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1. Základní údaje o škole       

1.1 Identifikační údaje školy                            

Název školy:  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené,  

   Olomouc, Kosmonautů 4  

Adresa školy: Kosmonautů 4, Olomouc, 779 00 

Zřizovatel školy: MŠMT Karmelitská 7, Praha  

Právní forma: Příspěvková organizace 

IZO:     600026621 
 

IČ:   00844071 

 

Ředitelka školy: Mgr. Martina Michalíková 

Kontakty:               Tel.: 774 726 362 

   E-mail: info@sluch-ol.cz 

   Dálkový přístup: http://www.sluch-ol.cz/ 

 

Školská rada: Mgr. Monika Skřivánková – předsedkyně 

 

1.2 Charakteristika školy 

Historie školy 

Více než stodvacetiletá historie školy pro sluchově postižené v Olomouci začíná v roce 1894 

otevřením Zemského ústavu pro hluchoněmé v Lipníku nad Bečvou. V roce 1950 si lipenský 

areál pro své účely vybrali vojáci a budovu ústavu převzala Československá lidová armáda. Škola 

byla přemístěna na Svatý Kopeček u Olomouce do kláštera sester premonstrátek, které byly 

násilně a na dlouho vystěhovány. Teprve po padesáti letech se sestry mohly do svého mateřince , 

který škola po celou dobu využívala, zase vrátit. A tak rokem 1999 začíná nejmladší etapa 

historie školy pro sluchově postižené v Olomouci. Školní rok 1999/2000 je již zahájen ve zcela 

nové, moderní a krásné škole na třídě Kosmonautů v Olomouci. Jsme tu moc rádi a věříme,  

že napořád. 

http://www.sluch-ol.cz/
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Současnost školy 

Střední škola, základní škola a mateřské škola pro sluchově postižené, Olomouc, 

Kosmonautů 4 (dále jen škola) je zařazena do sítě škol přímo řízených MŠMT. Součástí školy, jak 

již z názvu vyplývá, je mateřská, základní a střední škola, ale také internát, školní družina  

a školní klub, speciálně pedagogické centrum a školní jídelna s kuchyní. Základním posláním 

naší školy je především výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí či dětí postižených více 

vadami ve věku od 3 let. S velkým úspěchem se ve škole vzdělávají také děti a žáci s narušenými 

komunikačními schopnostmi, kterým ve výchovně-vzdělávacím procesu vyhovují metody 

využívané pro vzdělávání neslyšících. Střední školu – praktickou školu dvouletou navštěvují žáci 

s těžkým kombinovaným postižením.  

Vzdělávání ve škole pro sluchově postižené v Olomouci se zakládá na odborném, 

osobním a přátelském přístupu speciálních pedagogů a respektuje komunitní potřeby sluchově 

postižených. Cílem je vytvořit pro děti všech věkových kategorií optimální prostředí, které  

pro ně zároveň bude tou nejlepší přípravou na běžný život ve většinové společnosti. 

  Hlavním dorozumívacím prostředkem je zde totální komunikace. Jedná se o vstřícnou 

komunikační metodu, která zahrnuje znakový jazyk, znakovanou češtinu, mluvenou řeč, 

odezírání, sluchovou výchovu a reedukaci sluchu, prstovou abecedu, obrázky, pantomimu 

a vlastně všechny prostředky, které se ke komunikaci nabízí. Zásadou školy je však respektování 

přání rodičů vzdělávat jejich děti přednostně znakovým jazykem.  

  Učitelé, asistenti a vychovatelé volí vždy takové vzdělávací metody, které jsou pro žáky 

nejvhodnější. Jedním ze stěžejních cílů všech pedagogů je odstranit komunikační bariéry mezi 

dětmi se sluchovým handicapem a slyšícími dětmi, potažmo se slyšící společností. Zajišťují však 

co nejvíce příležitostí pro komunikaci s dětmi stejně postiženými. 

 Nejen zkušený pedagogický personál a bohatá, více jak stoletá tradice školy,  

ale i špičková úroveň vybavenosti tříd, tvoří vysoký standard školy. Žáci všech stupňů školy mají 

k dispozici prostorné a útulné třídy, odborné učebny, počítačové učebny, učebny 

s interaktivními tabulemi, relaxační místnost, dílny, prostory pro pracovní vyučování, cvičnou 

kuchyni, dvě tělocvičny, keramickou dílnu a výtvarnou učebnu, divadelní sálek, saunu, dvě 

venkovní hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu, dětské hřiště, přírodní zahradu, školní 

lyže, kola a koloběžky. Děti ze vzdálenějších lokalit nebo děti místní, které upřednostňují 

možnost pobytu v komunitě neslyšících, mají možnost být ubytovány na internátě. Tady bydlí 

v příjemných dvoulůžkových až třílůžkových pokojích se zázemím pro volnočasové aktivity.  

Celý areál školy je řešen bezbariérově. Komplexní péče o děti navštěvující školu 

pro sluchově postižené v Olomouci zahrnuje zdravotní péči včetně možnosti vyšetření sluchu. 
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Škola vlastní audiometr a akustickou kabinu. Během školního roku proškolená pracovnice 

provádí orientační měření sluchu u všech žáků školy. Orientační vyšetření sluchu využívají také 

klienti speciálně pedagogického centra. 

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci je zařazena do sítě fakultních škol PdF 

UP Olomouc. Studenti UP Olomouc, ale také studenti středních pedagogických škol, mají možnost 

absolvovat náslechy a souvislé pedagogické praxe  pod vedením odborných pedagogů na všech 

pedagogických úsecích školy. Za pomoci speciálních pedagogů realizují své diplomové, 

semestrální, či ročníkové práce. Někteří z pedagogů školy vyučují na PdF UP, publikují, jsou 

autory speciálních učebnic, pořádají odborné semináře či osvětová setkání pro rodiče 

postižených dětí, odbornou veřejnost a ostatní zájemce. 

 

1.3 Doplňková činnost školy  

Střední škola, základní škola  a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 

4 má zřizovací listinou povolenou tzv. jinou činnost. Jedná se o: 

- poskytování stravovacích služeb v maximálním rozsahu 250 jídel denně. 

- poskytování ubytovacích služeb v rozsahu 55 lůžek. 

- pronájem kluboven na internátě, učeben a společenské herny. 

- pronájem tělocvičny, venkovních hřišť a sauny. 

Škola nabízí služby jiné činnosti především organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Veškeré 

uvedené možnosti využívají cizí návštěvníci a nájemci v souladu s provozem a potřebami školy 

na základě smluvních vztahů. 

 

1.4 Umístění školy a její zázemí 

 
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci sídlí se všemi 

svými objekty nedaleko historického centra Olomouce na třídě Kosmonautů. Svou výhodnou 

polohou je velmi dobře přístupná místní dopravou nejen ze všech směrů Olomouce,  

ale i z nádraží ČD a ČSAD. Žáci školy se tak mají možnost učit samostatnosti při docházce  

do školy.  

Škola se skládá z několika samostatných objektů, z nichž všechny, kromě objektu č. 5, jsou 

vzájemně propojeny spojovacími chodbami:                

objekt č. 1 – hlavní budova ZŠ, internát. 



Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  4 

 

objekt č. 2 – MŠ, internát, klubovny. 

objekt č. 3 – tělocvičny. 

objekt č. 4 – stravovací provoz, dílny, společenská místnost, sauna, technické zázemí. 

objekt č. 5 – tzv. „Domeček“ (samostatný objekt) – SŠ – praktická škola dvouletá. 

objekt č. 6 – spojovací chodby. 

 

Součástí zázemí školy je také areál pro sport a pobyt venku:  

dvě hřiště (fotbal, tenis)        1 800 m²  

běžecká dráha              60 m 

doskočiště pro skok daleký  

vržiště 

dětské hřiště  

školní zahrada a přírodní zahrada 11 000 m² 

 

1.5 Materiálně technické podmínky školy 

 
Výuka probíhá v prostorných, světlých a vzdušných učebnách odpovídajících nejvyšším 

hygienickým požadavkům. Všechny jsou vybaveny žaluziemi a koberci pro odhlučnění, 

televizorem, videem a DVD přehrávačem, keramickými tabulemi. Se vzrůstajícími nároky 

na výchovně vzdělávací proces škola plánuje postupně rekonstruovat doposud jinak využívané 

prostory školy.  

