tvorbu kalendáře na rok 2020  

 

V rámci výuky a dalších projektových dnů jsme rovněž podporovali dalšími aktivitami 
jazykovou gramotnost, pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí, sportovní a branné 
dovednosti : 

- V průběhu celého školního roku jsme pro žáky připravili následující aktivity z oblasti 
environmentální výchovy:  
Projektový den 72 hodin, Branný den, Den bez eletřiny, sběr starých mobilních telefonů. Žáci 
se rovněž účastnili celé řady soutěží a exkurzí s environmentální tématikou. Žáci se zapojili do 
celoročního projektu Recyklohrani a žáci všech ročníků se účastnili sběru starého papír, sběru 
starých baterií a sběru starých mobilů. Celkem jsme za školní rok 2018/2019 v rámci projektu 
Papír za papír, nasbírali 13, 6 tuny starého papíru  
 

                 

- V měsíci únoru se naše škola zapojila do projektu Edison, v rámci kterého naši školu navštívili 
zahraniční studenti. Žáci měli možnost s nimi v anglickém jazyce besedovat, seznámit se 
s kulturou zemí, z kterých pocházeli. Na závěr celého týdne pak byl připraven společný 
program v tělocvičně.  

        

 

- Žáci prvního a druhého stupně měli možnost otestovat své sportovní dovednosti díky zapojení 
do projektu Olympijský víceboj a Odznak všestrannosti.  

- V rámci Dne učitelů si vybraní žáci druhého stupně vyzkoušeli, jaké je to být učitelem, a vedli 
výuku ve třídách na prvním stupni 

- Naše škola po zapojila do projektu podporující četbu knih Noc s Andersenem, v rámci které 
měli možnost žáci prvního a druhého stupně strávit zajímavou noc plnou pohádek v naší škole   

- Během školního roku vyšla dvě čísla školního časopisu, v nichž se žáci mohli dočíst o 
novinkách ze života školy   
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- Dne 31. 5. 2019 byl pro žáky naší školy zorganizován Dětský den v areálu školy a na 
sportovním hřišti. Na závěr školního roku pak dvě tradiční akce – Branný den a Sportovní den 
a talentová soutěž – Škola má talent IV. ročník 

 

                           

      

 

 

 

Absence: 1. pololetí 2. pololetí 

omluveno celkem 18355 19004 

průměr na žáka omluveno 42,35 43,94 

neomluveno celkem   0 0 

průměr na žáka neomluveno 0 0 

 
 

Výchovná opatření:  1. pololetí 2. pololetí Celkem 

pochvala TU 212 256 468 

pochvala ŘŠ 48 89 137 

napomenutí TU 16 16 32 

důtka TU 12              11 23 

důtka ŘŠ 1 3 4 

snížená známka z chování (2) 0 0 0 

snížená známka z chování (3) 0 0 0 

 

- Ve srovnání s minulým školním rokem se počet pochval ředitele školy a počet pochval třídního 
učitele pohyboval na podobné výši. Rovněž počet třídních a ředitelských důtek zůstal na 
podobné úrovni. Pozitivně lze hodnotit dobré motivační působení na žáky školy, dobrou práci 
třídních učitelů a včasné řešení kázeňských přestupků. V budování dobrého klimatu školy 
budeme pokračovat i v dalším školním roce v rámci třídnických hodin, které budou zařazeny 
do vyučování s výhledem zavedení předmětu osobnostně-sociální výchova 

- výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci: třídní učitel - výchovný poradce – školní metodik 
prevence – školní psycholog - vedení školy - zákonní zástupci žáka. Na zdárné řešení 
problémů či prevence měla výrazný vliv aktivní práce Školního poradenského pracoviště.  

- kladný vliv na chování žáků má činnost Žákovského parlamentu a pravidelné třídnické hodiny, 
v rámci kterých byli realizovány i vztahové dotazníky  

- v průběhu celého školního roku probíhaly při příležitosti významných dnů a státních svátků 
rozhlasové relace žáků II. stupně pod vedením učitelů Výchovy k občanství.  
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- v rámci realizace Minimálního preventivního programu (předcházení sociálně patologickým 
jevům) byly pro žáky uskutečněny následující akce a besedy: 

 
 

Téma Třída Termín 
Příběhy pana Tydýta 

 
1. ročníky 3. 10., 10. 10. 2018 

Preventivní program ,, Druhý 
krok “ 

4. ročníky celoročně 

Hustej net -  Sdružení D 
 

5. ročníky                 10. 12. 2018 

Jak si nenechat ublížit – 
Občanské sdružení ONŽ 

6. ročníky 16., 18. 10., 28. 11. 2018 

Dospívání – dívky, chlapci – ONŽ 
Olomouc 

6. ročníky 5., 15., 24. 5. 2019 

Zase já? – Sdružení D, 
nahrazeno programem Neboj se 

promluvit!   

VIII. A 6. 12. 2018 

Sebeobrana K.M.F.C. 
 

7. ročníky              31. 10., 7. 11. 2018 

Drogy kolem nás – beseda 
s Celní správou 

7. ročníky 14. 5. 2019 

Šikana, Kyberšikana - K.M.F.C. 
 

8. ročníky 29. 1. 2019 

Drogová kriminalita a my 
v r.2019 agentura JL- kino 

Metropol 

8. ročníky 4. 3. 2019 
 

Právní minimum K.M.F.C. 
 

9. ročníky 2. 10., 5. 10. 2018 

Buď HIV negativní – KHS 
Olomouc - program neproběhl   

z důvodu velkého škol 

9. ročníky květen – červen 

Beseda s PČR 
 

ŠD 7. 2. 2019 

Téma 
 

Třída Termín 

Adaptační pobyt – Třemešek u 
Oskavy 

6. ročníky 17. - 20. 9. 2018 

Hasiči – Dolany 
 

1. stupeň -ŠD 15. 5. 2019 

Dopravní výchova Šternberk 
 

4. ročníky 15. 5. 2019 
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Seznam dalších akcí, besed a exkurzí realizovaných pro žáky:  
 

NÁZEV AKCE TERMÍN TŘÍDA 

Odznak zdatnosti, olympijský víceboj Září          I.a II. stupeň 

Projekt 72 hodin 12. 10.2018 Všechny třídy 

Abraka Muzika 25.10.2018 Všechny třídy 

Záložka do knihy Říjen VI. třídy 

Scholaris 26. 11.2018 IX. třídy 

Cyrano z Bergeraku           1.11. 2018 IX. třídy 

Exkurze Arcibisk.palác a pevnost poznání 29. 11. 2018 vybr. žáci II.st. 

Návštěva obec úřadu Prosinec 2018 VI. třídy 

Exkurze do Vídně 7. 12. 2018 Žáci IX. a VIII.tř. 

Noc na Karlštejně 22. 11. 2018 VII. třídy 

Vánoční dědina – exkurze Rožnov pod Rad. 13. 12. 2018 IV. třídy 

Planetárium Morava 8. 2. 2019 I. – III. třídy 

Burza práce Šternberk 22. 1. 2019 VIII. třídy 

Jumping Drums 8. 3. 2019 všechny třídy 

Petr a Lucie 25. 3. 2019 VIII. třídy 

Divadelní představení v AJ 6. 3. 2019 IX. třídy 

Exkurze – olomoucké památky 5. 4. 2019 vybr.žáci II.st. 

Robin Hood 16. 5. 2019 VI. třídy 

Exkruze Miele Uničov    květen IX. třídy 

Exkurze Vlastivědné muzeum  3. 5. 2019 IV. třídy 

Výlety jednotlivých tříd květen– červen všechny třídy 

Exkurze Praha a Poslanecká sněmovna 10. 6. 2019 žák. parlament 
 

 

Účast žáků na soutěžích: 
 
V individuálních soutěžích se jednalo především o školní a okresní kola olympiád a soutěží 
v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, recitační a pěvecké soutěži a dále pak o soutěže 
výtvarné a přírodovědné. Ve skupinových soutěžích si nejlépe vedli naši sportovci v lehké atletice.  
 
Největšího úspěchu dosáhli naši žáci v soutěžích:  
 

Krajské kolo florbalového turnaje CEPS Cupu – žáci V. tříd  
 
Literární soutěž Zámek Slavkov u Brna - 2. místo Kristýny Hájkové a 3. místo Elišky Souškové 
 
Krajské kolo Zeměpisné olympiády – 3. místo J. Dlabaja (VII. A)  
 
Krajské kolo Štafetový pohár - 2. místo vybraných žáků I. stupně,  
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Okresní kolo Pythagoriády - 4. místo Jakub Marchovský ze VII. A třídy. 

