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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, žák.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., 8. ročník) 
 
 
Volitelné předměty:   Angličtina hravě (5. ročník) 
       Dramatická výchova (2. a 3. ročník, 6. a 7. ročník) 
       Estetická výchova (4. ročník) 
       Ekologická výchova (5. ročník) 
       Informatika volitelná (8. a 9. ročník) 
       Konverzace z anglického jazyka (9. ročník) 
       Pohybové hry (4. ročník) 
       Přírodovědný seminář (8. ročník) 
       Ekologický seminář (7. 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. 2020: 

 

Výuka ve školním roce 2019/2020 byla z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví přerušena od 
11. března. Vyučování probíhalo v dálkové formě. Od 11. 5. 2020 – probíhala prezenční 
příprava žáků IX. tříd na přijímací zkoušky na SŠ, od 25. května byla částečně obnovena 
výuka žáků na I. stupni ve formě školních skupin (dobrovolná účast žáků), od 8. června 
částečně obnovena i výuka žáků na II. stupni taktéž formou školních skupin.  

Zápis do 1. třídy: - proběhl v průběhu měsíce dubna (dle upravených pravidel MŠMT) – pouze  

 formální části 

- škola na zkoušku – 11. 2. 2020  

- k zápisu přijato celkem 60 žádostí o přijetí (45 dětí přijato, 5 dětí nepřijato –  

   mimo spádovou oblast školy, rozhodnutí o odkladu povinné školní  

třída  počet žáků chlapci dívky   třídní učitel 

        I.A 20 12 8  Krylová Daniela, Mgr.  

        I.B 20 12 8  Hausnerová Jarmila, Mgr.  

        II. A 17 11 6  Stenchláková Jana, Mgr.  

 II. B 19 8 11  Tylšarová Marie, Mgr.  

III. A 24 8 16  Orletová Jana, Mgr.  

III. B 22 8 14  Štouračová Marie, Mgr.  

 IV. A 23 10 

 

13  Sedlářová Bronislava, Mgr.  

IV. B 22 11 11  Faltová Iva, Mgr.  

V. A 22 10 12 

 

 Sitková Ivana, Mgr. 

V. B 22 14 8  Šrubař Jindřich, Mgr.  

VI. A 21 13 8  Brázdil Michal, Mgr.  

VI. B 19 12 7  Medková Martina, Mgr.  

VI. C 19 13 6  Vávrová Vladimíra, Mgr.  

VII. A 23 7 16  Lindnerová Jana, Mgr.  

VII. B 23 11 12  Doleželová Zuzana, Mgr.  

VII. C 23 14 9  Langer Viktor, Mgr.  

VIII. A 24 14 10  Šťastná Gabriela, Mgr.  

VIII. B 22 13 9  Hejtmánková Ester, Mgr. 

IX. A 22 8 14  Gazdíková Michaela, Mgr.  

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

IX. C 24 11 13  Pohlová Iva, Mgr.  

Celkem 454 232 222   

1. stupeň 211 104 107   

2. stupeň 243 128 115   
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   docházky bylo vydáno 10 dětem 

- do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 nastoupí 45 dětí  

 

Výsledky vzdělávací a výchovné činnosti: 

Prospěch:  1. pololetí 2. pololetí 

prospěl s vyznamenáním 317 354 

prospěl 135           101 

neprospěl 0             0 

neklasifikován  0             0 

opakování ročníku  0   0 

průměrný prospěch žáka 1,33 1,25 

           

- 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) 

- závěrečné hodnocení za druhé pololetí proběhlo dle upravených pravidel pro hodnocení vydaných 
ředitelem školy dne 4. května 2020 (reagovalo na dálkovou výuku, která probíhala až do 30. 6. 
2020)  

Projektové dny a další vzdělávací aktivity 

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

 Bezpečnost na internetu   -  25. 10. 2019 

 Vánoční tvoření    -  20. 12. 2019 

 Velikonoce a jaro očima dětí (dálkově)   - duben 2020 

První projektový den před podzimními prázdninami měl velmi aktuální téma a to Bezpečnost na 
internetu. Žáci naší školy se tak věnovali tématu, které je pro mnohé z nich každodenní záležitostí. 
Na I. stupni si žáci se svými učiteli povídali o tom, jak tráví svůj volný čas, kolik času tráví denně 
na počítači, co je to internet a jaká nebezpečí zde na nás číhají. Na závěr pak zpracovali toto téma 
výtvarně a písemně. Na II. stupni byla pro žáky připravena série besed s odborníky z E-bezpečí, 
paní Kafkovou a Policií ze Šternberka. Žáci VIII. tříd měli připravenou přednášku v Olomouci u 
Sdružení D. Ve skupinkách rovněž žáci vytvářeli příručku, návod bezpečného chování na internetu 
pro své mladší spolužáky. 
Poslední dva dny výuky před vánočními svátky byl pro žáky naší školy připraven Projektový den 
s názvem Vánoční tvoření. Žáci na II. stupni si mohli po třídách vybrat tvorbu dárkových předmětů 
nebo vánočních dekorací – ručně vyráběný balící papír, vánoční svícen, PF přání, vánoční 
dekorace nebo kresbu na textilní tašku. Na I. stupni se pak žáci věnovali tvorbě vánočních přání, 
modelování, práci s přírodním materiálem nebo modelování. Ve čtvrtek byl program doplněn o 
promítání filmu a to ve spolupráci s panem M. Zetkou z Kina Bohuňovice a v pátek o hudební 
vystoupení skupiny Marbo v tělocvičně naší školy. Na závěr pátečního vyučování nechyběl 
společný zpěv koled žáků I. stupně ve vestibulu školy a vánoční besídky ve třídách. 
Projektový den Velikonoce a jaro očima dětí proběhl v průběhu měsíce dubna v rámci dálkové 
výuky. Během velikonočních svátků, které žáci naší školy prožili se svými rodinami a nemohli se 
vidět, se mohli se svými kamarády podělit o to, jak svátky prožívají. Vznikla tak celá řada pěkných 
fotografií, z kterých jsme vytvořili koláže jednotlivých tříd. Jako připomenutí těchto svátků,  
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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, od 11. 3. plavecký výcvik z důvodu uzavření školy 
neprobíhal, lekce budou nahrazeny v 1. pololetí školního roku 2020/2021.  

- žáci 7. ročníku se zúčastnili v týdnu od 18. 01. do 24. 01. 2020 lyžařského výcvikového kurzu 
v Koutech na Desnou.  

- žáci 4. ročníku z důvodu uzavření škol absolvovali pouze první část (teoretickou) dopravní výchovy 
v DDM ve Šternberku 

- žáci 6. ročníku se zúčastnili od pondělí 16. 9. do čtvrtka 19. září 2019 adaptačního pobytu a to 
v pěkném prostředí rekreačního areálu Třemešek   

- žákovský parlament uspořádal na závěr prvního pololetí Den na ruby, uspořádal soutěž ve stolním 
fotbálku a celoškolní soutěž o návrh na tričko a mikinu školy.   

 

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:  
Den bez odpadů, Projektový den 72 hodin, sběr elektrozařízení. 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. Sběr starého 
papíru v rámci projektu papír za papír byl ukončen v únoru 2020. V měsíci únoru naši školu 
navštívili lektoři s programem Tonda obal na cestách, zahrnujícím kromě poutavé přednášky také 
výstavku užitečných materiálů, získaných recyklací odpadů. Žáci využili i možnost se aktivně 
zapojit, a to cestou her s tématikou recyklace s následnou diskuzí.  V důsledku uzavření škol 
environmentální akce od 11. března neprobíhaly.  
 