 

Střední škola a základní škola  

Střední škola – praktická škola dvouletá (SŠ) a základní škola (ZŠ) sídlí v hlavních budovách 

školy pro sluchově postižené v Olomouci na třídě Kosmonautů 4. Jedna třída SŠ působí  

na odloučeném pracovišti v místě sídla školy. Školy (SŠ i ZŠ) mají k dispozici kmenové učebny 

pro každou třídu a devět odborných a specializovaných pracoven. Všechny jsou umístěny 

v areálu školy. Každý pedagogický úsek podle své velikosti disponuje interaktivními tabulemi, 

v prostorách školy jsou moderně vybavené počítačové učebny. Jak pracovny s interaktivními 

tabulemi, tak počítačové učebny jsou využívány v maximální míře všemi úseky školy bez rozdílu.  

Odborné učebny pro výuku individuální logopedické péče, zeměpisu, chemie a fyziky, 

informatiky, výtvarné výchovy a pracovních činností, keramiky, stejně jako cvičnou kuchyňku, 

stolařskou a zámečnickou dílnu využívají všechny děti a žáci školy bez ohledu na věkovou 

kategorii a školu nebo školské zařízení, které navštěvují. Pro výuku hudebně dramatické 
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výchovy a vzájemná setkávání žáků a zaměstnanců školy slouží  společenská místnost, která  

je ozvučena, vybavena pódiem a plátnem se zadní projekcí a hudebními nástroji. Pro výuku 

tělesné výchovy má škola sportovní halu, tělocvičnu a dvě hřiště s umělým povrchem 

a základním atletickým zázemím. Školní pedagogická administrativa je vedena v programu 

Bakaláři. Využití tohoto softwaru vzrůstá s rozšiřující se infrastrukturou školy a zabezpečením 

vnitřní sítě.  

 

Mateřská škola  

Mateřská škola (MŠ) sídlí v hlavní budově. Pro výchovu a vzdělávání má k dispozici 4 třídy, 

velkou a malou hernu, samostatnou šatnu pro děti, sociální zařízení odpovídající 

nejmodernějším požadavkům a hygienickým normám, ložnici, kuchyňku, učebnu pro výuku 

individuální logopedické péče. Veškeré prostory MŠ jsou vhodně vybaveny a přizpůsobeny 

potřebám dětí předškolního věku. Ve sledovaném roce došlo stavební úpravou k vytvoření nové 

prostorné učebny. Stravování dětí z MŠ probíhá ve školní jídelně. Škola má vlastní školní 

kuchyni. Jídlo je připravováno z čerstvých surovin a v souladu s veškerými požadavky 

na stravování dětí předškolního věku, a přitom, z pohledu samotných dětí, splňuje i požadavky 

na chutné jídlo. Dětem s potřebou dietního stravování jsou připravována jídla dietní.  

 

Internát, školní družina a školní klub  

Internát, školní družina (ŠD) a školní klub (ŠK) ve škole pro sluchově postižené v Olomouci úzce 

spolupracují. Internát disponuje 17 pokoji, rozdělenými na chlapeckou a dívčí část internátu, 

a sídlí v hlavním traktu školy. S vlastní školou jsou prostory školských zařízení spojeny 

chodbami, výtahy a bezbariérovými plošinami. Pokoje na internátě jsou většinou dvoulůžkové 

až třílůžkové, vybavené nábytkem odpovídajícím potřebám dětí ve věku základní a střední školy. 

Kromě čtyř kluboven, vybavených pro volnočasové aktivity dětí na internátu, ve školní družině 

nebo školním klubu, využívají děti keramickou dílnu, školní bicykly, lyže a nově také koloběžky, 

knihovnu a společenskou místnost, saunu, tělocvičny a hřiště, dílny, kuchyňku a školní přírodní 

zahradu. K transportu dětí slouží devítimístný tranzitní automobil. 

 

Speciálně pedagogické centrum 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) sídlí v hlavní budově školy, kde má k dispozici pět 

pracoven. Každá pracovnice SPC tak disponuje vlastním osobním zázemím plně vybaveným  

pro práci s klientem na pracovišti a pro přípravu na práci v terénu. SPC využívá zázemí mateřské 
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školy, a to především pracovnu pro logopedickou péči a hernu. K orientačnímu vyšetření sluchu 

využívají klienti SPC pro sluchově postižené v Olomouci školní audiokomoru, k orientačnímu 

vyšetření nejmladších klientů slouží nově Pilot test, který škola získala sponzorským darem  

od MUDr. Kulichové. Vzhledem k působnosti SPC v rámci celého Olomouckého kraje využívají 

zaměstnanci SPC také školní služební automobil. 

 

Jednotlivé školní pracovny a sbírky jsou pečlivě udržovány jejich správci. Průběžně dle potřeby 

prostory školy a inventář podléhají modernizaci, doplnění a obnově. Podmínky pro práci 

ve škole jsou  na všech úsecích většinou velmi dobré až nadstandardní. Ve všech případech  

je ale třeba technické vybavení neustále obnovovat, opravovat a v souladu s trendy současného 

vývoje doplňovat. 

K dispozici všem dětem školy je relaxačně stimulační místnost určená žákům s těžším 

a kombinovaným postižením pro odpočinek v průběhu celého dne. Je vybavena odpovídajícím 

nábytkem a účelnými pomůckami. Všem dětem a klientům SPC je k dispozici  také již zmiňovaná 

audiokomora Soning 1450x1050x2250, obsluhovaná odbornou pracovnicí, která je umístěna 

ve vybaveném zázemí zdravotnice školy.  

Pro služební cesty, výlety a transport tělesně postižených dětí využívají zaměstnanci školy  

osobní služební automobil a tranzit pro devět lidí. Součástí autoparku je také malotraktor 

a odborné technické vybavení pro údržbu budov a venkovního areálu školy. Veškerá zmíněná 

zařízení a stroje budou potřebovat v nejbližší době postupnou obnovu. 

V průběhu sledovaného školního roku proběhla ve škole obnova a revitalizace školního 

pozemku vybudováním školní přírodní zahrady, přírodní učebny a instalací dětského hřiště.  

V souladu s prudce se vyvíjejícími moderními trendy byl obsah výuky nadále zkvalitňován  

a modernizován nejen rozvíjející se infrastrukturou školy, ale také pořízením nových mobilních 

dotykových zařízení, serveru a spuštěním nových webových stránek školy. 

Součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, 

Kosmonautů 4 je moderně vybavená školní kuchyně a školní jídelna. U veškerého zařízení 

je prováděna pravidelná bezpečnostní kontrola. Pro zachování bezpečného provozu, 

odpovídajícího současným hygienickým a technickým požadavkům, je třeba vybavení kuchyně 

modernizovat a trvale doplňovat. Školní jídelna je technicky, ale hlavně odborně připravena  

na přípravu dietních jídel podle potřeb dětí a žáků školy. Tato služba je dětmi školy dlouhodobě 

využívána a rodiči oceňována.  
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1.6 Pedagogický sbor 

 
Pedagogický sbor Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené 

Olomouc, Kosmonautů 4 ve školním roce 2015/2016 čítal 59 členů. Na všechny pedagogy  

je kladen požadavek profesionality a stálého sebevzdělávání včetně trvalého zdokonalování se 

ve znakovém jazyce. Při výběru nových pedagogů je kladen velký důraz na vzdělání, aktivní 

znalost znakového jazyka, kvalitu práce na předchozích pracovištích, ale také na ochotu 

maximálně se věnovat své práci a být schopen přiblížit se dětem vzdělávaným ve škole  

pro sluchově postižené.  