 

Seznam všech soutěží, kterých se žáci naší školy zúčastnili:  

 

 

Datum  Místo Název soutěže Účastníci soutěže Umístění,        

typ soutěže 

  září - říjen ZŠ Dolany Výtvarná soutěž k 100 let 
vzniku Československa 

Žáci ZŠ Dolany 
a okolních škol 

 

        5. 10. Sv. Kopeček Branný závod o pohár 
primátora 

Vybr. žáci V. a 
IX. třídy 

Účast v 
závodě 

3. a 11. 
10.2018 

ZŠ Dolany           Logická olympiáda vybraní žáci I. a 
II. stupně 

školní kolo 

15.10.2018 ZŠ Dolany        Přírodovědecký klokan vybraní žáci II. 
stupně 

školní kolo 

listopad ZŠ Dolany Výtvarná soutěž – nejlepší 
fotografie 

vybraní žáci I. a 
II. stupně 

Školni kolo 

25.10.2018 Velká 
Bystřice 

Turnaj ve stolním tenise Vybraní žáci II. 
stupně 

 

3.a 5. místo 

20. 11. 2018 Dolany Florbalový turnaj –ČEPS Cup Žáci V. tříd 1. místo 

listopad  Brloh Vybraní žáci 38. místo v 
ČR 

28. 01. 2019 Olomouc Okresní olympiáda v ČJ K. Hoppová 19. místo 

únor ZŠ Dolany Pangea vybraní žác V. - 
IX. 

školní kolo 

únor ZŠ Dolany Výtvarná soutěž lidé a zvířata VII. třídy školní kolo 

4.4..2019 ZŠ Dolany Recitační soutěž  vybraní žáci I. 
stupně 

školní kolo 

22.3.2019 ZŠ Dolany Matematický klokan žáci II. - V. tříd školní kolo 

5.4.2018 ZŠ Dolany Recitační soutěž  vybraní žác II. 
stupně 

školní kolo 

25. 4. 2019 ZŠ Dolany Florbalový turnaj  žáci V. tříd 1. místo 

5.4. ZŠ Dolany Pythagoriáda – školní kolo Žáci V. – VIII. 
tříd 

4 úspěšní 
řešitelé  

únor - květen ZŠ Dolany Technoplaneta Vybraní žáci  76 z 217 ČR 

28. 5. 2019 Olomouc Pythagoriáda – okresní kolo Úspěšní řešitelé Marchovský – 
6. místo 

14. 5. 2019 Olomouc Pohár rozhlasu  Starší žáci    5.a 6.místo 

16. 5. 2019 Olomouc Pohár rozhlasu Mladší žáci     9.a 7. místo 

9. 5. 2019 Šternberk Dopravní soutěž  Žáci V. tříd 4. místo 

30. 4. 2019 ZŠ Dolany Recitační soutěž  Žáci II. stupně školní kolo  
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Umístění žáků na střední školy: 

Žáci naší školy byli velmi úspěšní v přijímacím řízení na střední školy.  

 

TYP ŠKOLY 9. HOŠI 9. DÍVKY 7. ročník 5. ročník 

GYMNÁZIUM 0 0 0 2 

SŠ S MATURITOU - MT 12 16 0 0 

NEMATURITNÍ OBORY - VL 7 3 0 0 

CELKEM 19 19 0 2 

 
Úspěšnost umístění žáků byla ovlivněna širokým výběrem středních škol v našem regionu, 
systematickou přípravou na přijímací zkoušky, zařazením vzdělávací oblasti Výchova k volbě 
povolání odpovídajícím způsobem do výuky a účastí žáků na různých akcích - dny otevřených dveří 
a Scholaris. Pro žáky IX. tříd byly rovněž realizovány školním psychologem testy studijních 
předpokladů.  
 
Volný čas:        

Škola vytvořila velmi dobré podmínky pro vhodné využití volného času žáků formou široké nabídky 
bezplatných kroužků pro žáky 1. i  2. stupně pod vedením učitelů a zaměstnanců školy: 

Zájmový útvar Třída Vyučující 

Geniální kroužek I.stupeň Mgr. D. Krylová 

Recitační kroužek I.stupeň Mgr. J. Hausnerová 

Deskové hry 2.-3.ročník Mgr. J. Hausnerová 

Turistickostřelecký 
kroužek 

I.stupeň J. Látal 

Příprava na vyučování I.stupeň Bc. J. Opluštilová 

Florbal II. stupeň Mgr. P. Pirliomov 

Školní časopis II. stupeň Mgr. E. Hejtmánková 

Hudební II. stupeň Mgr. M. Gazdík 

Badminton II. stupeň Mgr. P. Chromá 

Stolní tenis II. stupeň Mgr. P. Provaz 

Zdokonalování Aj II. stupeň Mgr. V. Vávrová 

Psaní 10 II. stupeň Mgr. L. Guňková 

Vaření II.stupeň Mgr. P. Provaz 

Zdokonalování Aj II.stupeň Mgr. J. Lindnerová 



 13 

Zdravotnický kroužek II.stupeň Mgr. J. Zacpalová 

Čtenářský klub II.stupeň Mgr. Z. Doleželová 

Meditační kroužek II. stupeň Mgr. V. Langer 

Čtenářský klub 1.-3.ročník Mgr. L. Kurialová 

Taneční kroužek – 
Dance school 

1. - 2.stupeň Pěnkavová P. 

Angličtina  pro nejmenší 
-Amadeus 

1. - 4.ročníky Mgr.Baďurová 

Vědecký kroužek 

 

2. -4. ročníky Mgr. Cafourková 

Kroužek Judo I. stupeň  

 
 
Kromě kroužků organizovaných zaměstnanci školy měli žáci možnost navštěvovat pobočku ZUŠ 
Žerotín - obor hudební, zájemci o výtvarné techniky pobočku ZUŠ O. Stibora Olomouc – obor 
výtvarný, výuku angličtiny pro 1. až 3. ročník a taneční a pohybové aktivity v tělocvičně školy, které 
zajišťovali jiné organizace. Část nabídky tvořili také kroužky organizované rodiči: Čtenářský klub 
(Mgr. L. Kuriálová), Keramika (paní Borůvková). Část kroužků byla realizována z projektu EU – 
doučování, příprava na vyučování, čtenářské kluby a kluby deskových her.  
 
Personální zabezpečení školy: 

 

Ředitel školy:     Pirliomov  Petr, Mgr. 

Zástupce ředitele školy:  Horáková Jana, Mgr.    

Výchovný poradce: Gazdík Martin, Mgr. 

Školní psycholog: Hebelková Magdaléna, Mgr.  

 
Učitelé:                                1. stupeň    2. stupeň 

Daduová Irena, Mgr.     Nejezchleb Císařová Alice, Mgr.  
Hausnerová Jarmila, Mgr.  Doleželová Zuzana, Mgr.  

 Krylová Daniela, Mgr.  Gazdíková Michaela, 
 Orletová Jana, Mgr.                    Guňková Lenka, Mgr.   

  Olšinová Leona, Mgr.(do  Hejtmánková Ester, Mgr.  
1. 2. 2019)    Hejtmánková Ester, Mgr.  

 Sedlářová Bronislava, Mgr.  Chromá Petra, Mgr.   
  Sitková Ivana, Mgr.                     Langer Viktor, Mgr.  

Stenchláková Jana, Mgr.  Lindnerová Jana, Mgr. 
Štouračová Marie, Mgr.   Medková Martina, Mgr.  
Trudnová Kristýna, Mgr.              Pohlová Iva, Mgr.  
Tylšarová Marie, Mgr.    Provaz Pavel, Mgr.  
Vyhnánková Andrea, Mgr.  Šťastná Gabriela, Mgr.  
Zaoralová Anna, Mgr.    Vávrová Vladimíra, Mgr. 
      Zacpalová Jana, Mgr.   
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Asistent pedagoga:    Mücková Lucie, Bc.  
         Opluštilová Jana, Bc.  
         Trnková Jana 
         Plachá Dagmar, Mgr.  
         Sanetrníková Eva 
         Petráchová Markéta 
         Stejskalová Petra, Mgr.  