                 

            

 

- V měsíci listopadu vybraní žáci z druhého stupně navštívili naši partnerskou školu v Italské 
Casertě a to v rámci projektu Erasmus +. Žáci se tak mohli seznámit s místními památkami, školou 
a procvičit si konverzaci v anglickém jazyce. Plánovaná návštěva našich partnerů v Dolanech 
v měsíci březnu z důvodu uzavření škol neproběhla a byla odložena na podzim 2020.    
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- Veškeré akce, exkurze a besedy byly od 11. března z důvodu uzavření škol zrušeny.  

- Během školního roku vyšlo také jedno číslo školního časopisu, v nichž se žáci mohli dočíst o 
novinkách ze života školy   

 

     

Absence: 1. pololetí 2. pololetí 

omluveno celkem 18177 - 

průměr na žáka omluveno 39,87 - 

neomluveno celkem   0 0 

průměr na žáka neomluveno 0 0 

 
Absence v II. pololetí nebyla od 11. března v důsledku uzavření škol počítána.  
 

Výchovná opatření:  1. pololetí 2. pololetí Celkem 

pochvala TU 283 171 454 

pochvala ŘŠ 73 76 149 

napomenutí TU 21 16 37 

důtka TU 16              5 21 

důtka ŘŠ 2 0 2 

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, což je vzhledem k dálkové výuce v druhém pololetí velmi 
pozitivní jev. Rovněž počet třídních a ředitelských důtek se snížil, což je vzhledem neúčasti žáků 
ve škole logické. Nicméně dlouhodobě se ukazuje motivační vliv kladných výchovných opatření. 
Pozitivní vliv na kamarádské prostředí ve škole mají taktéž pravidelné třídnické hodiny a 
spolupráce učitelů s členy Školního poradenského pracoviště. Jako pomůcku pro diagnostiku 
třídního klimatu využíváme dotazníků a návštěv třídy školní psycholožkou. Pozitivní vliv má také 
realizace programu Druhý krok ve třetích třídách a programy se sdružení D – např. příběhy pana 
TyDýta.  

- 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.  

 

- v rámci realizace Školního preventivního programu  (předcházení sociálně patologickým jevům) 
byly pro žáky uskutečněny následující akce a besedy: 

 
 

Téma 
 

Třída Termín 

   

Příběhy pana Tydýta . 
pokračování v projektu 

2.ročníky celoročně 

Preventivní program ,, Druhý 
krok “ 

4. ročníky celoročně 

Zastav se, rozhlédni se a 
zamávej 

1, 2., 3. ročník 16 .-19. 9. 2019 
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Bezpečnost na internetu –
projektový den 
 

I. , II. stupeň 25. 10. 2019 

Jsem v tom sama 
 Sdružení – D Olomouc 

8. A, B 25. 10. 2019 

Trestní odpovědnost 
 

IX. A, B, C 1.10., 8. 10. 2019 

Drogy , jejich nebezpečnost pro 
zdraví jedince  – beseda s Celní 
správou 

7. ročníky 29. 1. 2020 

 

Téma 
 

Třída Termín 

Adaptační pobyt – Třemešek u 
Oskavy 

6. ročníky 16. -19. 9. 2019 

Dopravní výchova Šternberk 
 

4. ročníky 10.2. 2020  - realizována 
pouze teoretická část 

 

Seznam dalších akcí, besed a exkurzí realizovaných pro žáky:  
 

NÁZEV AKCE TERMÍN TŘÍDA 

Exkurze žáků do místních podniků 16. 10. 2019 IX. třídy 

Návštěva archivu Olomouc 16. 10. 2019 VII. třídy 

Divadelní představení v AJ 22. 10. 2019 V. třídy 

Beseda v obecní knihovně Tovéř Listopad VII. třídy 

Záložka do knihy spojuje školy Listopad VI. a VII. třída 

Výukový program Fotografie III. Listopad IX. třídy  

Divadelní představení Petr a Lucie 13. 11. 2019 VIII. třídy 

Exkurze Caserta Itálie 16. – 23. 11.2019 vybr. žáci II.st. 

Scholaris – prezentace SŠ 28. 11. 2019 IX. třídy 

Atletika pro děti           04.12. 2019 IV. třídy 

Mikulášské koledování 05.12.2019 I. stupeň  

Exkurze – adventní Vídeň 06. 12. 2019 VIII. a IX. třídy 

Exkurze – Hvězdárna Prostějov 10. 12. 2019 IV. třídy 

Beseda se starostou obce Dolany Prosinec VI. třídy 

Vlastivědné muzeum Olomouc 22. 01. 2020 V. A 

Beseda o Černobylu 30. 1. 2020 IX. třídy 

Filmový dokument Klára 3847 05. 03. 2020 IX. třídy 

Žákovský ples  06. 03. 2020 I. – IX. třídy 
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Účast žáků na soutěžích: 
 
V individuálních soutěžích se jednalo především o školní a okresní kola olympiád a soutěží v českém 
jazyce, anglickém jazyce, matematice a dále pak o soutěže výtvarné. Ve skupinových soutěžích si 
velmi dobře vedli naši sportovci:  
 
Největšího úspěchu dosáhli naši žáci v soutěžích:  
 

Účast v krajském kole logické olympiády – K. Svozilíková (III. B)   
 
Okresní kolo ve stolním tenise - 1. místo mladších žákyň  
 
Matemánie ve Šternberku – 1. místo  - J. Dlabaja, J. Marchovský, J. Křížan, Š. Masařík (VIII. A)  
 
Krajské kolo Čeps florbal cup – 2. místo základní kolo – Krajský přebor – žáci V. tříd   
 

Seznam všech soutěží, kterých se žáci naší školy zúčastnili:  

 

 

Datum Místo Název soutěže Účastníci soutěže Umístění, 

typ soutěže 

    10. října  Sv. Kopeček Branný závod o putovní pohár 
primátora Olomouce 

Vybr. žáci IX. a 
V. tříd 

3.místo  

21. října ZŠ Dolany Logická olympiáda Vybraní žáci I. a 
II. stupně 

Školní kolo  

25. října  ZŠ Dolany Přírodovědný klokan Vybraní žáci II. 
stupně 

Školní kolo 

Listopad ZŠ Dolany Výtvarná soutěž MAS 
Šternbersko 

Třídy z celé 
školy 

     1.-3.místo  

5. listopadu Velký Týnec Okresní kolo ve stolním tenise Vybr. žáci Mladší žákyně 
– 1. místo 

11. listopad Mor. Beroun Soutěž v řešení hlavolamů Vybr. žáci J. Marchovský 
– 3. místo, D. 

Válek – 1. 
místo 

Listopad ZŠ Dolany BRLoh – řešení hlavolamů Vybraní žáci VIII. 
A 

67. místo – 
celostátní kolo 

15. listopad Šternberk Matemánie Vybraní žáci 
VIII.A 

1. místo 

Prosinec ZŠ Dolany Soutěž v AJ V. – IX. třída Školní kolo 

19. 12. Šternberk Konverzační soutěž Aj a Nj Vybr. žáci II.st. 1. místo 

13. 1. Lipník nad B. Krajské kolo florbal V. třídy Umístění 
ve skupině 

28. 1. ZŠ Dolany Pyhtagoriáda V. – VIII. třídy Školní kolo 

13. 2. Šternberk Turnaj v Přehazované IV. – V. třídy 1. místo 

únor ZŠ Dolany Soutěž s panem Tydýtem II. třídy 1. místo 

26. 2. Olomouc Okresní kolo Zeměpis.olymp. vybr. žáci 6. místo 
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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 4 

SŠ S MATURITOU - MT 22 28 7 0 

NEMATURITNÍ OBORY - VL 9 10 0 0 

CELKEM 31 38 7 4 

 
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. V tomto 
školním roce byl průběh přijímacích zkoušek pozměněn dle nařízení MŠMT. Žáci IX. tříd měli možnost 
se účastnit pravidelné přípravy na přijímací zkoušky od 11. května – celkem se jej zúčastnilo 40 žáků 
z IX. tříd.  
 