Mezi vyučujícími jsou pedagogické osobnosti, které svou publikační činností i svým 

zapojením ve společenském životě města, regionu i republiky přesahují rámec své pracovní 

náplně, čímž obohacují aktivní činnost školy a vnášejí do výchovně vzdělávacího procesu 

postižených dětí další rozměr. Profesionální výuku zajišťují aprobovaní pedagogové, kteří výuku 

obohacují o nové alternativní metody.  

Celý pedagogický sbor absolvoval ve sledovaném roce hromadně organizovaná školení. 

Především se jednalo o školení počítačové gramotnosti. Poznatky z této oblasti jsou dále 

rozvíjeny dle individuálních potřeb zaměstnanců školy. Další školení, jako je znakový jazyk, 

odborná surdopedická školení organizovaná pro celou školu, jsou součástí přehledu – viz dále. 

Své profesionální působení si všichni pedagogové školy rozšiřují v souladu s platnou legislativou 

studiem celoživotního vzdělávání, zúčastňují se seminářů a kurzů v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a získané poznatky předávají svým kolegům na pravidelných 

setkáních předmětových komisí, či schůzkách jednotlivých pedagogických úseků.  

Členy pedagogického sboru jsou rodilí mluvčí znakového jazyka vyučující znakový jazyk 

také na Pedagogické fakultě UP Olomouc, nebo v Oblastní unii neslyšících v Olomouci. Spolu 

s ostatními sluchově postiženými zaměstnanci školy pomáhají rozvíjet pohotovost dětí  

i pedagogů ve znakovém jazyce.  

Ve škole působí erudovaný školní metodik prevence sociálně patologických jevů, který 

řeší problémy žáků způsobené specifickými poruchami učení a chování. Dle potřeby svolává 

výchovnou komisi, která řeší kázeňské a vzdělávací problémy žáků. Úzce spolupracuje  

také s výchovným poradcem školy, který koordinuje práci třídních učitelů, zabývá se profesní 

orientací studentů a archivuje podklady žáků školy. Ve škole aktivně působí i koordinátor 

environmentální výchovy, koordinátor pro tvorbu a evaluaci školních vzdělávacích programů 

pro jednotlivé typy škol, koordinátor informačních a komunikačních technologií a koordinátor 

BOZP a PO.  
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Pedagogové všech úseků školy se aktivně podílí na organizaci soutěží, které jsou 

realizovány napříč všemi úseky. Do soutěží se zapojují žáci všech věkových kategorií a dosah 

těchto soutěží bývá dokonce mezinárodní, jako je tomu v případě výtvarné soutěže pro sluchově 

postižené – Paleta ticha.  

 

1.7  Metodické orgány školy  

 
Ve škole aktivně působí dvě metodická sdružení. Každé je řízeno vedoucím metodického 

sdružení, který je členem širšího vedení školy. Činnost sdružení je zaměřena na vytváření 

školního kurikula, rozvoj didaktických dovedností pedagogů, organizaci školních soutěží 

a přípravu žáků na soutěže, dále na vybavování školy učebnicemi a školními pomůckami 

a v neposlední řadě zajišťují kontakt pedagogického sboru s ředitelstvím školy, koordinují další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupracují na metodice výuky. Zajišťují vzájemnou 

komunikaci a spolupráci s pedagogickými pracovníky ostatních úseků školy (SŠ, ZŠ, MŠ a SPC). 

 

Úseky metodického sdružení ZŠ  

1. stupeň: 

- metodické sdružení pro 1. stupeň.  

2. stupeň: 

- předmětová komise matematiky a přírodních věd. 

- předmětová komise společenských věd a výchov. 

- předmětová komise českého jazyka a cizích jazyků. 

 

Členy předmětových komisí jsou pedagogové vyučující odpovídající předměty  

na 2. stupni školy. Na 1. stupni jsou to pedagogové vyučující některý z prvního až šestého  

ročníku. Úkolem předmětové komise je metodické vedení jednotlivých pedagogů a zajištění 

jejich informovanosti. Dále potom vytvoření prostředí pro vzájemnou komunikaci s cílem, aby 

výuka probíhala v souladu s učebními plány a srovnatelně ve stejných předmětech vyučovaných 

různými vyučujícími. Členové předmětových komisí zpracovávají výsledky vzdělávání, vytvářejí 

podklady pro testování žáků ve 3., 6. a 10. ročnících, testy vyhodnocují a předávají 

prostřednictvím vedoucího metodického sdružení ředitelce školy.  Předmětové komise vzájemně 

spolupracují, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů a předávání vzájemných 

zkušeností z praxe či DVPP.  
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Výše uvedená problematika je obsahem schůzek, které svolává předseda předmětové 

komise. Závěry a úkoly vyplývající z těchto schůzek jsou formou zápisu předávány předsedkyni 

metodického sdružení, která je za celé metodické sdružení předkládá ředitelce školy. Každá 

předmětová komise pracuje podle celoročního plánu. Za plnění tohoto plánu zodpovídají 

předsedové jednotlivých komisí.  

 

Metodické sdružení SŠ 

Členové sdružení jsou všichni učitelé a asistenti působící na střední škole. Schází  

se v pravidelných intervalech podle ročního plánu práce.  

Hlavní náplní činnosti metodického sdružení SŠ je organizace, plánování a příprava 

školních a kulturních akcí, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování informací 

ze seminářů a školení na úrovni školy, organizace přijímacích řízení, příprava projektů, 

hodnocení školního vzdělávacího programu, individuálně vzdělávacích plánů a jejich plnění, 

řešení vzdělávacích problémů žáků, příprava materiálů do výuky.  

 

1.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 
Ve škole působí koordinátor environmentální výchovy, který zajišťuje v souladu s dlouhodobým 

i ročním plánem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) a školními 

vzdělávacími plány plnění úkolů a aktivit v této oblasti připravovaných jak pro žáky, tak pro 

zaměstnance školy. 

V průběhu sledovaného školního roku dala škola zelenou celé řadě ekologických aktivit  

a projektů. Spolupráce se společností EKO-KOM a.s. umožnila vybavit školu novými nádobami  

na třídění plastu a papíru.  Nádoby byly rozmístěny na chodbách všech úseků školy. Žáci 

společnými silami výtvarně pojali jejich design, takže jsou zároveň originálními uměleckými díly. 

Tematicky zdobené koše školu nejen krášlí, ale především podporují zájem dětí a zaměstnanců 

školy o třídění tohoto druhu odpadu.  

Partnerství se společností EKO-KOM také dalo škole možnost účastnit se projektu 

Recyklohraní. Projekt se zaměřuje na třídění vysloužilých baterií, elektrozařízení, tiskových 

kazet a tonerů.  

  V průběhu roku měli žáci ze střední a základní školy možnost načerpat teoretické  

a praktické poznatky o třídění odpadů od lektora vzdělávacího programu s názvem Tonda obal 

na cestách, který přijel do školy předat žákům užitečné informace z oblasti odpadového 

hospodářství. Žáci ze všech úseků školy absolvovali také kurz projektu Zdravá 5 zaměřený  
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na zdravé stravování. V oblasti EVVO se však nevzdělávali jen žáci. Tři učitelky načerpaly 

zajímavé informace o třídění a recyklaci na akreditovaném kurzu Odpady a obaly. Jak je ve škole 

zvykem, získané poznatky předaly v rámci metodických sdružení svým kolegům a kolegyním,  

a obohatily tak i jejich znalosti z oblasti průřezového tématu ekologie.  

V rámci třídění odpadů škola nově uzavřela smlouvu se společností Rema Systém a.s. 

Účastí v jejich projektu získala krom boxu na třídění drobných elektrospotřebičů také titul 

Zelená škola. Podobným způsobem došlo k navázání spolupráce s firmou Ekolamp s.r.o., která 

zajišťuje ekologickou likvidaci úsporných žárovek a zářivek. Škola jejich tříděním přispívá 

k ekologizaci svého provozu a ochraně životního prostředí. Tříděním navíc čerpá drobné 

finanční příspěvky do nadace školy. Tomuto účelu slouží především sběr sušené kůry  

z pomerančů, víček od plastových lahví a starého papíru. Zaměstnanci školy (včetně školní 

kuchyně) a žáci v rámci pracovních činností také třídí biologicky rozložitelný odpad.  