Nepedagogičtí pracovníci: 

Účetní:     Horká Soňa 

Školník:     Látal Jiří  (v topné sezóně také topič) 

Uklízečky:     Hájková Miroslava 
     Kissová Alena   
     Mušková Jindra  
     Vychodilová Jiřina     
     
 
Další vzdělávání pedagogů: 

Pedagogičtí pracovníci se během celého školního roku dále vzdělávali a to jak samostudiem, tak 
organizovanými formami vzdělávání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno 
především na tato témata: 

 
- metodika jednotlivých vyučovacích předmětů, environmentální výchova 
- výuka cizích jazyků 
- pedagogika a psychologie 
- další vzdělávání formou skupinových a individuálních supervizí  
- výchovné poradenství a prevence sociálně – patologických jevů, inkluzivní vzdělávání 
- řízení školy, vedení třídnických hodin  
 

PLÁN DVPP Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Petr 
Pirliomov 

Říjen 2018-
květen 2019 

NIDV 
Strategie řízení a plánování ve 
školách 

ČESKÝ JAZYK Bc. Lucie 
Mücková 

7.11.2018 Tvořivá škola 
Olomouc 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 

 Mgr. Bronislava 
Sedlářová 

23.10, 

24.10.2018 
UP Olomouc 

Cesta ke čtenářské gramotnosti 

krok za krokem 

 Mgr. Jana 
Stenchláková 

20.3., 27.3.2019 Tvořivá škola 
Český jazyk činnostně v 1. ročníku 

 Mgr. Marie 
Tylšarová 

20.3., 27.3.2019 Tvořivá škola 
Český jazyk činnostně v 1. ročníku 

 Mgr. Jana 
Stenchláková 

15.5.2019 MAP 
Setkání k aktivitě Noc s 
Andersenem 

 Mgr. Marie 
Štouračová 
 

15.5.2019 MAP 
Setkání k aktivitě Noc s 
Andersenem 

MATEMATIKA Mgr. Jana 
Stenchláková 
 

18., 19.1.2019 
 

H-mat, o.p.s. - 
Brno 
 

Geometrie  
 

 Všichni 
pedagogové 

18.4.2019 
H-mat, o.p.s. 
 

Hejného metoda na 1. stupni ZŠ – 
pro mírně pokročilé 
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PLÁN DVPP Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

1.st., učitelé M 
na 2.st. 

 Mgr. Marie 
Štouračová 
 

1.7.-4.7.2019 
 

H-mat, o.p.s. 
 

Škola Hejného metody na 1. stupni 
ZŠ  
 

 Mgr. Jana 
Orletová 

1.7.-4.7.2019 
 

H-mat, o.p.s. 
 

Škola Hejného metody na 1. stupni 
ZŠ  
 

 Mgr. Jana 
Stenchláková 

19.8.-23.8.2019 
 

H-mat, o.p.s. 
 

Škola Hejného metody na 1. stupni 
ZŠ  

 Mgr. Marie 
Tylšarová 

19.8.-23.8.2019 
 

H-mat, o.p.s. 
 

Škola Hejného metody na 1. stupni 
ZŠ  

 Mgr. Jana 
Zacpalová 

14.5.2019 NIDV 
Deskové a karetní hry pro rozvoj 
matemat. dovedností 

 Mgr. Bronislava 
Sedlářová 

29.5.2019 Tvořivá škola 
Geometrie činnostně v 1.-3.r. 

ANGLICKÝ  JAZYK Mgr. Irena 
Daduová 

3.10.2018 Oxford  
Oxford Professional Development – 
konference AJ 

 Mgr. Vladimíra 
Vávrová 

3.10.2018 Oxford  
Oxford Professional Development – 
konference AJ 

 Mgr. Irena 
Daduová 

28.3.2019 
Ústav pro cizí 
jazyky – PdF UP 

Konference pro učitele AJ na ZŠ 

 Mgr. Vladimíra 
Vávrová 

3.10.2018 
Ústav pro cizí 
jazyky – PdF UP 

Konference pro učitele AJ na ZŠ 

NĚMECKÝ  JAZYK Mgr. Ester 
Hejtmánková 20.12.2018 Descartes 

Využití moderních médií ve výuce 
NJ 

 Mgr. Ester 
Hejtmánková 28.2.2019 Klett Stationlernen 

ZEMĚPIS Mgr. Gabriela 
Šťastná 

18.1.2019 PdF UP Olomouc 
Aktuální problémy islámského 
fundamentalismu a islamismu 

INFORMATIKA Všichni TU a 
vedení 

30.8.2018 Edookit Školení Edookit – ZŠ Dolany 

 Mgr. Alice 
Císařová 

29.8.2018 Edookit Školení Edookit - Olomouc 

 Mgr. Viktor 
Langer 

29.8.2018 Edookit Školení Edookit - Olomouc 

 Mgr. Viktor 
Langer 

16.10.2018 Educentre.cz Využití tabletu ve výuce 

 Mgr. Petr 
Pirliomov 

23.5.2019 Edookit Tvorba rozvrhů pro administrátory 

 Mgr. Jana 
Horáková 

23.5.2019 Edookit Tvorba rozvrhů pro administrátory 
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PLÁN DVPP Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

PRACOVNÍ  ČINNOSTI Mgr. Daniela 
Krylová 
 

30.5.2019 MAP Workshop s kostkami LEGO 

 Bc. Jana 
Opluštilová 
 

30.5.2019 MAP Workshop s kostkami LEGO 

 Mgr. Jana 
Stenchláková 

30.5.2019 MAP Workshop s kostkami LEGO 

PŘÍRODOPIS Mgr. Jana 
Zacpalová 

29.5.2019 SSS Brno 
V přírodopise a environmentální 
výchově v lavicích nesedíme 

HUDEBNÍ  VÝCHOVA Mgr. Jana 
Stenchláková 

17.10.2018 Descartes Jak na hudebku 

PEDAGOGIKA Mgr. Marie 
Štouračová 
 

1.10.2018 PPP Brno 
Diagnostika schopností a dovedností 
v oblasti čtení a psaní, varianta pro 
pedagogy škol a ŠPP 

 
Mgr. Marie 
Štouračová 28.11.2018 Descartes 

Metody a formy práce vedoucí ke 

čtenářské gramotnosti a 

efektivnímu učení 

 Mgr. Jarmila 
Hausnerová 
 

23.1.2019 PdF UP Olomouc 
Kritéria školní zralosti 

 Mgr. Daniela 
Krylová 
 

23.1.2019 PdF UP Olomouc 
Kritéria školní zralosti 

 Bc. Jana 
Opluštilová 
 

23.1.2019 PdF UP Olomouc 
Kritéria školní zralosti 

 Mgr. Marie 
Štouračová 

Duben – červen 
2019 

Olivy Olomouc 
Respektovat a být respektován 

VÝCHOVNÉ  

PORADENSTVÍ 

Mgr. Michaela 
Gazdíková 

17.10., 

7.11.2018 
UP Olomouc 

Plán pedagogické podpory a 

podpůrná opatření 1. Až 5. stupně 

 Mgr. Gabriela 
Plachá 

17.10., 

7.11.2018 
UP Olomouc 

Plán pedagogické podpory a 

podpůrná opatření 1. Až 5. stupně 

 Mgr. Ivana 
Sitková 

17.10., 

7.11.2018 
UP Olomouc 

Plán pedagogické podpory a 

podpůrná opatření 1. Až 5. stupně 

METODIKA PREVENCE Všichni TU 
27.9., 
19.10.2018 

Sdružení D 
Olomouc 

Principy systému prevence 
rizikového chování na 1. – 2. St. ZŠ 
zaměřeném na tvorbu pozitivního 
třídního klimatu 

 Mgr. Leona 
Olšinová 

21.9.2018 MAP 
Příběhy pana Tydýta 

 Mgr. Marie 
Tylšarová 

21.9.2018 MAP 
Příběhy pana Tydýta 

 Mgr. Iva 
Pohlová 

26.10.2018 VOŠ Charitas 
(Ne)Úspěšný žák 
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PLÁN DVPP Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

ZDRAVOTNÍK Mgr. Irena 
Daduová  

3.4.2019 Ambulance Node 
Zdravotník  

Erasmus + Mgr. Petr 
Pirliomov 

6.9.2018 Erasmus + 
Vedení projektu Erasmus+ 

PSYCHOLOGIE Mgr. 
Magdaléna 
Hebelková 

10.11.2018 
Monika Stehlíková, 
Praha 

Mindfulness 

 Mgr. 
Magdaléna 
Hebelková 

21.3.2019 
Škola porozumění 
a sdílení 

Intervence ve třídě 

 
 
Vyučující měli rovněž v rámci pracovní doby možnost využívat konzultace pro práci na PC – 
základní uživatelské schopnosti a obsluha výukových programů, kterou zajišťoval metodik ICT.  
 