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 

Taneční kroužek 3.ročník Mgr. J.Orletová 

Recitační kroužek I.stupeň Mgr. J. Hausnerová 

Doučování 4.ročník Mgr. B. Sedlářová 

Doučování 7. ročník E. Mislíková 

Kroužek deskových her I.stupeň D. Krylová 

Turistický kroužek I.stupeň J. Látal 

Čtenářský klub I.stupeň Mgr. I. Sitková 

Čtenářský klub II. stupeň Mgr. Z. Doleželová 

Florbal II. stupeň Mgr. P. Pirliomov 

Školní časopis II. stupeň Mgr. E. Hejtmánková 

Hudební  II. stupeň Mgr. M. Gazdík 

Zdravotnický kroužek II. stupeň Mgr. J. Zacpalová 

Stolní tenis 4.-9.ročník Mgr. P. Provaz 

Zdokonalování Aj 8. ročník Mgr. V. Vávrová 

Zdokonalování Aj II. stupeň Mgr. J. Lindnerová 

petrp
Textbox
4

petrp
Textbox
 3


petrp
Textbox
19

petrp
Textbox
7

petrp
Textbox
23

petrp
Textbox
13

petrp
Textbox
30

petrp
Textbox
7

petrp
Textbox
39

petrp
Textbox
0
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Vaření II.stupeň Mgr. P. Provaz 

Klub anglického jazyka II.stupeň Mgr. L. Guňková 

Atletika I.stupeň Mgr. I. Daduová 

 

Zájmový útvar Třída Lektor 

Keramika 1.-3.ročník Paní Borůvková 

Taneční kroužek – Dance 
school 

1. - 2.stupeň Pěnkavová P. 

Angličtina  pro nejmenší 
–Amadeus 

1. - 4.ročníky Mgr.Baďurová 

Výuka  anglického jazyka 
pro 2. stupeň a dospělé 

II. stupeň Fine English 

Kroužek Judo I. stupeň JUDO Do škol  

 
 
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: Keramika (paní Borůvková). 
Část kroužků byla realizována z projektu EU – doučování, příprava na vyučování, čtenářské kluby a 
kluby deskových her.  
 
Výuka na dálku:  
 
Od 11. 3. 2020 došlo z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví k uzavření všech základních škol v ČR. 
Na základě doporučení vydaných MŠMT probíhala výuka dálkovou formou. Ta byla realizována přes 
informační systém školy, do kterého měli v danou chvíli přístup všichni rodiče a žáci II. stupně. 
Ostatním byli v prvních týdnech rozeslány přístupové údaje. Úkoly byly zasílány dle rozpisu 
zveřejněném i na webových stránkách školy – M, ČJ, cizí jazyky – 1 x týdně, ČaS, přírodovědné, 
společenskovědní předměty – 1 x za dva týdny. Úkoly z výchovných předmětů byly zadávány jako 
dobrovolné, bez časového omezení. Vypracované úkoly pak žáci zasílali zpět přes informační systém 
ke kontrole svým vyučujícím. Úkoly se zaměřovaly i na rozvíjení mezipředmětových vztahů a 
vyhledávání informací na internetu a jejich následné zpracování. Hojně byly využívány kvízy – jako 
kontrolní otázky k zadaným tématům. S většinou rodičů a žáků se podařilo navázat kontakt, u těch, 
kteří neměli přístup k internetu, jsme využili osobní doručování nebo předávání úkolů. Vyučující 
postupně využívali také školní youtube kanál – kde měli žáci k dispozici natočená videa. Od poloviny 
dubna jsme pak realizovali pravidelné (1 nebo 2 x týdně) třídnické online hodiny přes aplikaci Zoom. 
Od 11. května začali docházet do školy přihlášení žáci na přípravu k přijímacím zkouškám – probíhali 
ve skupinkách po 15 žácích  - 3 x týdně v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Žáky vyučovali jejich vyučující. 
Výuka takto probíhala až do přijímacích zkoušek. Od 25. května začali docházet do školy také 
přihlášení žáci z I. stupně – celkem se výuky zúčastnilo 101 žáků. Výuku (od 7:30 do 12:00) ve 
skupinách zajišťovali převážně třídní učitelé, asistenti pedagoga, odpolední část ve skupinkách I. až 
III. tříd zajišťovali vychovatelky ze školní družiny a asistenti pedagoga. Od 8. června pak začali rovněž 
docházet do školy i přihlášení žáci z II. stupně a to vždy po dnech – jeden den – jeden ročník. Výuky 
se účastnilo vždy cca 2/3 žáků třídy – výuku, které probíhala od 7:30 do 12:00, zajišťovali třídní učitelé 
nebo vyučující jednotlivých předmětů. Jako podpora v době uzavření školy byly dostupné na 
webových stránkách školy veškeré informace a rovněž odkazy na celou řadu edukační programů či 
volnočasových aktivit. Zde jsme také postupně zveřejňovali ukázky zaslaných pracích od žáků a 
rovněž výstupy z projektového dne na dálku. Pedagogové školy rovněž zhotovili velikonoční vzkaz 
všem žákům školy. Výuka na dálku pak byla hodnocena slovně – toto hodnocení obdrželi žáci jako 
přílohu k závěrečnému vysvědčení.  
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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.   Brejchová Eva, Mgr.  

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

  Faltová Iva, Mgr.    Hejtmánková Ester, Mgr. 
 Sedlářová Bronislava, Mgr.  Endlicherová Silvie, Mgr.  

  Sitková Ivana, Mgr.                     Langer Viktor, Mgr.  
Stenchláková Jana, Mgr.  Lindnerová Jana, Mgr. 
Štouračová Marie, Mgr.   Medková Martina, Mgr.  
Tylšarová Marie, Mgr.    Provaz Pavel, Mgr.  
Zaoralová Anna, Mgr.    Vávrová Vladimíra, Mgr. 
 Šrubař Jindřich, Mgr.    Doleželová Zuzana, Mgr.  
(od 2. 3. jako zástup za    Pohlová Iva, Mgr.  

                                                                Mgr. Zaorolavou)    Zacpalová Jana, Mgr.   
  .       Šťastná Gabriela, Mgr.  
       Plachá Gabriela, Mgr.  
       Kozák Jiří, Mgr. 
       Brázdil Michal, Mgr.  

(od 9.3. jako zástup  
  za Mgr. Zacpalovou)   

             

 

Asistenti pedagoga:    Mücková Lucie, Bc.  
         Opluštilová Jana, Bc.  
         Trnková Jana 
         Plachá Dagmar, Mgr.  
         Sanetrníková Eva 
         Petráchová Markéta 
         Stejskalová Petra, Mgr.  
         Mislíková Eva 
         Lomaka Andrej  

Nepedagogičtí pracovníci: 

Účetní:     Horká Soňa 

Školník:     Látal Jiří  (v topné sezóně také topič) 

Uklízečky:     Hájková Miroslava 
     Kissová Alena   
     Mušková Jindra  
     Vychodilová Jiřina st.     
     
 
Další vzdělávání pedagogů: 
 
Pedagogičtí pracovníci se během celého školního roku dále vzdělávali a to jak samostudiem, tak 
organizovanými formami vzdělávání. Ve druhém pololetí to bylo především formou webinářů, nebo 
on-line seminářů. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na tato témata:  
- metodika jednotlivých vyučovacích předmětů, ve druhém pololetí propojená s metodikou výuky na 
dálku   
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- rozvíjení schopností v  komunikaci 
- rozvíjení schopností formativního hodnocení 
- pedagogika a psychologie  
- další vzdělávání formou supervizí 
 
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. 
 
V době přerušení výuky ve školách byly rovněž hojně využívány účasti na online webinářích.  
 

Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

Mgr. Petr Pirliomov 2.10.2019  Řízení školy - Šternberk 

Mgr. Michaela 
Gazdíková 

3.12.2019 NIDV  Radost ze čtení a práce s informacemi jako součást 
školní výuky 

Mgr. Gabriela Plachá 3.12.2019 NIDV Radost ze čtení a práce s informacemi jako součást 
školní výuky  

Mgr. Marie 
Tylšarová 

16.4.2020 Člověk v tísni 
Kniha ve výuce 
 

Mgr. Jarmila 
Hausnerová, Mgr. 
Marie Tylšarová, 
Mgr. Jana 
Stenchláková, Mgr. 
Marie Štouračová 
  

celoročně Scio a ZŠ Droždín 

Čtenářská gramotnost - síťování 

Mgr. Jana Orletová  10.4.2020 
 

SYPO 
 

Hry v hodinách matematiky 
 

Mgr. Jana Orletová 18. a 
20.5.2020 

H-mat, o.p.s. 
 

Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 
1. stupni  

Mgr. Jana 
Stenchláková 

18. a 
20.5.2020 

H-mat, o.p.s. 
 

Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 
1. stupni  

Mgr. Jana Orletová, 
Mgr. Jana 
Stenchláková, Mgr. 
Daniela Krylová 

celoročně 
 

H-mat, o.p.s. 
 

Kolegiální podpora 
 

Mgr. Irena Daduová 7.7.-
10.7.2019 

H-mat, o.p.s. 
 

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ  

Mgr. Lenka Guňková 16.9.2019-
20.1.2020 

UP Olomouc 
Kurz AJ pro učitele ZŠ a SŠ AJ 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

10.10.2019 
 

Kartografie Praha 
a PřF UJEP Ústí 
nad Labem 

Mapové dovednosti v geografické výuce 
 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

22.4.2020 SYPO 
Online aplikace pro výuku zeměpisu 
 

Mgr. Eva Brejchová 22.4.2020 SYPO Online aplikace pro výuku zeměpisu 



 15 

Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

 

Mgr. Eva Brejchová 6.5.2020 
 

SYPO 
Zeměpis online (tvorba 2D a 3D map v excelu) 
 

Mgr. Pavel Provaz 
28.4.2020 

Dekra CZ a.s. 
 

Bezpečné používání chemických látek a směsí v 
chemické výuce 

Mgr. Ester 
Hejtmánková 

26.3.2020 
 

Webinář -  
Dějepis v 21. 
století  

Využití filmu v distanční formě výuky - Jaroslav Pinkas 
 

Mgr. Lenka Guňková 
26.3.2020 
 

Webinář -  
Dějepis v 21. 
století  

Využití filmu v distanční formě výuky - Jaroslav Pinkas 
 

Mgr. Alice Císařová 
9.4.2020 SYPO 

Online výuka s využitím Microsoft Teams a aplikace 
ZOOM 

Mgr. Viktor Langer 
9.4.2020 SYPO 

Online výuka s využitím Microsoft Teams a aplikace 
ZOOM 

Mgr. Martina 
Medková 

9.4.2020 SYPO 
Online výuka s využitím Microsoft Teams a aplikace 
ZOOM 

Mgr. Jiří Kozák 
9.4.2020 SYPO 

Online výuka s využitím Microsoft Teams a aplikace 
ZOOM 

Mgr. Jana Horáková 10.6.2020 Skolaris Školení práce v systému Skolaris 

Mgr. Eva Brejchová 
 

30.5.2019 SYPO 
Nezapomínejme na tělocvik 
 

Mgr. Jana Horáková, 
Mgr. Silvie 
Endlicherová 

10.6.2020  
 

SYPO 
Výtvarná výchova online: Společně tvořit můžeme i na 
dálku 
 

Mgr. Marie 
Štouračová 

4. - 7. 5. 
2020 

NNS 
AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník      
Nová škola, s.r.o.      Online seminář                       
 

Mgr. Jana 
Stenchláková 

4. - 7. 5. 
2020 
 

NNS 
AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník      
Nová škola, s.r.o.      Online seminář                       
 

Mgr. Jarmila 
Hausnerová 
 

4. - 7. 5. 
2020 
 

NNS 
AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník      
Nová škola, s.r.o.      Online seminář                       
 

Mgr. Daniela Krylová 
 

4. - 7. 5. 
2020 
 

NNS 
AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník      
Nová škola, s.r.o.      Online seminář                        
 

Mgr. Marie 
Tylšarová 
 

4. - 7. 5. 
2020 
 

NNS 
AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník      
Nová škola, s.r.o.      Online seminář                        
 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

7.4.2020 

Gramotnosti.pro 
život a Národní 
pedagogický 
institut ČR 

PPUČ: Práce s neučebnicovým textem ve výuce 
 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

27.-
28.4.2020 

PdF UPOL 
Olomouc 
 

Osobnostní rozvoj aneb "líný" učitel ve výuce - jak učit 
dobře a efektivně (číslo akreditace MSMT – 8466/2019-
2-442) 
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Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

 

Mgr. Eva Brejchová 
12.5.2020 SYPO 

Grammar.in, matika.in, geograf.in, zlatka.in; interaktivní 
výukové materiály 

Mgr. Eva Brejchová 5.5.2020 SYPO Aplikace Kahoot: Herní kvízy 

Mgr. Jana Orletová, 
Mgr. Ivana Sitková, 
Mgr. Jana 
Lindnerová 

14.2.2020 
Sdružení D 
Olomouc 

Principy systému prevence rizikového chování na ZŠ a 
nižším stupni víceletých gymnázií 
 

Mgr. Iva Pohlová 
9.3.2020 PPP Olomouc 

Setkání ŠMP 
 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

celoročně 
JSNS - Člověk v 
tísni 

Kurz mediálního vzdělávání 2019/2020 
 

Mgr. Romana 
Štěpánková, Jana 
Trnková, Markéta 
Maňáková 

15.4.2020 

Centrum 
dopravního 
výzkumu, BESIP 
 

Jak pracovat s Metodikou dopravní výchovy pro školní 
družiny a jiná mimoškolní zařízení 
 

Mgr. Iva Pohlová 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Zuzana 
Doleželová 17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 
 

Mgr. Michaela 
Gazdíková 

17.4.2020 
NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Martin Gazdík 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Jiří Kozák 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Alice Císařová 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Viktor Langer 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Michal Brázdil 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Martina 
Medková 

17.4.2020 
NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Pavel Provaz 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Jana 
Lindnerová 

17.4.2020 
NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Eva Mislíková 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

17.4.2020 
NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 

Mgr. Gabriela Plachá 
17.4.2020 

NPI ČR – on line 
seminář 

Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény aneb jak 
si nepoškodit vzájemné vztahy 
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Pracovník 
Termín 

studia 

Instituce 

(VŠ/zařízení 

pro další 

vzdělávání) 

Název akce 

Mgr. Ivana Sitková 25.1.2020 Isis Olomouc Umění řešit konflikty 

Mgr. Silvie 
Endlicherová, Mgr. 
Gabriela Šťastná 

12.5., 
10.6.2020 

Člověk v tísni 
Principy nezraňující komunikace 1, 2 
 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

20.5.2020 
Metodický portál 
RVP.CZ, NPI ČR 

Otevřená a nenásilná komunikace v náročných situacích 
 

Mgr. Martin Gazdík, 
Mgr. Michaela 
Gazdíková 

20.5.2020 
 

NPI ČR 
 

Zavádění formativního hodnocení 
 

Mgr. Gabriela 
Šťastná 

20.5.2020 
Varianty - Člověk v 
tísni 

Jak hodnocením podporovat učení 
 

Mgr. Gabriela Plachá 1.6.2020 NPI ČR Formativní hodnocení žáků - Mgr. Jakub Pour, MBA 