Se začátkem roku byly zahájeny práce na školním pozemku, kde byl realizován projekt 

Přírodní zahrada. Mateřská škola prostory nově přebudované školní zahrady využila k realizaci 

několika projektových dní, např.: Uspávání a probouzení broučků, Zdravý ježek, Zimní královna 

čaruje, Přivítání jara, Letem světem. Každodenně také pečuje o vyhrazené záhony, které děti 

spolu se svými učitelkami plejí a zalévají. 

     V průběhu školního roku proběhlo několik projektových dní s ekologickou tematikou. 

První s názvem Zavírání jezírek odstartoval tradici úklidových akcí zaměřených na péči o životní 

prostředí v Olomouci a okolí. Cílem pěší túry byla přírodní jezírka v Černovíru (chráněná oblast 

v Olomouci), jejichž okolí žáci vyčistili od smetí.  

  Některé třídy se vypravily na podzimní zahradnické trhy Flora Olomouc, aby se tam 

zapojily do projektu Oslavy lesa.  

Přírodou jsme se nechali inspirovat také ve výtvarné výchově, v níž se žáci mimo jiné tradičně 

věnovali výzdobě školy přírodninami. Vybrané třídy střední školy – praktické školy dvouleté 

navštívily řezbářskou dílnu, kde se studenti dozvěděli něco o využití a zpracování dřeva.  

  Žáci ze základní školy finančním darem podpořili oslici Blue ze Zoologické zahrady  

na Svatém Kopečku u Olomouce. Získali tím dvě volné vstupenky na další návštěvu  

a v průběhu roku mohli kdykoli podniknout exkurzi za zvířaty a dozvědět se něco o jejich životě  

i ochranné péči, které se jim v zajetí dostává.  

  V druhé polovině školního roku se učitelé i žáci zapojili do projektu Ukliďme Česko. Žáci 

z druhého stupně základní školy a studenti střední školy – praktické školy dvouleté se vydali 

zvelebit okolí naší školy i lesní prostranství kolem cyklostezky v Černovíru. Ani žáci z prvního 

stupně ZŠ nechtěli zůstat pozadu a aktivně se zapojili do úklidu Zoologické zahrady na Svatém 
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Kopečku. Účast v návazné výtvarné soutěži jim vynesla první (V. C) a třetí (V. B) místo mezi 

školami Olomouckého kraje.  

  Informace z oblasti ochrany a péče o zdraví se žáci dozvěděli při příležitosti projektového 

dne věnovaného dopravní výchově a základům zdravovědy. Zachována byla také tradice oslav 

Dne vody, zahájená v loňském školním roce. Uskutečnilo se také několik exkurzí  

a výletů zaměřených na poznávání přírody a jejích proměn během roku.   

 Koordinátorka EVVO, Mgr. Eva Svobodová, podala žádost o získání dotace na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – zakoupení učebních pomůcek do nově 

zbudované přírodní učebny v prostorách školní zahrady. Dotační program byl schválen 

Krajským úřadem města Olomouce.  

  Škola vychází vstříc myšlence trvale udržitelného rozvoje a daří se jí vést žáky  

k zodpovědnému zacházení s životním prostředím.  

Zodpovědně  můžeme konstatovat, že jsme škola, pro kterou je ekologie skutečným 

posláním. 

 

1.9 Speciálně pedagogické centrum 

 
Speciálně pedagogické centrum (SPC) při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci působí 

především v Olomouckém kraji, kde speciální pedagogové poskytují služby klientům  

se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností. Dle statutu SPC a odbornosti 

jeho zaměstnanců poskytuje služby také klientům s hluchoslepotou s působností v celé ČR. 

  Činnost SPC probíhá v souladu s platnou legislativou podle celoročního plánu práce 

rozpracovaného do jednotlivých měsíčních plánů. V péči SPC bylo k 30. 8. 2016 celkem 

261 klientů, z toho 107 sluchově postižených klientů z rodin, z mateřských, základních  

a středních škol intaktní populace a 136 klientů navštěvujících SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově 

postižené v Olomouci. V průběhu sledovaného školního roku přijalo SPC do své péče 27 nových 

klientů.  

  SPC spolupracuje velmi úzce se všemi úseky školy pro sluchově postižené v Olomouci jak 

v oblasti speciálně pedagogické, tak v oblasti širšího působení školy. Zaměstnanci speciálně 

pedagogického centra se aktivně a pravidelně účastní všech akcí školy a spolupořádají 

při vzdělávací, kulturní, společenské a prezentační činnosti školy přednášky a besedy 

adresované žákům školy a jejich rodičům. Za všechny akce, kterých se pracovnice SPC 

zúčastnily, je možné jmenovat Společenské večery pro mladé lidi se zdravotním postižením  

a mezinárodní výtvarnou soutěž Paleta ticha. Obě tyto akce proběhly velmi úspěšně již 
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v několika předchozích ročnících. Žáci školy a jejich zákonní zástupci mají možnost využívat 

všechny služby SPC – sociální, speciálně pedagogické a psychologické poradenství, diagnostiku  

a intervenci. Zaměstnanci školy mají možnost navštěvovat hodiny znakového jazyka zajišťované 

vedoucí SPC pro sluchově postižené v Olomouci. 

Celý uplynulý rok probíhal ve znamení plánovaných změn ve školské legislativě platné  

od 1. 9. 2016. Zaměstnanci SPC včetně ředitelky školy se aktivně účastnili všech příprav, ať již 

jako konzultanti, poradci, oponenti, navrhovatelé, či školitelé. V posledních měsících 

hodnotícího školního roku se seznamovali se změnami připravovanými do praxe, současně řešili 

požadavky klientů a škol, kteří využívali poslední možnosti služeb SPC v souladu s končící 

legislativou.  

 Zaměstnanci SPC ve spolupráci s vedením školy podali a realizovali projekt MŠMT  

na nákup diagnostických materiálů a dotační programy vyhlášené statutárním městem Olomouc 

(viz kapitola 12 – Školou podané a realizované projekty z cizích zdrojů). 

 

1.10 Přehledná tabulková část základních údajů o škole 

 
Tab. č. 1 

Přehledná část základních údajů o škole   

Součásti školy 
Počet tříd/ 

oddělení 
Počet žáků/ 

strávníků/klientů Kapacita IZO 

Střední škola 4 17 24 181 000 890 

Základní škola 14 78 100 000 844 071 

Mateřská škola 4 23 24 110 022 602 

Školní družina 1 9 28 181 047 781 

Školní klub 1 9 12 181 047 799 

Internát  5  38 55 110 022 611 

Speciálně pedagogické 
centrum 

- 261 - 108 044 432 

Školní jídelna  - 116 250 102 908 206 

Komentář: 
Základní údaje v tabulce k 31. 8. 2016. 
Kapacita školního klubu stanovena 5/2016. 
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Tab. č. 2 
Počty žáků dle jednotlivých tříd – střední škola 

Třída 

 
Celkem 
(Ch+D) 

 

 V tom: 

SP 
Kombinované 
postižení + SP 

Kombinované 
postižení + MP 

MP 

PŠ I./1 4 (0+4) - - 2 2 

PŠ I./2  (1.,2.) 4 (3+1) - 2 2 - 

PŠ II./1 4 (2+2) - - 3 1 

PŠ II./2 5 (3+2) - 1 3 1 

Počet 17 - 3 10 4 

Komentář: 
Ch – chlapci, D – dívky 
SP – sluchové postižení, MP – mentální postižení  

 
 
Tab. č. 3 

Počty žáků dle jednotlivých tříd – základní škola 

Třída 
Celkem 
(Ch+D) 

V tom: 