K dalšímu vzdělávání slouží i odběr a využívání odborných časopisů: Učitelské noviny; Zpravodaj 
školství; Dějiny a současnost; Český jazyk a literatura; National Geographic; Biologie, chemie a 
zeměpis; Informatorium; Sluníčko; Pastelka; UNES. 
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3. Školní družina  
 
 
Identifikátor zařízení:    119 900 360 

Sídlo:        783 16 Dolany č.p. 174 

Počet oddělení:      4 

Umístění ŠD:       I.oddělení – v podkroví původní budovy  

          (kmenová učebna – 1. stupeň)  

          II.oddělení  – v podkroví původní budovy  

          (kmenová učebna – 1. stupeň)  

          III.oddělení – v kmenové učebně 1.stupně 

          IV.oddělení – v kmenové učebně 1.stupně 

 

Počet žáků ve ŠD:     I.oddělení  –  29 žáků (I. A, II. A) 

         II. oddělení –  27 žáků (I. B, II. A)  

         III. oddělení –  30 žáků (II. B, III. A)  

         IV. oddělení – 30 žáků (III. A, III. B)  

 

Činnost:        realizována v souladu se ŠVP pro zájmové  
         vzdělávání – Škola všestranného rozvoje  
 
Akce: 
Ježčím krokem celým rokem    říjen (I. a II. oddělení)  
Mezi dravci        říjen (III. a IV. oddělení)  
Drakiáda        říjen       
Rozloučení s létem     říjen  
Vánoční tvoření       prosinec 
Vánoční výzdoba školy    prosinec 
Maňáskové divadlo     prosinec 
Výrobky ze zimní tematikou   leden 
Pexesiáda       leden  
Planetárium Morava     únor     
Výroba dárků ke Dni Matek   květen 
Výlet do hřebčína v Napajedlech  květen 
Výlet na hrad Helfštýn     květen 
Odpoledne s SDH Dolany   červen  
Mikroregionální liga     v průběhu celého roku 
 
 
Personální zabezpečení: 

Vychovatelky:      I. oddělení –  Mgr. Štěpánková Romana  

         II.oddělení –  Bc. Bednaříková Veronika  

         III.oddělení – Mgr. Stejskalová Petra 

        IV. oddělení -  Trnková Jana 
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4. Mateřská škola Dolany  
 
 
Identifikátor zařízení:    107 626 357 

Sídlo:        783 16 Dolany č. p. 693 

Počet tříd:       2 (Motýlci, Berušky) 

Umístění MŠ:    přízemní novostavba MŠ – oddělené šatny,  

     sborovna, sociální zařízení, 2 herny, 2 ložnice, 
přípravna jídla; součástí je vlastní zahrada – 
v provozu od 15. září 2017   

 
 
Počet dětí v MŠ k 30. 6. 2018:   celkem: 56 dětí (28 chlapců, 28 dívek) 
         
 
Činnost:        realizována podle Školního vzdělávacího  
         programu – Kouzelný čas ve školce 
         (třídní programy s týdenními tématy podle  
         ročních období; náplň témat vychází z toho,  
                     co přináší roční období a měsíce v něm)  
 
Akce konané v průběhu školního roku : 
 
Akce konané v prostorách MŠ 

- série divadelních představení - zajistili: divadlo  Bartoň, Agentura Jana, Kouzelník Maisner,  
 Pan Čapčuch – hudební divadlo, Planetárium Morava 
- logopedická depistáž 
- návštěva hřbitova na dušičky 
- Mikulášská nadílka 
- kouzelnické představení  
- karneval 
- Noc s Andersenem – přespání předškoláků v MŠ 
Akce konané s rodiči  

- třídní schůzky 
- vánoční tvoření (dílničky) 
- vánoční posezením s rodiči s nadílkou  
- besídka ke dni matek 
- Zahradní slavnost s pasování předškoláků 
 
Další akce + spolupráce s jinými subjekty 

- projekt 72. hodin 
- vánoční dílna v ZŠ 
- kulturní vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu 
- škola na zkoušku 
- sportovní dopoledne ke dni dětí na fotbalovém hřišti společně s MŠ Véska 
- návštěva prvních tříd s předškoláky 
- návštěva Policie ČR 
 
Sportovní akce + kroužky pořádané v rámci MŠ 
- plavecký výcvik v Bohuňovicích – 1. pololetí 
- atletika pro předškoláky – Atletické přípravky Olomouc 
- stimulační program pro předškoláky MAXÍK – Mgr. Marie Tylšarová 
- angličtina pro předškoláky – Jazyková agentura Amadeus 
- lyžování - agentura Newman school 
- in-line bruslení   - agentura Newman school 
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Školní výlet byl uskutečněn v červnu – Zlatá Farma Štětovice 

 
Zápis do MŠ Dolany:   - uskutečněn 9. 5.2019 
     - k zápisu se dostavilo 42 dětí včetně dětí do MŠ Dolany- 
       Véska 

   - dle stanovených kritérií bylo přijato do MŠ Dolany 21  
     dětí s celodenní docházkou 
   - nepřijato bylo 8 dětí 

 
Personální zabezpečení: 

Učitelky:       1. třída Šubová Jaroslava, Mgr.   
          Prosová Mirka, Bc.   
            

         2. třída Kučerová Hana         
                                               Ševelová Veronika, Mgr. (do 29. 3. 2019) 

          Mazalová Eva, Mgr. (od 1. 4. 2019) 

Asistenti pedagoga:     Sedlářová Monika 

 
Uklízečky a pracovnice výdejny:  Kalábová Dagmar 
          Hudcová Alena (zástup za RD Hrdličková L.) 
 
 
 
DVPP:           
 
Hana Kučerová – listopad 2018 –Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ           
 
Bc. Mirka Prosová – červenec 2018 – Čtenářská pregramotnost tvořivě – poslední ročník MŠ    
 
Mgr. Jaroslava Šubová – Listopad až duben - Aktuální otázky v procesu řízení, 
                                           -Květen -  Dokumentace v MŠ           

Všichni pracovníci – Supervizní setkání       

 
 
 
 

5. Mateřská škola Dolany – Véska 
 
 
Identifikátor zařízení:    107 626 357 
 
Sídlo:        783 16 Dolany - Véska č.p. 64 
 
Počet tříd:       2 (Myšky, Koťátka) 
 
Umístění MŠ:      v samostatně stojícím, nově zrekonstruovaném  
          objektu s vytápěním na propan-butan;  
          v 1. NP jsou 2 herny, jídelna, šatna, sociální  
          zařízení a výdejna stravy,  
          ve 2. NP je ložnice, WC, kancelář a sklad;  
          součástí je vlastní zahrada s pískovištěm a 
          prolézačkami  

  

 
 
 
Počet dětí v MŠ k 30. 6. 2018:   celkem:  39 dětí (17 chlapců, 22 dívek) 
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Činnost:        realizována podle Školního vzdělávacího  
         programu – Kouzelný čas ve školce,  
         aplikována na třídní vzdělávací programy:  
         Putování s myškou Vteřinkou a Putování  
         s kočičkou Rafičkou - týdenní až čtrnáctidenní  
         tematické projekty. Celým školním rokem prolínal  
         celoroční projekt „Obři a Skřítci“. 
 

 
Akce konané v průběhu školního roku : 
 
Akce konané v prostorách MŠ: 
 
Divadelní představení: -maňáskové divadlo ve školce, 1x za tři měsíce 
Další akce v průběhu roku:  
 - Strašidelný den ve školce, vánoční fotografování, Mikulášská nadílka,  nadílka u 
vánočního stromečku v každé třídě, karneval ve školce, piknik v přírodě 
 
Pro děti byly uspořádány akce: 
 
-Divadlo hudby Olomouc, 1x měsíčně, divadla malých forem z celé republiky 
-Projekt 72 hodin – 12. 10. 2018 – akce žáků 9. tříd pro předškoláky s ekologickým a sociálním 
zaměřením 
-„Den Země“ – Rozárium Olomouc, 25. 4. 2019 - program pro 21 nejstarších dětí – „Semínko“,  děti 
plnily spoustu zajímavých úkolů (např. skládání obrázků ze semínek, poznávání semínek pod 
lupou, sluchové pexeso, setí semínek atd.) 
-Školkový výlet do ZOO park a veteran muzeum Rapotín – děti, měly možnost si prohlédnou 
zvířátka, které žijí na farmě 
- projektový den Zdravík v ZOO - 28. 3. 2019 – Zdravík provedl děti příběhem o papouškovi, který 
se během bouřky ztratil v lese. 
- Veselé klaunování – 12. 4. 2019- kouzelnické představení 

 

 

Sportovní akce + kroužky pořádané v rámci MŠ Véska: 
 

- Angličtina pro předškoláky – Jazyková agentura Amadeus, Mgr. Baďurová 
- Tanečky – Taneční a pohybová průprava pro děti – Mgr. Coufalová Kristýna 
- Plavecký výcvik – Plavecká škola při UP Olomouc, Plavecký stadion v Olomouci 
- Hudební kroužek – pí. uč. Oklešťková 
- Keramický kroužek – pí. uč. Podivínská 
-  

 
Spolupráce s jinými subjekty: 
 

- Logopedická depistáž v MŠ – pí. Kalitová ze SPC Olomouc – logopedické vyšetření dětí 
se souhlasem rodičů – 11. 10. 2018 

- vánoční dílna v ZŠ Dolany – 19. 12. 2018 
- kulturní vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu ve Vésce dne 7. 12. 2018 
- vystoupení dětí z obou tříd s vánočním programem v Domově pro seniory ve Vésce – 18. 