Mgr. Michaela 
Gazdíková 

9.6.2020 
 

NPI ČR 
Formativní hodnocení - lektor - Jiří Hruška 

Mgr. Zuzana 
Doleželová, Mgr. Iva 
Pohlová 

 
Společně k 
bezpečí - M. 
Veselá 

Vysvědčení 2019-2020 
 

Mgr. Magdaléna 
Hebelková 

29.1.2020  
Práce s třídou jako prevent. a inter. nástroj 
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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  –  30 žáků (I. A, II. A) 

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

         III. oddělení –  28 žáků (II. B, III. A)  

         IV. oddělení – 29 žáků (III. A, III. B)  

 

Činnost:        realizována v souladu se ŠVP pro zájmové  
         vzdělávání – Škola všestranného rozvoje  
 
Akce: 
Mikroregionální liga      říjen - březen (II. oddělení)  
Projektový den s myslivcem   říjen       
Rozloučení s létem     říjen  
Halloween, Svátek všech svatých  říjen  
Drakiáda        listopad 
Pexesiáda       listopad 
Vánoční tvoření       prosinec 
Vánoční výzdoba školy    prosinec 
Maňáskové divadlo     prosinec 
Na ptačím krmítku     leden 
Pexesiáda       leden  
Sv. Valentý       únor     
 
Od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 přerušena činnost školní družiny z důvodu rozhodnutí 
Ministerstva zdravotnictví.  
Vychovatelky ze školní družiny zasílali dětem dobrovolné úkoly a to po celou dobu přerušení 
činnosti.  
 
Personální zabezpečení: 

Vychovatelky:      I. oddělení –  Mgr. Štěpánková Romana  

         II.oddělení –  Trnková Jana  

         III.oddělení – Bc. Maňáková Markéta 

        IV. oddělení -  Mgr. Endlicherová Silvie 
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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. 2020:   celkem: 56 dětí (29 chlapců, 27 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:  
1x měsíčně divadelní představení 
Cirkusové představení 
Karneval 
Beseda s myslivcem panem Lindnerem 
Mikulášská nadílka 
Logopedická depistáž 
 
Akce konané s rodiči: 
Podzimní tvořivá dílna 
Vánoční besídka s nadílkou a posezení s rodiči 
 
Další akce a spolupráce s jinými subjekty: 
Projekt 72 hodin 
Bezpečnostní program Volvo 
Vánoční dílna v ZŠ 
Kulturní vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu 
Škola na zkoušku 
 
Sportovní akce a kroužky pořádané v rámci MŠ: 
Atletika – atletické přípravky pan Dalibor Hon 
Plavání – Bohuňovice 
Lyžování – agentura New school 
Judo  
Angličtina – lektorka Z Baďurová 
Stimulační program pro předškoláky – Maxík – Mgr. M. Tylšarová 
Masáže – p. Řeháková 
 
V tomto školním roce jsme pro děti připravili program pod názvem – Jak se stát princeznou a 
rytířem. Toto téma jsme se snažili zakomponovat do různých činností během celého dne. 
 
 
 
Zápis do MŠ Dolany:   – od 2. 05. 2020 – 16. 05. 2020 

Dle rozhodnutí MŠMT proběhly zápisy do ZŠ a MŠ formální 
cestou 

     - k zápisu se dostavilo 44 dětí včetně dětí do MŠ Dolany- 
       Véska 
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   - dle stanovených kritérií bylo přijato do MŠ Dolany 20  
     dětí s celodenní docházkou 
   - nepřijato bylo 7 dětí 

 
Personální zabezpečení: 

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

         2. třída Kučerová Hana         
                                               Mazalová Eva, Mgr. 

Asistenti pedagoga:     Sedlářová Monika 

 
Uklízečky a pracovnice výdejny:  Kalábová Dagmar 
          Hudcová Alena  
 
Činnost mateřské školy přerušena rozhodnutí Rady obce Dolany a ředitele školy od 17. března 2020 
do 24. května 2020.  
 
 
 
DVPP:           
 
04. 03. 2020 – Mgr. Eva Mazalová – Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky do 1. tříd z 
různých úhlů pohledu. 
 
04. 11. 2019 - Mgr. Jaroslava Šubová – Celostátní konference pedagogů v Brně. „Je učitelka anděl?“ 
24. 06. 2020 – Hana Kučerová – pozornost a soustředění aneb jak hravě rozvíjet mozek k lepší 
koncentraci a učení 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci se účastnili supervizních 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 her. prvky  

  
 
 
 
Počet dětí v MŠ k 30. 6. 2020:   celkem:  40 dětí (20 chlapců, 20 dívek) 
 
 
Činnost:        realizována podle Školního vzdělávacího  
          programu – Kouzelný čas ve školce,  
         aplikována na třídní vzdělávací programy:  



 21 

      Putování s myškou Vteřinkou a Putování  
      s kočičkou Rafičkou - týdenní až čtrnáctidenní  
      tematické projekty, Celým školním rokem prolínal  

celoroční projekt „Z pohádky do pohádky“. 
 
 
 
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, masopustní veselice, 
jarní fotografování 
 
Pro děti byly uspořádány akce: 
 
- Divadlo hudby Olomouc, 1x měsíčně, divadla malých forem z celé republiky 
 
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 – Centrum zdraví Bohuňovice 
- Keramický kroužek – první pololetí -  pí. uč. Podivínská 
 
 
Spolupráce s jinými subjekty: 
 
- Logopedická depistáž v MŠ – pí. Kalitová ze SPC Olomouc – logopedické vyšetření dětí se 
souhlasem rodičů – 24. 10. 2019 
- vánoční dílna v ZŠ Dolany 20.12.2019 
- kulturní vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu ve Vésce dne 6. 12. 2019 
- škola na zkoušku – 11. 2. 2020 
 
Akce konané s rodiči: 
 
      -     třídní schůzka pro rodiče dne 11. 9. 2019 
- lampionová slavnost „ Dobrodružná cesta za Šípkovou Růženkou“ dne 20. 11. 2019 – děti s 
rodiči vyráběli kouzelnou šípkovou větvičku, s kterou pomocí kouzelné formule probudili Šípkovou 
Růženku. Děti od Růženky dostaly růži.  
- vánoční besídka s nadílkou dne 11. 12. a 16. 12. 2020, posezení u vánočního stromečku s 
občerstvením. 
- třídní schůzky pro rodiče dne 26. 3. 2020 
- skupinové focení a pasování předškoláků na zahradě MŠ dne 24. 6. 2020 
 
   
Zápis do MŠ Véska:   – od 2. 05. 2020 – 16. 05. 2020 

 Dle rozhodnutí MŠMT proběhly zápisy do ZŠ a MŠ formální 
cestou 

     - k zápisu se dostavilo 44 dětí včetně dětí do MŠ Dolany- 
       Véska 

   - dle stanovených kritérií bylo přijato do MŠ Véska 14  
     dětí s celodenní docházkou 
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   - přijaty nebyly 3 děti 
 
 
Personální zabezpečení: 

Vedoucí učitelka:     Podivínská Monika 
 
Učitelky:       1. třída Bc. Opluštilová Jana, Mgr. Petrů Šárka 
    
         Od února – Mgr. Kateřina Koreň, Fabiánová  
          Jaroslava 

         2. třída Podivínská Monika  
           
Školní asistent      Hausnerová Jarmila ml. (od 6. 2. 2020)  
 
Uklízečky a pracovnice výdejny: Šolc Veronika 

         Dvořáková Ivana 
 
DVPP:  
Monika Podivínská – 4. 11. 2019 – Je učitelka anděl? 
 