SP 
 

Kombinované 
postižení + SP 

 
NKS / NKS 

+ kombinované 
postižení 

 
Integrace 

s postižením 
 

Integrace 
bez 

postižení 

I.A 4 (1+3) - 1 2/1 - - 

I.B 5 (5+0) 4 1 - - - 

II.A 5 (1+4) 4 - 1/0 - - 

II.B (2.,3.) 4 (2+2) - 4 - - - 

III. 5 (3+2) 1 2 2/0 - - 

IV. 6 (4+2)  2 1 1/2 - - 

V.A 5 (2+3) 5 - - - - 

V.B 4 (1+3) - 3 0/1 - - 

V.C 7 (5+2) 5 1 - 1 - 

VI. 5 (2+3) - 2 0/3 - - 

VII. 7 (6+1) 4 1 0/1 1 - 

VIII.  5 (2+3) 4 - 0/1 - - 

IX.A 6 (6+0) 1 3 0/1 1 - 

IX.B (9.,10.) 10 (4+6) 6 - 1/0 - 3 

Počet 78 
(44+34) 

36 19 7/10 3 3 

Komentář: 
Ch – chlapci , D – dívky. 
SP – sluchové postižení, NKS – narušená komunikační schopnost. 
Integrace bez postižení – žáci přijatí ke vzdělávání před r. 2011. 
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Tab. č. 4 
Počty žáků dle jednotlivých tříd – mateřská škola 

Třída 

 
Celkem 
(Ch+D) 

V tom: 

Se střídavou docházkou  S odkladem školní 
docházky 

 
Integrovaných 

Třída A 6 (4+2) - 6 - 

Třída B 6 (3+3) 2 - 2 

Třída C 7 (5+2) 3 4 3 

Třída D 6 (5+1) - 0 - 

Počet 25 5 10 5 

Komentář: 
Dvě děti – střídavá docházka.  
Ch – chlapci, D – dívky. 

 
Tab. č. 5 

Počty žáků dle jednotlivých skupin – internát 

Skupina 
1. skup. 

ZŠ 
(Ch+D) 

2. skup. 
ZŠ 

(Ch+D) 

3.skup. 
ZŠ 

(Ch+D) 

4. skup. 
SŠ 

(Ch+D) 

5. skup. 
SŠ 

(Ch+D) 

 
MŠ  

(Ch+D) 
Celkem 

Počet 4+1 2+5 7+0 6+4 3+4 1+2 39 

Komentář: 
Ch – chlapci, D – dívky. 
SŠ, ZŠ, MŠ – střední, základní, mateřská škola. 

 
Tab. č. 6 

Počty žáků dle jednotlivých skupin v družině a školním klubu 

Oddělení Skupina Počet žáků Z toho nepravidelná docházka 

ŠD 1. 9 0 

ŠK 1. 9 3 

Komentář: 
ŠD – školní družina. 
ŠK – školní klub.  

 
Tab. č. 7 

Úkony provedené v SPC v průběhu sledovaného roku 

Typ úkonu Počet úkonů 

Psychologické vyšetření 107 

Psychologická intervence 52 

Speciálně pedagogické vyšetření 112 

Doporučení k integraci 98 

Doporučení asistenta pedagoga do vzdělávacího procesu 46 

Doporučení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu 106 

Doporučení odkladu školní docházky 6 

Doporučení k zařazení do MŠ pro sluchově postižené 11 

Doporučení k zařazení do ZŠ pro sluchově postižené 83 

Doporučení k uzpůsobení maturitních zkoušek 5 

Pravidelné edukace a reedukace ve speciálně pedagogickém centru 17 

Komentář:  
SPC – speciálně pedagogické centrum. 
MŠ, ZŠ – mateřská, základní škola. 
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2. Přehled oborů vzdělání  

2.1 Střední vzdělávání 

 
Tab. č. 8 

Kód Obor vzdělání Program 

78-62-2/02 
Praktická škola dvouletá – ruční práce  

a příprava pokrmů 
ŠVP 

Vzdělávací program: 
Praktická škola dvouletá – školní vzdělávací program pro střední vzdělávání; č.j.51/2013/ŠVP/ČE – zpracovaný 
podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá. 

Komentář: 
ŠVP – školní vzdělávací program. 

2.2 Základní vzdělávání 

 
Tab. č. 9 
Kód Obor vzdělání Program 

79-01-C/01 Základní škola ŠVP 

Vzdělávací programy: 
Škola - základ cesty do společnosti, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; č.j. 01/2014/ŠVP/ČE - 
zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
Základní škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; č.j. 01/2014/ŠVP/ČE – zpracovaný podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Základní škola praktická – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; č.j. 50/2013/ŠVP/ČE - 
zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho přílohy upravující 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.   

Komentář: 
Na základě doporučení SPC byli někteří žáci vzděláváni podle dvou vzdělávacích programů. 
ŠVP –  školní vzdělávací program. 
SPC – speciálně pedagogické centrum. 

2.3 Předškolní vzdělávání 

 
Tab. č. 10 

Obor vzdělání Program 

Mateřská škola ŠVP  

Vzdělávací programy: 
Budeme si spolu hrát, ty budeš můj kamarád – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; 
č.j. 52/2013 Flo - zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Komentář: 
ŠVP – školní vzdělávací program. 
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2.4 Ostatní výchovně vzdělávací činnosti 

 
Tab. č. 11 

Zařízení Vzdělávací program, plán 

Školní družina ŠVVP, roční plán zpracovaný do měsíčních plánů 
Školní klub ŠVVP, roční plán zpracovaný do měsíčních plánů 
Internát ŠVVP, roční plán zpracovaný do měsíčních plánů 
SPC Roční plán zpracovaný do měsíčních plánů  

Komentář:  
SPC – speciálně pedagogické centrum. 
ŠVVP – školní výchovně vzdělávací program. 

 

Školní vzdělávací plány všech úseků školy podléhají stálému hodnocení jednotlivých pedagogů, 

jejichž názory se prostřednictvím předmětových komisí řeší s koordinátory jednotlivých ŠVP. 
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3. Údaje o přijímacím řízení 

3.1 Střední škola  

 
Tab. č. 12 

Přijímací řízení do střední školy  

1. kolo 2. kolo 

Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato 

5 4 - - 

Celkem přijato pro rok 2016/2017 4 

Komentář:  
Nepřijatí zájemci nesplnili požadavky přijímacího řízení. 

 

3.2 Základní škola 

 
Tab. č. 13 

Zápis k povinné školní docházce 

Přihlášeno Přijato 
Z toho: 

Počet dětí starších 6 let  
(po odkladu) 

Počet odkladů pro školní 
rok 2016/2017 

12 9 9 3 

 
 

Tab. č. 14 
Změny v počtu zapsaných žáků během školního roku 

Přestupy na jinou ZŠ Přestupy do ZŠ PSP Ol. Dodatečný zápis Přijetí 

- 1 1 2 

Komentář:  
ZŠ PSP – základní škola pro sluchově postižené Olomouc 
Přijatí žáci nastoupili do 1. třídy. 

 

3.3 Mateřská škola 

 
Tab. č. 15 

Zápis do mateřské školy  

Celkový počet 
přihl. dětí 

Celkový 
počet 

přijatých 
dětí 

Z toho: 

SP 
Kombinované 

postižení 
+ SP 

NKS 
Jiné postižení 

do 25% 

7 7 4 3 - - 

Komentář: 
SP – sluchové  postižení 
NKS – narušená komunikační schopnost 

 
Tab. č. 16 

Změny v počtu zapsaných dětí během školního roku 

Přestupy na jinou MŠ Dodatečné přihlášky Přijetí 

3 - - 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1 Střední škola 

 
Tab. č. 17 

Celkový přehled prospěchu 

Třída Celkem žáků 

Prospěch 

Prospělo  
s vyznamenáním 

Neprospělo 

PŠ I./1 4 1 - 

PŠ I./2 (1.,2.) 4 1 - 

PŠ II./1 4 3 - 

PŠ II./2 5 2 - 

 
Tab. č. 18 

Závěrečná zkouška 
Přihlášeno Uspělo Neuspělo 

7 6 1 

Komentář: 
Ve školním roce 2015/2016 vzdělávání na SŠ ukončilo závěrečnou zkouškou 7 žáků ze tříd II./2 (5 žáků) a I./2 (2 žáci 
bez IVP). 