12. 2018 
- Planetárium Morava – 8. 1. 2019 
- škola na zkoušku – 6. 2. 2019 
- Dětský den v Dolanech na fotbalovém hřišti  - 31. 5. 2019 – pí. učitelky z MŠ Dolany   a 

MŠ Véska si pro děti připravily 8 soutěžních úkolů (např.chůze po chůdách, skládání sirek 
do krabičky, jízda na odrážedle, labyrint, skákání v pytli). Odměnou jim byla malá sladkost 
a diplom 

 
 
 
 
Akce konané s rodiči: 
 
      -     třídní schůzka pro rodiče dne 12. 9. 2018 
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- lampionová slavnost „Hledá se medvěd Brumla“ dne 5. 11. 2018 – děti a rodiče vyráběli 
lampičku ze sklenice. Podle indicií hledali medvěda Brumlu, kterého našli v lese. Společně 
s medvědem napsali dopis do cirkusu, ze kterého se ztratil.  

- vánoční besídka s nadílkou dne 11. 12. a 17. 12. 2018, posezení u vánočního stromečku 
s občerstvením 

- „Besídka pro celou rodinu“ dne 4. 6. a 11. 6. 2019 
- „Cirkusová zahradní slavnost“ dne 13. 6. 2019 – plnění úkolů na fotbalovém hřišti            

a v přilehlém okolí, děti a rodiče plnili na deseti stanovištích úkoly – chůze po laně, jízda 
na koni, prolézání strašidelného tunelu, skládání medvědů dle velikosti, hledání knoflíků 
pod kelímky.  Za splnění úkolů sbírali razítka do hrací karty – odměnou jim byl diplom a 
ozdoba z keramiky, (spolupráce rodičů na stanovištích). Celou slavnost probíhal 
doprovodný program – „Malování na obličej“ –  výtvarnice pí. Pavla Outlá a „Jízda na 
ponících z Velké Bystřice.  

-  „Nocování ve školce“ dne 20. 6. 2019 s výpravou do přírody – výlet do Radíkova s plněním 
úkolů a opékáním špekáčků na školní zahradě 

 
      
Zápis do MŠ Véska:   - uskutečněn 10. 5. 2019 
     - k zápisu se dostavilo celkem i s MŠ Dolany 42 dětí 

   - dle stanovených kritérií bylo přijato 8 dětí s celodenní  
      docházkou 

   - nepřijato bylo 3 děti 
 
 
Personální zabezpečení: 

 

Vedoucí učitelka:     Podivínská Monika 
 
Učitelky:        1. třída Podivínská Monika  
           Fusová Nikola (od února 2019) 

          2. třída Gregorová Dagmar 

           Oklešťková Markéta  
           
 
Uklízečky a pracovnice výdejny:  Šolc Veronika 

          Dvořáková Ivana 
 
 
 
 
DVPP:  
 

Monika Podivínská – 8. 11. 2018 – 25. 4. 2019 Aktuální otázky procesu řízení MŠ 

                                   13. 5. 2019 Dokumentace v MŠ  

 

Všichni pracovníci – Supervizní setkání     
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6. Školní jídelna  
 
 
Identifikátor zařízení:     102 892 873 

Sídlo:        783 16 Dolany č. p. 174 

Umístění ŠJ:       v přízemí se samostatným vchodem; 
           komplex ŠJ: kuchyň, přípravny masa, vajec, 
          zeleniny, brambor a těsta, dvě samostatné 
          jídelny, kancelář, šatna, sklady potravin, 
          brambor a zeleniny, sklad várnic a umývárna 
          jejich obalů  
 
     
Počet strávníků ve školním roce 2018/2019:  
 

Předškolní zařízení (MŠ Dolany, MŠ Dolany - Véska, MŠ Tovéř) 119 

Žáci ZŠ  371 

Zaměstnanci  63 

Cizí strávníci   37 

 

 

Celkem 590 

         
- strava se připravovala podle platných výživových předpisů: 
 Receptury pokrmů pro školní stravování 
  Publikované receptury v odborném časopisu Výživa a potraviny 
 Receptury pro veřejné stravování 
 Vaříme dětem chutně a zdravě 
 
 
Personální zabezpečení: 

Vedoucí ŠJ:       Kolářová Miroslava 

Kuchařky:       Večeřová Věra 

          Zatloukalová Jitka 

          Rozsypalová Miroslava 

Pracovnice obchodního provozu:  Grundová Marie 

           Wenzlová Irena 

          Mikšová Petra  
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7. Prezentace školy 

- základní informace o škole a aktuálním dění najdete na webových stránkách www.zsdolany.cz, 

veškeré dotazy můžete zasílat na e-mail skola@zsdolany.cz  

- Účast žáků školy v projektu 72 hodin,  

- 100 Let od založení samostatného Československa (pietní akt a vystoupení v sokolovně)  

- Účast žáků na Rozsvěcování vánočního stromu v Dolanech  

- Den otevřených dveří – zábavná škola a kulturní vystoupení žáků  

- Vánoční dílny pro mateřské školky a první třídy  

- Zapojení do humanitární akce „Vánoční hvězda“  

- Škola na zkoušku pro budoucí žáky prvních tříd  

- Projekt Edison  

- Školní ples pořádaný SRPŠ  

- Žákovský ples  

- Besídka ke dni Matek 

- kulturní vystoupení žáků školy na Vítání nových občánků v obci Dolany 

- Meziobecní olympiáda  

- účast v okresních, krajských a celostátních kolech soutěží 

- Sběr papíru – akce „Papír za papír“ – výdělek putoval na nákup papír. pomůcek pro žáky   

- třídní schůzky a společné schůze rodičů SRPŠ 

- prohlídky školy pro absolventy 

- vydání školního kalendáře na rok 2019 

- dvě čísla školní časopisu  

- pravidelné příspěvky o dění ve škole do místních zpravodajů (Dolany, Tovéř)  

 

                                 

                  
 
 
 
 
 

http://www.zsdolany.cz/
mailto:skola@zsdolany.cz
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8. Výsledky inspekce a kontrol 

 
Kontrola Krajské hygienické stanice  ZŠ a ŠJ Dolany 21. 5. 2019 
 
Veřejnosprávní (finanční) kontrola:  termíny:   5. 11. 2018 a 15. 4. 2019 
      

 
Kontrola plateb pojistného (OSSZ)  ZŠ, MŠ, ŠJ Dolany 11. 2. 2019  
 
Protokoly o výsledcích všech kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 
 
 

9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola je zapojena do evropských projektů:    

1)  Šablony pro MŠ a ZŠ – Rozvoj aktivit  doprovázejících vzdělávání v ZŠ a MŠ Aloise 
Štěpánka, Dolany                                     – reg.číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003650  

2)    Šablony pro MŠ a ZŠ II – Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ II  
                       -reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011213 

       3) Erasmus + - Our common past and contemporary European values - 2018-1-CZ01-
KA229-048015 

       4)    Mléko pro evropské školy 

 

       5)   Ovoce do škol  

                

    

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

- škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 
 

11. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

- ve škole nepůsobí odborová organizace; škola v tomto roce nespolupracovala s 
žádnými organizacemi zaměstnavatelů 

 
Spolupráce se SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s.:    

Spolupráce se SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. probíhala zejména v oblasti poskytování finančních 
prostředků škole (úhrada autobusu na plavání, adaptační pobyt a na lyžařský výcvikový zájezd, 
jízdné žákům na soutěže, odměny úspěšným žákům v soutěžích, podpora realizace Dětského dne 
a projektu EDISON, Dne otevřených dveří, Sportovního a Branného dne, příspěvek na knižní 
odměny pro žáky a organizačního zabezpečení školního plesu, který byl díky hojné podpoře 
sponzorů a bohatému kulturnímu programu velmi kladně hodnocen širokou veřejností. Ve školním 
roce se podařilo udržet i nabídku zájmových kroužků pro děti ze strany rodičů za podpory SRPŠ. 
Pravidelně se také scházela Rada SRPŠ, ve které jsou zastoupeni rodiče žáků z každé třídy.  
 