Všichni pracovníci – Supervizní setkání     
 
 
Činnost mateřské školy přerušena rozhodnutí Rady obce Dolany a ředitele školy od 17. března 
2020 do 24. května 2020.  
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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 2019/2020:  
 

Předškolní zařízení (MŠ Dolany, MŠ Dolany - Véska, MŠ Tovéř) 121 

Žáci ZŠ  397 

Zaměstnanci  60 

Cizí strávníci   44 

 

 

Celkem 622 

         
- 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,  

- Prezentace členů žákovského parlamentu, organizace akcí ŽP pro spolužáky (turnaj ve stolním 

fotbale, Den naruby), projekt – školní tričko, mikina 

- Záložka do knihy spojuje školy – spolupráce se slovenskou základní školou  

- Mezinárodní spolupráce se zahraničními školami – Erasmus +  

- Den otevřených dveří – zábavná škola a kulturní vystoupení žáků  

- Vánoční dílny pro mateřské školy,  

- Zapojení do charitativních akcí  „Vánoční hvězda“, pomoc azylovému domu v Olomouci, pomoc 

Austrálii, panenky pro UNICEF, dobrý skutek VII. C 

- Škola na zkoušku pro budoucí žáky prvních tříd  

- Projekt Edison  

- Školní ples pořádaný SRPŠ  

- Žákovský ples  

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

- 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 2020 

- vydávání školního  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 Oblastního inspektorátu práce ZŠ a MŠ Dolany 3. 6. 2020 
 
Veřejnosprávní (finanční) kontrola:  termíny:   11. 11. 2019 a 30. 4. 2020 
      

 
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 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  

 

       6)    Obědy 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 dvakrát, z důvodu vyhlášení karantény bylo březnové 
jednání odloženo. Na prvním jednání dne 25. 09. 2019 rada projednala a schválila Výroční zprávu o 
činnosti školy za školní rok 2018/2019, projednala celoroční plán na aktuální školní rok, Druhé 
zasedání bylo odloženo a uskutečnilo se až 28. května 2020. V rámci jednání byl projednána zpráva 
o hospodaření za rok 2019, byla projednán rozpočet na rok 2020. Bylo diskutováno a dotazníkové 
šetření k výuce na dálku, které škola realizovala v měsíci dubnu, zhodnocen byl průběh výuky na 
dálku. Byla zhodnocena činnost školské rady a jmenována volební komise pro nové volby do školské 
rady. Ty se uskutečnili na úvod měsíci června a to v elektronické podobě přes informační systém školy 
– volba zástupců rodičů a volba zástupců pedagogů. Nová školská rada se sejde na úvod školního 
roku 2020/2021 a to ve složení:  

za obec :             Ing. arch. Alena Koišová 

   Pavla Hnilicová   

   Mgr. Jaroslav Šotola 

za rodiče :              Mgr. Petra Tomášková  

   Jiří Foukal     

   Mgr. Lenka Kurialová          

za pedagogy :             Mgr. Martin Gazdík 

   Mgr. Viktor Langer 

      Mgr. Gabriela Šťastná   
 
 
Spolupráce s dalšími organizacemi: 
  
- Amadeus – jazyková agentura 
- Mas Šternbersko 
- Celní ředitelství 
- DDM Olomouc 
- FC Dolany 
- HZS, SDH Dolany 
- IPS ÚP Olomouc 
- Linka E- bezpečí 
- Muzeum umění Olomouc 
- Policie ČR 
- PPP a SPC Olomouc 
- ZUŠ M. Stibora – výtvarný obor 
- ZUŠ Žerotín – hudební obor 
 
 

12. Vlastní hodnocení školy 
 

A) Podmínky ke vzdělávání  
 

Ve školním roce 2019/20 se dařilo podporovat zlepšování podmínek ke vzdělávání, zejména 

v souvislosti s narůstajícím počtem žáků školy. V létě 2019 proběhla modernizace třídy na prvním 

stupni, další dvě třídy jsme modernizovali v průběhu přerušení výuky. V současné době se připravuje 

projekt na výstavbu nové kmenové třídy a přesunu šaten pro žáky II. stupně do suterénu.  

Ve školním roce 2019/2020 naše škola realizovala projekt Rozvoj aktivit v ZŠ a MŠ II financovaný z 

EU. 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 
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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, které výrazně přispívá k prevenci školního neúspěchu. Projekt budeme realizovat až 

do února 2021, kdy na něj plynule navážeme. V tomto školním roce jsme rovněž realizovali projekt 

Erasmus + - spolupráce se zahraničními školami z Itálie a Portugalska. Navštívili jsme naše partnery 

v Itálii a následně mělo proběhnout setkání v naší škole, které však bylo z důvodů uzavření škol 

přesunuto na podzim 2020. Zásadní vliv na průběh školního roku mělo uzavření škol a realizovaná 

výuka na dálku. Její zvládnutí lze hodnotit pozitivně – komunikace probíhala prostřednictvím 

informačního systému školy, učitelé měli dostatečné vybavení k zvládnutí tohoto úkolu, realizovali 

jsme online třídnické hodiny přes aplikaci Zoom, někteří učitelé natáčeli i výuková videa. Každý učitel 

nyní disponuje notebookem a má připojení k internetu. Část notebooků je však již z roku 2012 a bude 

tedy brzy nutná jejich obnova. Rovněž se ukázalo, že pro jednodušší sdílení učebního materiálu, by 

bylo vhodné využít aplikace office365 pro žáky, na čemž budeme v příštím školním roce pracovat. Na 

úvod školního roku proběhne rovněž rekonstrukce stávající tělocvičny, na kterou získala obec Dolany 

finanční dotaci.  

 

B) Průběh vzdělávání 

 

Ve školním roce 2019/2020 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 školního preventivního programu. I v tomto roce se 

dařilo dále zavádět výuku matematiky dle prof. Hejného, v příštím školním roce se jí budou vyučovat i 

žáci čtvrtých tříd.  

Zásadní vliv na průběh výuky mělo uzavření škol od 11. března 2020. Výuka na dálku se dařila 

realizovat na velmi dobré úrovni, což jsme si v jejím průběhu ověřili i dotazníkovým šetřením pro rodiče 

a žáky. Zároveň se ukázalo, že je nutné nadále rozvíjet klíčové kompetence v oblasti informačních 

technologií a to jak u žáků, tak i u učitelů.   

Prioritou pro příští školní rok je zlepšování práce s nadanými, rozvoj mediální a informační výchovy, 

další rozvíjení slovního hodnocení a autoevaluace žáků v průběhu školního roku.  V oblasti výsledků 

vzdělávání bychom chtěli udržet velmi dobrý současný stav, udržovat jednotný systém hodnocení a 

rovněž se dále zaměřovat na prohlubování mezipředmětových vztahů. Nadále budeme podporovat 

začleňování environmentální výchovy do vzdělávání a podporovat větší zavádění sebehodnocení do 

výuky. Prioritou je rovněž opakování učiva, které žáci měli zadané během uzavření školy, zavedení 

office365 pro žáky V. – IX. tříd.  

 

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. Během 

školního roku velmi dobře 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 
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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. Velmi dobře se osvědčila 

i komunikace prostřednictvím informačního systému Edookit, Úspěšně se osvědčilo i zavedení 

elektronické třídní knihy. V příštím školním roce je prioritou další rozvíjení komunikace s rodiči –

rozvíjení spolupráce prostřednictvím společných besed s rodiči. Během školního roku bychom rovněž 

chtěli více využívat dotazníková šetření pro rodiče a žáky, tak abychom měli lepší zpětnou vazbu.  

 

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

pracovníků 

 

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. Během školního roku jsme museli řešit i výměnu pedagogů a 

to jak v MŠ Véska, tak i v ZŠ. Zpětně lze tyto výměny hodnotit pozitivně, s tím že měli spíše pozitivní 

vliv na průběh vzdělávání. Většina pedagogů se během školního roku zúčastnila odborného školení, 

využili rovněž celé řady nabídek online školení v době uzavření škol. Během školního roku se úspěšně 

rozvíjela 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 nemohly být hospitace ředitele školy z důvodu uzavření 

školy realizovány. Na závěr školního roku byl pro učitele připraven i krátký sebehodnotící dotazník. 