 
Tab. č. 19 

Přehled o výchovných opatřeních 
 Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 

Počet žáků - - - - - 

Komentář: 
TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitel školy                                                                                      
V průběhu školního roku nemusela ředitelka školy řešit žádné závažné porušení školního řádu.  

 

4.2 Základní škola 

 
Tab. č. 20 

Celkový přehled prospěchu 

 
Počet žáků 

Prospělo  
s vyznamenáním 

Nehodnoceno  Neprospělo 

1. stupeň 50 27 - - 

2. stupeň 28 8 - 1 

Celkem 78 35 - 1 
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Tab. č. 21 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku - výsledky přijímacího řízení na SŠ 

 Na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou 7 

Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato  
z devátých ročníků 

3 

Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato  
z nižších ročníků 

- 

Do učebních oborů ukončených závěrečným pohovorem - 

Nepodali přihlášky na SŠ z desátých ročníků - 
 z nižších ročníků 1 
Celkem 11 
Komentář: 
Ve sledovaném roce 10 žáků získalo základní vzdělání a bylo přijato na SŠ. Jeden žák ukončil povinnou školní  
docházku v nižším ročníku a nepokračuje ve vzdělávání na SŠ. 

 
Tab. č. 22 

Údaje o zameškaných hodinách 

 Celkový počet 
omluvených hodin 

Počet omluvených 
hodin na žáka 

Celkový počet 
neomluvených hodin 

Počet neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 8431 168,620 80 1,600 
2. stupeň 3983 142,250 12 0,429 

Celkem 12424 159,28 92 1,18 

Komentář: 
Absenci ve vyučování sleduje třídní učitel. Případy překročení hranice zameškaných hodin dané školním řádem, 
popřípadě neomluvené hodiny ve výuce, sleduje v souladu se školním řádem výchovná komise školy ve spolupráci 
se sociálním odborem v místě bydliště. Zákonní zástupci žáka jsou písemně informováni ředitelkou školy a zváni 
k jednání výchovné komise.  

 
Tab. č. 23 

Přehled o výchovných opatřeních 

 
Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. stupeň 50 10 2 4 1 - 

2. stupeň 28 7 8 2 3 - 

Celkem 78 17 10 6 4 - 

Komentář: 
TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitel školy. 

 

4.3 Mateřská škola 

 
Tab. č. 24 

Postup dětí z MŠ do ZŠ 

Počet dětí odcházejících 
do  ZŠ celkem Z toho: 

 
do kmenové ZŠ 

pro sluchově postižené 
do ZŠ 

běžného vzdělávacího proudu 

do jiných ZŠ pro 
žáky 

s postižením 

10 9 1 - 
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Tab. č. 25  

 Počty dětí s navrženým OPŠD na školní rok 2016–17 

Počet podaných žádostí Počet doporučení 
2 2 

Komentář:  
OPŠD – odklad povinné školní docházky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  21 

 

5. Zhodnocení výchovně vzdělávací činnosti 

 

Střední škola 

Výchovně vzdělávací činnost střední školy – praktické školy dvouleté, která je součástí Střední 

školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, 

je zaměřena především na získávání praktických dovedností v oblasti ručních prací a přípravy 

pokrmů. Vzdělávání vychází z příslušného školního vzdělávacího programu a dle potřeby 

jednotlivých studentů bylo ve sledovaném roce upraveno individuálním vzdělávacím plánem.  

Žáci a pedagogové praktické školy se opět aktivně zapojovali do aktivit EVVO: po celý 

školní rok důsledně třídili odpad, zapojili se do akce Ukliďme Česko, formou vycházek  

se seznamovali s ekosystémy v nejbližším okolí. Učitelky praktických činností ve spolupráci 

s panem školníkem T. Pavlovským a žáky střední školy – praktické školy dvouleté vytvořili  

ve venkovních prostorách školy netradiční zahradu s vyvýšenými záhony, vhodnými pro práci 

žáků na invalidních vozících. Na této zahradě pracují především žáci praktické školy v rámci 

výuky pracovních činností, je však  přístupná také žákům základní školy a dětem ze školy 

mateřské. Těm umožňuje pozorovat růst rostlin i péči o ně.  

Formou projektového dne bylo realizováno procvičování znalostí a dovedností z oblasti 

dopravní výchovy a první pomoci. Žáci si zopakovali pravidla bezpečnosti silničního provozu      

a na kole zkusili jízdu zručnosti. Připomněli si základy první pomoci, prakticky zkusili ošetřit 

zlomeninu, či drobné poranění a zastavit krvácení.  

    Žáci a učitelé se společně zapojili do celoškolního projektu Středověk. Konkrétně  

se jednalo o tři projektové dny realizované v průběhu celého školního roku s následujícím 

zaměřením: Netradiční návštěva hradu Bouzov – včetně návštěvy jinak nepřístupných prostor  

a především s umožněním návštěvy hradu žákům s omezenou hybností, Středověký jarmark – 

celodenní akce zaměřená na poznávání řemesel a života ve středověku, Koně pro rytíře – den 

s koňmi a u koní: žáci měli možnost seznámit se s koňmi jako důležitými pomocníky člověka. 

Kurzovné bylo sponzorováno zaměstnanci firem Terranova a Kalliope. 

Zimní škola v přírodě se opět se konala ve spojení s lyžařským výcvikem v Koutech nad 

Desnou a probíhala a ve spolupráci se FTK UP Olomouc. Žáci s postižením pohybového aparátu 

měli zajištěnou výuku jízdy na monoski s licencovanými instruktory. Ke konci školního roku 

proběhly tradiční školní výlety – tentokrát do ZOO  Lešná, do zámku a zámecké zahrady 

v Čechách pod Kosířem a do hlavního města Prahy. Školní výlet do Prahy byl spojen také 
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s exkurzí do Poslanecké sněmovny. Při všech aktivitách studenty aktivně a obětavě doprovázeli 

jejich pedagogové, kteří připravovali pestrý a zajímavý program. 

Učitelky praktických činností zorganizovaly 2. ročník soutěže praktických škol 

z Olomouckého a Moravskoslezského kraje v pečení muffinů. Soutěž probíhala mezi 

šestičlennými týmy jednotlivých škol a byla hodnocena porotou složenou ze zástupců naší školy 

a odborné veřejnosti. O soutěž, která je jedinečná svého druhu v kraji, byl mezi školami velký 

zájem a někteří uchazeči museli být z kapacitních důvodů odmítnuti. V následujícím roce  

je proto plánováno rozšíření soutěže do dvou dnů. 

Ve spolupráci s neziskovou organizací BALANC pořádali pedagogové střední školy další 

ročník Kurzu společenského tance a etikety pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním, který 

byl určen pro studenty naší školy a veřejnost. Kurz byl zakončen slavnostním plesem, na kterém 

byli pasováni žáci, kteří ve sledovaném roce skládali závěrečné zkoušky. 

Mimo popsaných akcí zorganizovali pedagogové praktické školy celou řadu dalších 

aktivit. Byly to například: návštěva knihovny, návštěva divadelního představení, návštěvy muzeí 

nebo výstav, školní turnaj v pétanque a školní lehkoatletická olympiáda, exkurze do různých 

výroben a prodejen, středověká bitva a středověká hostina, oslavy narozenin a mnoho dalších.  

Pedagogové se zaměřili také na budoucnost žáků. Byla navázána spolupráce s Agenturou 

podporovaného zaměstnání a pro žáky vycházejícího ročníku proběhl aktivní nácvik 

vyhledávání zaměstnání, včetně nácviku kontaktu možného zaměstnavatele telefonicky nebo 

prostřednictvím e-mailu, tvorba životopisu a komentovaný nácvik přijímacího pohovoru. Tato 

aktivita probíhala ve spolupráci s pracovníky JIKA – Dobrovolnické centrum, z.s. 