Školská rada byla zřízena  Obcí Dolany na základě usnesení zastupitelstva obce č.10/2005 ze dne 
14.3. 2005. Školská rada tak nyní pracuje ve složení: 

 za obec : Ing. arch. Alena Koišová 
   Pavla Hnilicová   
   Mgr. Jaroslav Šotola 
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 za rodiče : Bc. Andrea Frömelová        
   Jiří Foukal     
   Mgr. Lenka Kurialová          

 za pedagogy : Mgr. Jarmila Hausnerová  (předsedkyně školské rady) 
   Mgr. Irena Daduová  
      Mgr. Bronislava Sedlářová   

 

Školská rada se během školního roku sešla třikrát. Na prvním jednání dne 3. 10. 2018 rada 
projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018, projednala celoroční 
plán na aktuální školní rok, seznámila se a projednala zprávu České školní inspekce.  Druhé 
zasedání proběhlo 27. 03. 2019 a byla projednán rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na 
rok 2020 a 2021. Bylo diskutováno zavedení informačního systému Edookit a realizace projektů 
z EU. Na zasedání 24. června 2019 projednala rada výsledky dotazníkového šetření pro rodiče, 
výsledky kontrol KHS a projednala průběh školního roku. Veškeré dotazy a připomínky členů 
Školské rady byly řádně projednány a zodpovězeny ředitelem školy, který se všech jednání 
účastnil.  
 
 
Spolupráce s dalšími organizacemi: 
  
- Amadeus – jazyková agentura 
- Celní ředitelství 
- DDM Olomouc 
- FC Dolany 
- HZS, SDH Dolany 
- IPS ÚP Olomouc 
- Linka E- bezpečí 
- Muzeum umění Olomouc 
- Policie ČR 
- PPP Olomouc 
- SPC a PPP Olomouc 
- ZUŠ M. Stibora – výtvarný obor 
- ZUŠ Žerotín – hudební obor 
 
 

12. Vlastní hodnocení školy 
 

A) Podmínky ke vzdělávání  
 

Ve školním roce 2018/19 se dařilo podporovat zlepšování podmínek ke vzdělávání, zejména 

v souvislosti s narůstajícím počtem žáků školy. Od začátku tohoto školního roku škola disponovala 

modernizovanými odbornými učebnami na druhém stupni (Výtvarná výchova, Dílny, Anglický jazyk, 

Informatika, Přírodopis, Chemie a Fyzika) novými výtahy.  Vzhledem k dalšímu růstu žáků od 

příštího školního roku bylo nutné navýšit kapacitu v ZŠ a ŠJ. Během prázdnin došlo k rekonstrukci 

učebny na I. stupni a rozšíření školní kuchyně. V dalších letech bude nutné navýšit počet učeben 

na základní škole o jednu navíc (nejspíše od školního roku 2021/2022).  

Ve školním roce 2018/2019 naše škola dokončila realizaci projektu financovaného z OPVVV – 

Šablony pro ZŠ a MŠ s názvem Rozvoj aktivit doprovázejících vzdělávání v ZŠ a MŠ Aloise 

Štěpánka, Dolany a plynule navázala novým projektem Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ II. Díky tomu je 

součástí naší školy školní psycholog a v mateřských školách a školní družině působí školní 

asistent. Školní psycholog se velmi úspěšně zapojil do chodu školského poradenského pracoviště 

a výrazně začal přispívat k budování pozitivního klimatu ve třídách. Dalšími aktivitami, které jsme 

v průběhu roku realizovali, byly kroužky pro děti – Čtenářský klub, Klub zábavné logiky, Doučování 

žáků a Příprava na vyučování. Projekt budeme realizovat až do února 2021. V měsíci únoru jsme 

se rovněž úspěšně zapojili do projektu EDISON. Od začátku tohoto školního roku jsme rovněž 

začali realizovat projekt Erasmus + - spolupráce se zahraničními školami z Itálie a Portugalska. 

Přivítali jsme naše partnery v naší obci a realizovali jeden výjezd do Portugalska. Tento projekt 

budeme realizovat i v následujícím školním roce.  



 27 

Prioritou pro další školní rok je obnova učeben na I stupni a realizace výše zmíněných aktivit..   

 

B) Průběh vzdělávání 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme vyučovali dle ŠVP „Škola všestranného rozvoje“ 8. verze. 

Úroveň vzdělávání žáků školy se podařilo udržet na velmi dobré úrovni srovnatelné s předchozím 

školním rokem. Dařilo se žáky vhodně motivovat a zapojovat do realizaci většiny akcí školy, 

osvědčila se realizace vztahových dotazníků ve třídách, která tak pomáhá třídním učitelům lépe 

diagnostikovat klima své třídy a předcházet konfliktním situacím. Na velmi dobré úrovni fungovala 

i spolupráce mezi učiteli a asistenty pedagoga, podařilo se i velice dobře začlenit nové pedagogy 

do kolektivu. Velmi dobře se dařila i práce s žáky ze speciálními vzdělávacími potřebami. Osvědčila 

se i realizace celé řady projektových dnů a akcí, která umožňují lépe začleňovat mezipředmětové 

vztahy do průběhu vzdělávání. Žáci rovněž dosahovali výborných výsledků v soutěžích, kterých se 

účastnili.  Velmi kladně lze hodnotit práci školního psychologa a realizaci minimálně preventivního 

programu.  

Prioritou pro příští školní rok v této oblasti je zlepšování práce s nadanými, rozvoj mediální a 

informační výchovy a realizace třídnických hodin směrem k zavedení předmětu Osobnostní a 

sociální výchova. V oblasti výsledků vzdělávání bychom chtěli udržet velmi dobrý současný stav, 

udržovat jednotný systém hodnocení a rovněž se dále zaměřovat na prohlubování 

mezipředmětových vztahů. Pokračovat budeme i v zavádění výuky matematiky dle prof. Hejného 

v třídách na prvním stupni. Nadále budeme podporovat začleňování environmentální výchovy do 

vzdělávání a podporovat větší zavádění sebehodnocení do výuky.  

 

C) Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči 

 

V průběhu celého školního roku měli žáci možnost využívat konzultací s vyučujícími, 

výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a s vedením školy. Měli rovněž 

možnost využívat schránku důvěry, jak fyzickou v přízemí budovy, tak i internetovou, která je 

přístupná z webových stránek školy. V odpoledních hodinách po vyučování byla pro žáky zajištěna 

bohatá zájmová činnost, kterou zajišťovali pedagogové školy, rodiče nebo externí organizace. Po 

celý školní rok fungoval rovněž žákovský parlament a žáci měli možnost, ve spolupráci s učiteli, se 

podílet i na organizování některých akcí pro spolužáky a veřejnost. Spolupráce s rodiči probíhala 

v rámci pravidelných třídních schůzek, ve stanovených konzultačních hodinách učitelů a 

výchovného poradce. Navíc se rodiče mohou s učiteli setkat po vzájemné dohodě i v jinou dobu. 

K setkání docházelo rovněž i na akcích školy určených pro veřejnost. Rodiče se rovněž zapojili do 

realizace zájmových kroužků pro děti a realizace akcí ve školní družině. Druhou rovinou spolupráce 

s rodiči je SRPŠ při ZŠ Dolany, z.s. Během školního roku probíhaly pravidelné schůzky Rady SRPŠ 

s vedením školy a to vždy před třídními schůzkami. Jednotlivý zástupci tříd pak předávali informaci 

z tohoto jednání na třídních schůzkách ostatním rodičům. O veškerém dění ve škole mají rodiče 

možnost se informovat na webových stránkách školy, kde najdou i veškeré kontakty na vedení 

školy a pedagogy nebo mohou, pomocí vyplnění formuláře, se na cokoliv zeptat. Během školního 

roku jsme rovněž zavedli informační systém komunikace s rodiči IS Edookit, díky kterému disponují 

rodiče lepšími informacemi o výuce svých dětí. V druhém pololetí bylo realizováno dotazníkové 

šetření pro rodiče, které nám umožnilo získat zpětnou vazbu od rodičů, jak oni vnímají kvalitu naší 

školy.  

V příštím školním roce je prioritou další rozvíjení komunikace s rodiči – zaměření se na 

funkčnost IS, rozvíjení spolupráce realizací společných besed s rodiči. Chtěli bychom rovněž 

realizovat dotazníkové šetření pro žáky naší školy.  

 

 

 

 

 

D) Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita další vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
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Téměř všichni pedagogičtí pracovníci splňovali v tomto školním roce odbornou kvalifikaci pro 

přímou pedagogickou činnost. Pedagogický sbor tvoří převážně ženy, je věkově pestrý – od 

mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy. Většina pedagogů se během školního roku 

zúčastnila odborného školení, čímž docházelo k prohlubování jejich kvalifikace. Pedagogové, kteří 

vykonávají specializační činnosti metodik prevence – úspěšně zakončili specializační studium. 