Hospitace proběhnou během prvního pololetí školního roku 2020/2021. 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 byly 

realizovány i v tomto školním roce, od února došlo k obměně na pozici externího supervizora. 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. Uzavření školy rovněž poukázalo na vyšší potřebu 

vzdělávání pedagogů v oblasti využití ICT.    

 

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 poskytnutí informací v roce 2019 
 

 

1. Podané písemné žádosti o informace Počet:        24 

2. Podaná odvolání proti rozhodnutí Počet:          1 

 
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. 
 

---------------------------- 
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a) Hospodaření 2019 - dle zdrojů

1. Příspěvek přijatý od zřizovatele

1.1. Výnosy - dotace přijaté od zřizovatele 3 050 000,00 Kč

672100 Provozní dotace - zřizovatel Obec Dolany 3 050 000,00 Kč

1.2. Náklady - rozpočet zřizovatele Obec Dolany 3 050 000,00 Kč

501 Spotřeba materiálu (školní, kancel. a čistící potřeby apod.)   368 415,90 Kč

502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) 1 134 186,41 Kč

511 Opravy a udržování (budovy, stroje, servis) 239 331,90 Kč

512 Cestovné 948,00 Kč

518 Ostatní služby (telefony, PC sítě, zpracování mezd, apod.) 614 228,86 Kč

521 Mzdové náklady 340 233,00 Kč

524 Zákonné sociální pojištění 113 655,00 Kč

525 Jiné sociální pojištění -  Kooperativa (zaměstnanci) 2 878,00 Kč

527 Zákonné sociální náklady (OOPP, vzděláv. zaměst., FKSP) 18 670,00 Kč

549 Ostatní náklady z činnosti 500,00 Kč

551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 111 285,00 Kč

558 Pořízení DDNM a DDHM (SW a majetek 1 000 – 40 000 Kč) 105 667,93 Kč

1.3. VÝSLEDEK - Příspěvek přijatý od zřizovatele 0,00 Kč
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2. Odpisy majetku z transferu IROP 

2.1. Výnosy - příspěvek na dlouhodobý majetek IROP 17 172,00 Kč

672124 Transfer IROP 17 172,00 Kč

2.2. Náklady - odpisy majetku z transferu IROP 17 172,00 Kč

551 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 17 172,00 Kč

2.3. VÝSLEDEK - Odpisy majetku z transferu IROP 0,00 Kč

3. Transfery přijaté z Krajského úřadu Olomouckého kraje

3.1.  Výnosy - transfery z Krajského úřadu Olomouckého kraje 32 590 237,00 Kč

672200 Transfer NIV (mzdy, odvody a ONIV) UZ 33 353 32 163 950,00 Kč

672226 Transfer RP ("Vyrovnání rozdílů ") UZ 33 076 -SR 347 798,00 Kč

672228 Transfer RP ("Překrývání pedagogů MŠ") UZ 33 074 -SR 78 489,00 Kč

3.2.  Náklady - vzdělávání z Krajského úřadu Olomouc. kraje 32 590 237,00 Kč

501 Spotřeba materiálu (učební pomůcky)   193 617,46 Kč

512 Cestovné 19 531,00 Kč

518 Ostatní služby (ubytování a doprava pedag., plavec. výcvik) 54 961,00 Kč

521 Mzdové náklady (včetně náhrad nemocí) 23 686 272,00 Kč

524 Zákonné sociální pojištění 7 959 636,00 Kč

525 Jiné sociální pojištění -  Kooperativa (zaměstnanci) 92 201,00 Kč

527 Zákonné sociální náklady (OOPP, vzděláv. zaměst., FKSP) 553 428,54 Kč

558 Pořízení DDNM a DDHM (učební pomůcky nad 1 000 Kč) 30 590,00 Kč

3.3. VÝSLEDEK - Transfery přijaté z Krajského úřadu Olomouc. kraje 0,00 Kč
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4. Transfery přijaté z EU a státního rozpočtu

4.1.  Výnosy - transfery přijaté z EU a státního rozpočtu 986 702,20 Kč

– Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

672223 Transfer RP („OP VVV – Rozvoj aktivit “) Šablony I. 40 575,00 Kč

672225 Transfer RP („OP VVV – Rozvoj aktivit í“) Šablony II. 946 127,20 Kč

4.2. Náklady - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 986 702,20 Kč

(prostředky z EU a státního rozpočtu)

501 Spotřeba materiálu (učební pomůcky, ostatní materiál)   10 360,00 Kč

512 Cestovné 4 843,00 Kč

518 Ostatní služby (ubytování pedag., testy) 8 785,20 Kč

521 Mzdové náklady 649 153,00 Kč

524 Zákonné sociální pojištění 150 002,00 Kč

527 Zákonné sociální náklady (vzdělávání zaměst., FKSP) 120 083,00 Kč

558 Pořízení DDNM a DDHM (učební pomůcky a drobný maj.) 43 476,00 Kč

4.3. VÝSLEDEK - Transfery přijaté z EU a státního rozpočtu 0,00 Kč

5. Transfery přijaté z EU

5.1.  Výnosy - grant Erasmus+ 453 025,94 Kč

672224 Transfer RP („OP VVV – Rozvoj aktivit doprovázejících vzdělávání“) 453 025,94 Kč

5.2.  Náklady - grant Erasmus+ 453 025,94 Kč

501 Spotřeba materiálu (učební pomůcky, ostatní materiál)   9 429,59 Kč

512 Cestovné 55 482,00 Kč

518 Ostatní služby (jízdné, vstupné, SW apod.) 305 135,35 Kč

521 Mzdové náklady 68 900,00 Kč

524 Zákonné sociální pojištění 5 824,00 Kč

527 Zákonné sociální náklady (vzdělávání zaměst., FKSP) 200,00 Kč

549 Ostatní náklady z činnosti (cestovní pojištění) 6 149,00 Kč

558 Pořízení DDNM a DDHM (učební pomůcky a drobný maj.) 1 906,00 Kč

5.3. VÝSLEDEK - Transfery přijaté z EU 0,00 Kč
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6. Školní jídelna - stravování v hlavní činnosti