Všichni pedagogové praktické školy se také aktivně podílí na chodu metodického 

sdružení. Na schůzkách je řešena problematika plnění plánů, tvorby individuálních vzdělávacích 

plánů, jednotnosti přístupu pedagogů vyučujících stejnou vzdělávací oblast, dostupných 

pomůcek, ale také společných aktivit všech žáků praktické školy. 

Pedagogickou práci a činnost střední školy – praktické školy dvouleté průběžně hodnotí 

vedení školy v rámci hospitací v hodinách, osobní účastí na jednotlivých akcích a účastí  

na poradách. Pestrou činnost maximálně podporují. 

 

Základní škola  

Výchovně vzdělávací činnost na ZŠ ve sledovaném roce vycházela z příslušných ŠVP. Učivo 

jednotlivých ročníků bylo ve všech předmětech rozpracováno v jednotlivých ročních plánech. 

Někteří žáci se  na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti rodičů 

vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů.  
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Všichni pedagogové ZŠ jsou zapojeni do práce metodického sdružení, které pracovalo 

velmi dobře. Na společných schůzkách se řešila nejen problematika vzdělávání, problematika 

tvorby individuálních vzdělávacích plánů, ale i plánování společných aktivit v rámci celé ZŠ. 

Metodické sdružení připravilo pro pedagogy seminář Čtenářská gramotnost a školení a Využití 

interaktivní tabule ve výuce. Podílelo se na přípravě a organizaci školních projektů a kulturně 

sportovních akcí, zajistilo testování všech žáků 3., 6. a 10. tříd v předmětech jazyk a jazyková 

komunikace, český jazyk, anglický jazyk a matematika. Testování proběhlo v květnu. 

V souvislosti se změnami v zákoně se všichni pedagogové podíleli na úpravě ŠVP, který je platný 

od 1. 9. 2016. 

Výchovně vzdělávací proces byl založen na maximální názornosti, častém opakování 

učiva, individuálním přístupu a volbě odpovídajícího komunikačního kanálu. To vše umožňoval 

malý počet žáků ve třídách, přítomnost asistenta pedagoga a odbornost vyučujících.  

Vlastní vyučování obohatily zážitky z kulturních a sportovních akcí. Žáci navštěvovali 

divadelní představení v Divadle hudby a kině Metropol, zažili animační programy 

v Arcidiecézním muzeu a výstavy a projekce ve Vlastivědném muzeu a Pevnosti poznání 

v Olomouci. Žáci druhého stupně tradičně absolvovali zeměpisný projekt Planeta Země 3000 

formou komentovaného filmového dokumentu v kině Metropol Olomouc. Žáci celé školy  

se průběžně připravovali na vědomostní a sportovní soutěže organizované školami pro sluchově 

postižené v celé ČR, účastnili se celostátních projektů a projektů, které připravovali pedagogové 

v rámci školy. 

Pedagogové a žáci se zapojili do celoročního školního projektu s názvem Život  

ve středověku. Navštívili výstavu Magičtí Lucemburkové, zúčastnili se Putování za olomouckými 

domovními znameními. V průběhu dvou projektových dnů se seznámili s tímto obdobím.  

Dopravní výchova a základy zdravovědy byly tématem dalšího projektového dne. 

Netradiční pojetí, zajímavé úkoly, perfektně a do detailů připravená stanoviště, přítomnost 

opravdových nekompromisních policistů, fundovaných hasičů, technických odborníků  

na bicykly, učitele autoškoly, zdravotníka, raněných a v neposlední řadě možnost prohlédnout  

si požární auto, učinilo ze zdánlivě obyčejného projektového dne den, na který všichni rádi 

vzpomínali. Žáci své znalosti a dovednosti v této oblasti dále využili při účasti na Celostátním 

finále dopravní soutěže mladých cyklistů ze škol pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. 

Na podzim roku 2015 organizátoři z řad našich pedagogů připravili vědomostně 

výtvarnou soutěž Mistr Jan Hus. Byla pořádána u příležitosti letošních oslav 600. výročí 

mučednické smrti mistra Jana. Soutěže se zúčastnila 4 družstva, celkem 20 žáků ze škol  
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pro sluchově postižené a z běžných základních škol. Žáci naší školy vynikali nejen v části 

vědomostní, ale i v části výtvarné.  

V měsíci dubnu proběhla mezinárodní výtvarná soutěž Paleta ticha pod názvem 

Realismem k realismu. Naše škola hostila žáky a pedagogy ze škol pro sluchově postižené z celé 

České republiky. Soutěžilo sedm pětičlenných družstev. Tento již 4. ročník mezinárodní výtvarné 

soutěže sluchově postižených žáků letos zaštítil v roli patrona známý fotograf Jindřich Štreit. 

Součástí soutěže byl pestrý doprovodný program: promítání životopisného filmu věnovaného 

Jindřichu Štreitovi, vernisáž výstavy jeho fotografií, společenský večer, vystoupení kejklíře, 

sportovní večer a závěrečná vernisáž spojená s vyhodnocením vítězů. V kolektivní malbě se na 

prvních dvou místech umístila družstva našich žáků, v soutěži jednotlivců se žák naší školy 

umístil na druhém místě. 

Žáci i někteří učitelé základní školy, včetně paní ředitelky a zástupců ředitelky školy,  

se zúčastnili celostátní soutěže Hejtmanův pohár. Cílem soutěže bylo u dětí a mládeže podpořit 

zdravý životní styl a přilákat co nejvíce dětí k pohybovým aktivitám. Naše škola v celkovém 

účtování nasbírala 1888 bodů a obsadila tak pěkné 4. místo v konkurenci 25 základních škol  

z Olomouckého kraje. 

Každoročně se žáci školy účastní Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků. 

Naši školu v Českých Budějovicích velmi dobře reprezentovalo 16 žáků – 8 dívek a 8 chlapců. 

Medaile získali jednotlivci v mnoha disciplínách. V celkovém hodnocení škol naši žáci zvítězili. 

Zimní škola v přírodě s lyžováním se konala v Malé Morávce – Karlově pod Pradědem. Žáci, kteří 

se jí zúčastnili, tak spojili učení s aktivním odpočinkem v krásném prostředí Jeseníků.  

Pod vedením zkušených pedagogů se naučili lyžovat, mnozí své dovednosti zdokonalili. Nejlepší 

lyžaři se účastnili Mistrovství ČR v alpském lyžování neslyšících sportovců, kde obsadili 2. a 3. 

místa. 

 Po celý školní rok se žáci i učitelé zapojovali do činností, které se týkaly environmentální 

výchovy. Den Země byl spojen s účastí v celostátním projektu Ukliďme svět, Ukliďme Česko. 

Aktivní účast nám přinesla nejen radost z úklidu přírody, ale i umístění na 1. a 3. místě  

ve výtvarné soutěži, která byla součástí projektu. V nedaleké ZOO na Svatém Kopečku žáci 

opakovaně sponzorovali oslici Blue. Dále se účastnili soutěže Recyklohraní, ekologického 

výchovného programu Zdravá 5 a Tonda obal na cestách aneb Jak třídit. Den vody si připomněli 

absolvováním programu ve Sluňákově a vlastními silami uklidili oblast Černovírských jezírek. 

Celý rok se zapojovali žáci do třídění odpadu, sběru papíru a dalších surovin. 
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 1. června si děti oslavily svůj svátek. Pedagogové pro ně připravili hry, soutěže, atrakce  

a odměny. V průběhu celého dopoledne si tak žáci mohli vybírat aktivity dle svých zájmů  

a potřeb. Příjemnou součástí bylo opékání špekáčků. 