Rozvíjela se spolupráce mezi školním poradenským pracovištěm a dalšími pedagogickými 

pracovníky.  Do kolektivu se úspěšně zapojili nový pedagogové. V průběhu roku byly podporovány 

vzájemné hospitace pedagogů a ve druhém pololetí byly hospitace ředitele školy doplněny i o 

informační dotazník, který byl spolu s rozborem hodin součástí rozhovoru mezi vedením školy a 

pedagogy. Tento dotazník zároveň umožňuje získat vedení školy lepší představu o tom, jak na 

chod školy pedagogové nahlížejí. Výsledky práce pedagogů jsou vedením školy pečlivě sledovány 

a na jejich základě jsou pracovníci odměňováni. Součástí dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků byla také realizace supervizních setkání pedagogů, které vedla externí psycholožka 

Marie Marečková, PhD. Ty výrazným způsobem přispívaly ke zkvalitnění profesního růstu 

pedagogů a rozvíjení pozitivního vnitřního klimatu školy.  V průběhu roku jsou realizovány kulturní 

akce, kde se mohou všichni zaměstnanci školy neformálně setkávat. 

I v příštím školním roce je prioritou podpora dalšího vzdělávání pedagogů a vzájemné 

předávání si informací z nich. Prioritu má rovněž podpora vzájemných hospitací mezi pedagogy a 

autoevaluace jejich práce a realizace supervizních setkání.   

 

Veškeré další informace ohledně rozvoje školy jsou zveřejněny v dokumentu Strategický plán 

rozvoje školy na období 2018 – 2022, který je zveřejněn na webových stránkách školy.  
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13. Zpráva o hospodaření školy v roce 2018 
 

 

Obsah výroční zprávy 

 

a)  Výnosy 2018 

      1.      Výnosy celkem 

      1.1.   Dotace přijaté od zřizovatele 

      1.2.   Odpisy majetku z transferu IROP 

      1.3.   Transfery přijaté z Krajského úřadu Olomouckého kraje 

      1.4.   Transfery přijaté z EU a státního rozpočtu – OP VVV 

      1.5.   Grant Erasmus+ 

      1.6.   Výnosy školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 

      1.7.   Výnosy k čerpání fondů 

      1.8.   Ostatní výnosy 

      1.9.   Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců za předškolní vzdělávání 

      1.10. Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců za zájmové vzdělávání 

      1.11. Výnosy z hospodářské činnosti - využití a pronájmy místností a učeben 

      1.12. Výnosy z hospodářské činnosti - stravování cizích strávníků 

 

b)  Náklady 2018 

       2.     Náklady celkem 

   2.1.   Náklady - rozpočet zřizovatele Obec Dolany   

   2.2.   Náklady - příspěvek na dlouhodobý majetek IROP 

   2.3.   Náklady - Krajský úřad Olomouckého kraje 

   2.4.   Náklady - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

              (prostředky z EU a státního rozpočtu) 

   2.5.   Náklady - grant Erasmus+  

   2.6.   Náklady školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 

   2.7.   Náklady - rezervní fond 

   2.8.   Vlastní náklady 

   2.9.   Náklady – k poplatkům od rodičů nebo jiných zákonných zástupců  

            za předškolní vzdělávání 

   2.10. Náklady – k poplatkům od rodičů nebo jiných zákonných zástupců  

            za zájmové vzdělávání 

   2.11. Náklady - hospodářská činnost – k využití a pronájmům místností a učeben 

   2.12. Náklady - hospodářská činnost – k stravování cizích strávníků 

  

 

 

 

 

c)  Výsledek hospodaření 2018 

      3.1.   Výsledek hospodaření 

       

d)   Stav majetku, inventarizace a fondy 2018 

      4.1.   Stav majetku 2018 

      4.2.   Inventura majetku a závazků k 31. 12. 2018 

      4.3.   Stavy fondů 2018 

 

e)   Zaměstnanci 

      5.1.   Počet zaměstnanců 

 

f)   Informace o výsledcích kontrol hospodaření 

6.1.  Inspekční činnosti České školní inspekce  

6.2.  Veřejnosprávní (finanční) kontroly 
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6.3.  Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních    

povinností plátce pojistného 

 

g)   Účetní výkazy 

  

 

a) Výnosy 2018 

 

 

   

1. Výnosy celkem 34 036 098,00 Kč 

    

    

1.1.  Dotace přijaté od zřizovatele 2 800 000,00 Kč 

    

672100 Provozní dotace - zřizovatel Obec Dolany 2 800 000,00 Kč 

 

 

 

1.2.   Odpisy majetku z transferu IROP  2 862,00 Kč 

 

672124 Transfer IROP 2 862,00 Kč 

 

 

1.3.   

 

 

Transfery přijaté z Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 

 

26 988 340,00 

 

 

Kč 

    

672200 Transfer NIV (mzdy, odvody a ONIV) UZ 33 353 26 988 340,00 Kč 

    

 

 

1.4.   

 

 

Transfery přijaté z EU a státního rozpočtu  

– Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

587 577,00 

 

 

Kč 

    

672223 Transfer RP („OP VVV – Rozvoj aktivit doprovázejících 

vzdělávání“)  

587 577,00 Kč 

    

    

 

 

1.5.   

 

 

Grant Erasmus+ 

 

 

91 930,00 

 

 

Kč 

    

672224 Transfer RP („OP VVV – Rozvoj aktivit doprovázejících 

vzdělávání“)  

91 930,00 Kč 

    

    

1.6.   Výnosy školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 2 678 077,66 Kč 

    

602300 Výnosy z prodeje služeb -  obědy  zaměstnanci ZŠ (vlastní) 201 173,00 Kč 

602340 Výnosy z prodeje služeb - příspěvek FKSP (vlastní) 122 647,00 Kč 

609300 Jiné výnosy z vlast. výkonů - obědy žáci a děti 2 342 271,66 Kč 

648014 Čerpání fondů – použití RF - darů 11 986,00 Kč 
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1.7.  Výnosy k čerpání fondů 86 862,77 Kč 

    

648 Zúčtování fondů - použití rezervního fondu  86 862,77 Kč 

    

    

1.8.   Ostatní výnosy  4 837,82 Kč 

    

602500 Výnosy - škola - umístění nápojového automatu 4 000,00 Kč 

644514 Výnosy z prodeje uč. potřeb - žákům nad rámec 60,00 Kč 

662520 Úroky - bankovní účty 777,82 Kč 

    

    

1.9.  Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných  129 780,00 Kč 

 zástupců za předškolní vzdělávání   

    

609600 Poplatky od rodičů - úplata za předškolní vzdělávání (MŠ) 129 780,00 Kč 

    

 

    

1.10.  Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných  69 660,00 Kč 

 zástupců za zájmové vzdělávání   

    

609620 Poplatky od rodičů - úplata za zájmové vzdělávání (družina) 69 660,00 Kč 

    

1.11.  Výnosy z hospodářské činnosti - využití a pronájmy  126 856,00 Kč 

 místností a učeben   

    

603700 Výnosy z pronájmu - pronájem a využití tělocvičny 120 506,00 Kč 

603740 Výnosy z pronájmu - pronájem učeben 6 350,00 Kč 

 

    

1.12.  Výnosy z hospodářské činnosti - stravování cizích 469 314,75 Kč 

 strávníků   

    

602760 Výnosy z prodeje služeb - stravování cizích strávníků 469 314,75 Kč 

    

 

 

 

 

 

   

b) Náklady 2018 

 

 

2. Náklady celkem  33 976 877,91 Kč 

    

    

2.1.  Náklady - rozpočet zřizovatele Obec Dolany 2 800 000,00 Kč 

    

501 Spotřeba materiálu (školní, kancel. a čistící potřeby apod.)    366 798,91 Kč 
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502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) 955 962,64 Kč 

511 Opravy a udržování (budovy, stroje, servis) 182 655,32 Kč 

512 Cestovné 80,00 Kč 

518 Ostatní služby (telefony, PC sítě, zpracování mezd, apod.) 510 982,83 Kč 

521 Mzdové náklady 342 486,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 113 538,00 Kč 

525 Jiné sociální pojištění -  Kooperativa (zaměstnanci) 83 066,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady (OOPP, vzděláv. zaměst., FKSP) 32 198,72 Kč 

549 Ostatní náklady z činnosti 1 000,00 Kč 

551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 98 276,00 Kč 

557 Náklady z vyřazených pohledávek 1 000,00 Kč 

558 Pořízení DDNM a DDHM (SW a majetek 1 000 – 40 000 Kč) 111 955,58 Kč 

 

    

2.2.   Náklady - příspěvek na dlouhodobý majetek IROP  

 

2 862,00 Kč 

551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 2 862,00 Kč 

 

    

2.3.   Náklady - Krajský úřad Olomouckého kraje  26 988 340,00 Kč 

    

501 Spotřeba materiálu (učební pomůcky)    162 399,90 Kč 

512 Cestovné 24 130,00 Kč 

518 Ostatní služby (ubytování a doprava pedag., plavec. výcvik) 68 657,00 Kč 

521 Mzdové náklady (včetně náhrad nemocí) 19 588 538,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 6 601 528,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady (OOPP, vzděláv. zaměst., FKSP) 517 074,47 Kč 