6.1.  Výnosy - školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 2 768 644,29 Kč

602300 Výnosy z prodeje služeb -  obědy  zaměstnanci ZŠ (vlastní) 201 892,00 Kč

602340 Výnosy z prodeje služeb - příspěvek FKSP (vlastní) 137 436,00 Kč

609300 Jiné výnosy z vlast. výkonů - obědy žáci a děti 2 423 538,29 Kč

648014 Čerpání fondů – použití RF - darů 5 778,00 Kč

6.2.  Náklady - školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 2 771 679,59 Kč

501360 Potraviny 2 771 679,59 Kč

6.3. VÝSLEDEK - Stravování v hlavní činnosti -3 035,30 Kč

7. Dotace Obědy do škol

7.1. Výnosy - obědy do škol 12 122,00 Kč

672300 Transfer OP ("Obědy do škol v Olomouc. kraji") - UZ 13014 12 122,00 Kč

7.2.     Náklady - obědy do škol 12 122,00 Kč

501300 Potraviny 12 122,00 Kč

7.3. VÝSLEDEK - Dotace obědy do škol 0,00 Kč

8. Čerpání fondů

8.1.  Výnosy - čerpání fondů 16 141,53 Kč

648 Čerpání fondů - použití rezervního fondu 16 141,53 Kč

8.2.  Náklady - rezervní fond 16 141,53 Kč

501 Spotřeba materiálu (školní potřeby a učební pomůcky) 4 205,00 Kč

558 Pořízení DDHM (majetek nad 1000 Kč) 11 936,53 Kč

8.3. VÝSLEDEK - Čerpání fondů 0,00 Kč

6



9. Ostatní

9.1. Výnosy - ostatní 14 851,80 Kč

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

644500 Výnosy z prodeje mat. - ZŠ - materiál na přefakturaci 4 797,00 Kč

644514 Výnosy z prodeje uč. potřeb - žákům nad rámec 12,00 Kč

649500 Ostatní výnosy z činnosti - ZŠ 4 732,00 Kč

662520 Úroky - bankovní účty 1 310,80 Kč

9.2. Náklady - vlastní 13 449,68 Kč

501 Spotřeba materiálu 18,20 Kč

512 Cestovné ZŠ 600,00 Kč

518 Ostatní služby (přeprava žáků, poštovné) 5 958,67 Kč

544 Prodaný materiál (doplňkové učební potřeby)   4 809,00 Kč

563 Kurzové ztráty 2 063,81 Kč

9.3. VÝSLEDEK - Ostatní 1 402,12 Kč

10. Úplata za předškolní vzdělávání

10.1. Výnosy - poplatky od rodičů nebo jiných zákonných 107 890,00 Kč

zástupců za předškolní vzdělávání

609600 Poplatky od rodičů - úplata za předškolní vzdělávání (MŠ) 107 890,00 Kč

10.2. Náklady - k poplatkům od rodičů nebo jiných zákonných 107 890,00 Kč

zástupců za předškolní vzdělávání

501 Spotřeba materiálu (učeb. pomůcky, knihy, ostatní)   46 915,43 Kč

502 Spotřeba energie (elektřina) 2 188,30 Kč

512 Cestovné 294,00 Kč

518 Ostatní služby (poštovné, telefony, zpracování mezd apod.) 8 260,27 Kč

527 Zákonné sociál.nákl. MŠ - vzdělávání -pedagog.prac 3 700,00 Kč

558 Pořízení DDHM (učební pomůcky, drobný majetek) 46 532,00 Kč

10.3. VÝSLEDEK - Úplata za předškolní vzdělávání 0,00 Kč

7



11. Úplata za zájmové vzdělávání

11.1. Výnosy - poplatky od rodičů nebo jiných zákonných 68 820,00 Kč

zástupců za zájmové vzdělávání

609620 Poplatky od rodičů - úplata za zájmové vzdělávání (družina) 68 820,00 Kč

11.2.     Náklady - k poplatkům od rodičů nebo jiných zákonných 68 820,00 Kč

zástupců za zájmové vzdělávání

501 Spotřeba materiálu (učeb. pomůcky, školní potř., ostatní)   46 093,60 Kč

502 Spotřeba energie (elektřina, plyn) 17 326,48 Kč

511 Opravy a udržování 2 312,01 Kč

512 Cestovné 27,00 Kč

518 Ostatní služby (revize, zpracování mezd) 3 060,91 Kč

11.3. VÝSLEDEK - Úplata za zájmové vzdělávání 0,00 Kč

12. Využití a pronájmy mísností a učeben

12.1. Výnosy z hospodářské činnosti - využití a pronájmy 147 957,00 Kč

místností a učeben

603700 Výnosy z pronájmu - pronájem a využití tělocvičny 136 507,00 Kč

603740 Výnosy z pronájmu - pronájem učeben 11 450,00 Kč

12.2.     Náklady k hospodářské činnosti - využití a pronájmy 122 136,08 Kč

místností a učeben

502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) 31 648,55 Kč

511 Opravy a udržování (budovy) 7 121,20 Kč

518 Ostatní služby (stočné, zpracování mezd) 2 808,33 Kč

521 Mzdové náklady 71 286,00 Kč

524 Zákonné sociální pojištění 8 092,00 Kč

525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa (zaměstnanci) 103,00 Kč

527 Zákonné sociální náklady (FKSP) 1 077,00 Kč

12.3. VÝSLEDEK - Využití a pronájmy mísností a učeben 25 820,92 Kč
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13. Stravování cizích strávníků

13.1. Výnosy z hospodářské činnosti - stravování cizích 508 287,64 Kč

strávníků

602760 Výnosy z prodeje služeb - stravování cizích strávníků 508 287,64 Kč

13.2.     Náklady k hospodářské činnosti - stravování cizích 482 586,74 Kč

strávníků

501 Spotřeba materiálu (potraviny, kancel. a čisticí mater., apod.) 270 489,06 Kč

502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) 25 803,10 Kč

511 Opravy a udržování (budovy, stroje, revize HP) 6 382,86 Kč

518 Ostatní služby (telefony, PC sítě, zpracování mezd, apod.) 5 361,56 Kč

521 Mzdové náklady 125 499,00 Kč

524 Zákonné sociální pojištění 42 540,00 Kč

525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa (zaměstnanci) 584,00 Kč

527 Zákonné sociální náklady (vzděláv. zaměst, FKSP, OOPP) 4 066,46 Kč

558 Pořízení DDHM (drobný majetek) 1 860,70 Kč

13.3. VÝSLEDEK - Stravování cizích strávníků 25 700,90 Kč

b) Výsledek hospodaření 2019

14.1. Výsledek hospodaření 49 888,64 Kč

NÁKLADY 40 691 962,76 Kč

VÝNOSY 40 741 851,40 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 49 888,64 Kč

- z toho hlavní činnost -1 633,18 Kč

- z toho hospodářská činnost 51 521,82 Kč

Hospodaření školy roku 2019 skončilo ziskem ve výši 49 888,64 Kč. Na základě schválení 

zřizovatele převede škola zlepšený výsledek hospodaření do Rezervního fondu.
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c) Stav majetku, inventarizace a fondy 2019

15.1.          Stav majetku 2019

Účet Druh majetku Stav k 1. 1. 2019

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 418 696,80 Kč

022
Samostatné movité věci a soubory     

movitých věcí
1 619 533,50 Kč

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 12 005 648,29 Kč

032 Kulturní předměty 20 000,00 Kč

15.2.         Inventura majetku a závazků k 31. 12. 2019

K 31. 12. 2019 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. 2019. Inventurou nebyly zjištěny 

žádné inventarizační rozdíly.

15.3.         Stavy fondů 2019

Účet Druh fondu  Stav k 1. 1. 2019

411 Fond odměn 13 418,27 Kč

412 Fond kulturních a sociálních potřeb 372 593,47 Kč

413 Fond rezervní 149 877,72 Kč

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

416 Fond investiční 0,00 Kč

d) Zaměstnanci  

16.1.                Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců - fyzické osoby - průměrný stav

Počet zaměstnanců - průměrný přepočtený počet 

- z toho pedagogičtí pracovníci celkem

- z toho nepedagogičtí pracovníci celkem

166 975,28 Kč

1 319 856,98 Kč

0,00 Kč

   Stav k  31. 12. 

2019

1 920 741,50 Kč

12 273 889,05 Kč

20 000,00 Kč

13 418,27 Kč

554 987,47 Kč

   Stav k  31. 12. 

2019

409 099,79 Kč

              Za rok 2019

65,1666

62,0769

45,1451

16,9318
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e) Informace o výsledcích kontrol hospodaření  

17.1.         Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění

a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti - provedena 11.2.2019.

Protokol o výsledku kontroly je k nahlédnutí u ředitele školy.

17.2.         Veřejnosprávní (finanční) kontroly - provedeny dne 26. 4. 2019 a 19. 11. 2019.

Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol jsou k nahlédnutí u ředitele 

školy.

f) Účetní výkazy  

Originály účetních výkazů k Výroční zprávě o hospodaření školy v roce 2019 jsou 

k nahlédnutí u účetní školy.

Zpracovala Soňa Horká

V Dolanech dne 27. 4. 2020

Mgr. Petr Pirliomov

ředitel školy

Přílohy:

Rozvaha (bilance)

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána v pedagogické  
 
radě dne: 1. 9. 2020 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla schválena Školskou radou  
 
dne: 10. 9. 2020 
 
 
 
                                                                                                          

       Mgr. P. Pirliomov  
          ředitel školy 
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