558 Pořízení DDNM a DDHM (učební pomůcky nad 1 000 Kč) 26 012,63 Kč 

    

2.4.  Náklady - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 587 577,00 Kč 

 (prostředky z EU a státního rozpočtu)   

 

501 Spotřeba materiálu (učební pomůcky, ostatní materiál)    40 347,00 Kč 

512 Cestovné 3 441,00 Kč 

521   Mzdové náklady  365 675,00 Kč 

524   Zákonné sociální pojištění 85 165,00 Kč 

527   Zákonné sociální náklady (vzdělávání zaměst., FKSP) 27 344,00 Kč 

558   Pořízení DDNM a DDHM (učební pomůcky a drobný maj.) 65 605,00 Kč 

 

 

2.5.   Náklady – grant Erasmus+ 91 930, Kč 

    

501 Spotřeba materiálu (učební pomůcky, ostatní materiál)    6 331,00 Kč 

512 Cestovné 5 786,00 Kč 

518 Ostatní služby (jízdné, vstupné, SW apod.) 26 339,00 Kč 

521   Mzdové náklady  40 260,00 Kč 

558   Pořízení DDNM a DDHM (učební pomůcky a drobný maj.) 13 214,00 Kč 

 

 Náklady školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 2 680 327,99 Kč 
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2.6.   

    

501360 Potraviny 2 680 327,99 Kč 

    

2.7.      Náklady - rezervní fond 86 862,77 Kč 

 

501 Spotřeba materiálu  11 753,00 Kč 

558 Pořízení DDHM  75 109,77 Kč 

    

    

2.8.   Vlastní náklady 870,00 Kč 

    

501 Spotřeba materiálu 24,00 Kč 

512 Cestovné ZŠ 39,00 Kč 

518 Ostatní služby (přeprava žáků) 747,00 Kč 

544 Prodaný materiál (doplňkové učební potřeby)    60,00 Kč 

    

2.9.  Náklady – k poplatkům od rodičů nebo jiných zákonných  129 780,00 Kč 

 zástupců za předškolní vzdělávání   

    

501 Spotřeba materiálu (učeb. pomůcky, knihy, ostatní)    55 503,10 Kč 

511 Opravy a udržování 5 615,00 Kč 

512 Cestovné 828,00 Kč 

518 Ostatní služby (poštovné, revize, zpracování mezd apod.) 27 891,10 Kč 

558 Pořízení DDHM (učební pomůcky, drobný majetek) 39 942,80 Kč 

    

    

2.10.  Náklady – k poplatkům od rodičů nebo jiných zákonných  69 660,00 Kč 

 zástupců za zájmové vzdělávání   

    

501 Spotřeba materiálu (učeb. pomůcky, knihy, ostatní)    51 936,00 Kč 

502 Spotřeba energie (el. energie) 4 945,99 Kč 

511 Opravy a udržování 810,20 Kč 

512 Cestovné 224,00 Kč 

518 Ostatní služby (zhotovení fotek, zpracování mezd apod.) 2 509,81 Kč 

558 Pořízení DDHM (učební pomůcky, drobný majetek) 9 234,00 Kč 

 

 

    

2.11.      Náklady - hospodářská činnost – k využití a pronájmům 106 275,20 Kč 

 místností a učeben   

    

502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) 23 401,29 Kč 

511 Opravy a udržování (budovy) 819,00 Kč 

518 Ostatní služby (stočné, zpracování mezd) 3 771,91 Kč 

521 Mzdové náklady 68 804,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 8 844,00 Kč 
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525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa (zaměstnanci) 172,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady (FKSP) 463,00 Kč 

2.12.      

 

 

Náklady - hospodářská činnost – k stravování cizích 432 392,95 Kč 

 strávníků   

    

501 Spotřeba materiálu (potraviny, kancel. a čisticí mater., apod.) 245 416,36 Kč 

502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) 20 154,44 Kč 

511 Opravy a udržování (budovy, stroje, revize HP) 1 160,38 Kč 

518 Ostatní služby (telefony, PC sítě, zpracování mezd, apod.) 3 733,24 Kč 

521 Mzdové náklady 117 395,00 Kč 

524 Zákonné sociální pojištění 39 934,00 Kč 

525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa (zaměstnanci) 465,00 Kč 

527 Zákonné sociální náklady (vzděláv. zaměst, FKSP, OOPP) 3 790,81 Kč 

558 Pořízení DDHM (drobný majetek) 343,72 Kč 
 

c) Výsledek hospodaření 2018 

    

3.1.  Výsledek hospodaření  59 220,09 Kč 

    

 NÁKLADY 33 976 877,91 Kč 

 VÝNOSY 34 036 098,00 Kč 

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 59 220,09 Kč 

 - z toho hlavní činnost 1 717,49 Kč 

 - z toho hospodářská činnost 57 502,60 Kč 
 

Hospodaření školy roku 2018 skončilo ziskem ve výši 59 220,09 Kč. Na základě schválení 

zřizovatele převede škola zlepšený výsledek hospodaření do Rezervního fondu. 
 

  

d) Stav majetku, inventarizace a fondy 2018 

 

 4.1.          Stav majetku 2018 

   

Účet Druh majetku Stav k 1. 1. 2018    Stav k  31. 12. 2018 

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 442 072,06 Kč 418 696,80 Kč 

022 Samostatné movité věci a soubory     

movitých věcí 

1 428 741,50 Kč 1 619 533,50 Kč 

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 067 628,17 Kč 12 005 648,29 Kč 

032 Kulturní předměty 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

 

 4.2.          Inventura majetku a závazků k 31. 12. 2018 

 

 

K 31. 12. 2018 proběhla řádná inventarizace majetků a závazků. Dle plánu inventur byl zjištěn 

skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek, který je zaznamenán v 

inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku, závazků a ostatních 

inventarizačních položek k 31. 12. 2018. Inventurou nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 
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 4.3.          Stavy fondů 2018 

 

Účet Druh fondu  Stav k 1. 1. 2018    Stav k  31. 12. 2018 

411 Fond odměn 13 418,27 Kč 13 418,27 Kč 

412 Fond kulturních a sociálních potřeb 247 358,47 Kč 372 593,47 Kč 

413 Fond rezervní 148 644,16 Kč 149 877,72 Kč 

414 Fond rezervní - dary a ostatní zdroje 129 754,40 Kč 554 073,02 Kč 

416 Fond investiční 0,00 Kč 0,00 Kč 

 

 

e) Zaměstnanci  

 

  5.1.        Počet zaměstnanců 

               Za rok 2018 

Počet zaměstnanců - fyzické osoby - průměrný stav 61,998 

  

Počet zaměstnanců - průměrný přepočtený počet  59,021 

 - z toho pedagogičtí pracovníci celkem 41,861 

 - z toho nepedagogičtí pracovníci celkem 17,160 

 

 

 

f) Informace o výsledcích kontrol hospodaření  

 

  6.1. Inspekční činnosti České školní inspekce - provedeny dne 6. 4. 2018 a         12.6.-14.6. 

2018. 

Protokoly o výsledcích inspekční činností jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

  6.2. Veřejnosprávní (finanční) kontroly - provedeny dne 18. 5. 2018 a 9. 11. 2018. 

Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

  6.3. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného - provedena dne 14. 8. 2018. 

Protokol o výsledku veřejnosprávních kontroly jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

 

 

g) Účetní výkazy  

 

Originály účetních výkazů k Výroční zprávě o hospodaření školy v roce 2018 jsou k nahlédnutí 

u účetní školy. 

 

 
Zpracovala Soňa Horká 

V Dolanech dne 25. 3. 2019 
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14. Zpráva o poskytnutí informací v roce 2018 
 

 

1. Podané písemné žádosti o informace Počet:        30 

2. Podaná odvolání proti rozhodnutí Počet:          0 

 
3. 

 
Opis podstatné části rozsudku, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí 
informace (neuvádějí se osobní údaje) 
 

---------------------------- 
 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. 
(neuvádějí se osobní údaje) 
 

------------------------------ 

 
5. 

 
Další informace vztahující se k uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. 
 

---------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dolanech 12. 8. 2019               Mgr. Petr Pirliomov
                                 ředitel školy 
 
 
 
 
.  
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána v pedagogické  
 
radě dne: 19. 9. 2019 
 
 
                                                                                                              Mgr. P. Pirliomov  
          ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla schválena Školskou radou  
 
dne: 25. 9. 2019 
.  
 
 
 
 
 
                                                                                                          Mgr. J. Hausnerová  
                         předsedkyně Školské rady           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