 V závěru školního roku se všichni mohli těšit na výlety a exkurze po zajímavých místech 

Moravy. Slavnostním zakončením a rozloučením s žáky 10. ročníku jsme za přítomnosti všech 

zaměstnanců školy a rodičů školní rok uzavřeli. Oceněným žákům byly předány diplomy, 

vycházející žáci dostali na památku dárečky a pro všechny byly připraveny soutěže a malé 

občerstvení. 

Pedagogická práce a činnost celé ZŠ je průběžně hodnocena vedením školy jak při 

hospitacích v hodinách, tak účastí na jednotlivých akcích školy. 

 

Mateřská škola 

Budeme si spolu hrát, ty budeš můj kamarád je název školního vzdělávacího programu, který 

charakterizuje mateřskou školu pro děti se sluchovým postižením v Olomouci. Tu navštěvují 

také děti s vývojovou dysfázií nebo děti s kombinací sluchového a jiného postižení. Mateřská 

škola s kapacitou 24 dětí je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově 

postiženém Olomouc, Kosmonautů 4. Vzdělává děti ve čtyřech třídách. V každé třídě vyučuje 

vysokoškolsky vzdělaná učitelka spolu s asistentkou pedagoga.  

Nízký počet dětí ve třídě a moderně vybavené prostory umožňují individuální přístup 

a kvalitní rozvoj osobnosti dítěte. Takové vzdělávání dětí s postižením umožňuje platná 

legislativa. Při výchovně vzdělávací práci je využívána metoda totální komunikace, která se jako 

vstřícná komunikační metoda využívá i v základní škole pro sluchově postižené v Olomouci. Děti 

jsou tak připraveny na přestup a metody využívané v ZŠ pro sluchově postižené. Profesionální 

a přátelský přístup všech zaměstnanců školy k dětem přispívá k odstranění komunikačních 

a sociálních bariér jak vzhledem ke slyšícím, tak k neslyšícím vrstevníkům a společnosti vůbec, 

což je jeden z cílů MŠ. I z tohoto důvodu učitelky MŠ navštěvují s dětmi  nejrůznější akce 

organizované pro děti slyšící, jako například divadelní představení, dopravní, sportovní  

a výtvarné soutěže, hry a akce pro širokou veřejnost. Organizují však také společná setkání dětí 

MŠ se sluchově postiženými dětmi v terénu. 

Činnost MŠ sleduje vedoucí učitelka spolu s ředitelkou školy. Vedoucí učitelka je součástí 

vedení školy, a podílí se tak na celkovém rozvoji školy. Během školního roku se průběžně 

obnovovalo vybavení MŠ, o prázdninách se stavebními úpravami zřídila nová třída. 
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Mateřská škola v průběhu školního roku připravila řadu akcí a projektových dnů. Některé 

z nich mají již svou tradici, jiné byly zcela nové a souvisely se zapojením MŠ do celorepublikové 

kampaně Celé Česko čte dětem, jejímž cílem je budovat a podporovat u dětí čtenářství a vztah  

ke knihám. Děti v rámci společného čtení vyslechly s podporou znaku a obrázkového materiálu 

tři pohádky, splnily pohádkové úkoly a pro posílení domácího čtení si domů odnesly tematicky 

zaměřené pracovní listy. Pomocí zejména pohybových, ale také smyslových a rozumových 

dovedností děti poznávaly celý svět v rámci dalšího nového projektu České obce sokolské Svět 

nekončí za vrátky – Cvičíme se zvířátky.  Děti se zdokonalovaly v sebeobsluze převlékáním  

do cvičebních úborů, aby se následně protáhly, zazávodily si, překonaly nízké i vyšší překážky, 

ale zejména zažívaly radost z pohybu. MŠ navázala novou spolupráci s organizací dobrovolníků 

Dobrého místa pro život Olomouc, pod jejíž záštitou získala finanční prostředky v rámci 

předvánočních trhů za osobní účasti zaměstnankyň MŠ. Výtěžek 27 000 Kč byl poukázán na účet 

MŠ. 

Projektové dny jsou v MŠ tradicí. Ten první patřil zdraví, zdravému životnímu stylu  

a bezpečnosti. Děti v MŠ přivítaly kamaráda ježka, se kterým se učily základy první pomoci. 

Zábavně vědomostní program Zdravá 5 byl druhým projektovým dnem. Vystoupením dětí  

na vánoční besídce, které je vždy výsledkem výchovně vzdělávací práce v MŠ  byl velmi úspěšně  

a dojemně ukončen kalendářní rok v MŠ. Už posedmé ji spolu s rodiči  navštívili příslušníci 

armády roty EOD, kteří z vlastních zdrojů dětem přispěli 10 000 Kč na vánoční dárky.  

Tradičním karnevalem na téma Pohádkové království vypuklo masopustní veselí. Děti  

a ,,tety“ učitelky byly k nepoznání. Rodiče se s nadšením zapojovali do chystání nejrůznějších 

masek pro děti, aby dotvořili jejich pohádkový svět. Dalšími projektovými dny se děti rozloučily 

se Zimní královnou a přivítaly panovnici novou, tentokráte Jarní královnu, které k vládě 

dopomohly splněním řady úkolů typicky jarních vč. hození Morany do řeky.  

Spolu s rodiči i mnoha zaměstnanci z různých úseků školy děti prožily spokojené chvíle 

nad zajímavými činnostmi v rámci velikonoční dílničky.  Všichni měli možnost si vyrobit 

velikonoční či jarní ozdoby, popovídat si u malého pohoštění, které přichystaly učitelky, 

asistentky pedagoga i kolegyně z ekonomického úseku. Cestování a poznávání koutů světa všemi 

smysly bylo poslední  téma školního roku v rámci projektových dnů, do kterých se aktivně 

zapojily také kolegyně z SPC. Možnost spolupráce s ostatními úseky je pro školu v posledních 

letech typická a je vnímána jako  projev dobrého klimatu celé školy. 

Důležitým tématem, které posiluje teoretické i praktické vědomí dětí o bezpečnosti,  

je dopravní výchova. Děti měly možnost prožít nevšední dopoledne na dopravním hřišti v Litovli, 

kde se na kolech a koloběžkách  staly malými účastníky silničního provozu. Poté své znalosti také 
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z oblasti první pomoci prokázaly na dopravní soutěži, kterou pořádá každoročně Městská policie 

Olomouc pro městské mateřské školy.  

V průběhu roku MŠ ve spolupráci s vedením školy zajistila nové dětské hřiště financované 

dotací z rozpočtu města Olomouce. Svými možnostmi se hřiště stalo pro děti velkou motivací  

i odměnou stejně jako nová přírodní smyslová zahrada, která se v areálu školní zahrady 

vybudovala a u příležitosti Dne dětí byla slavnostně otevřena. Zahrada, která nabízí širokou škálu 

možností, plně využívaná dětmi a zaměstnanci celé školy, je nápadem a dílem zaměstnanců 

mateřské školy, kteří dílo přivedli na svět ve spolupráci s vedením školy a ekonomickým úsekem.  

V průběhu celého školního roku pedagogové MŠ prezentovali všechny činnosti dětí 

prostřednictvím fotografií v prostorách školy a na webových stánkách školy. Svá výtvarná dílka 

děti vystavovaly na několika výstavách mimo školu určených pro širokou veřejnost a svým 

vystoupením potěšily také seniory, ale i zaměstnance v domově důchodců. 

Tradičně za velké účasti rodičů a zaměstnanců ostatních úseků školy byl zakončen školní 

rok slavnostním pasováním předškoláků na  školáky a jako vzpomínku na  prožité roky 

v mateřské škole si všichni absolventi odnesli knihu s vepsaným věnováním.  

 

Internát 

Ve sledovaném školním roce probíhala na internátě výchovně vzdělávací činnost podle 

celoročního plánu Náš rok, vypracovaného vychovateli školy v souladu se školním výchovně 

vzdělávacím plánem. Celoroční plán činnosti internátu byl tedy zaměřen na specifika různých 

období, která se během školního roku střídají. Vychovatelé tak měli možnost tematicky 

rozpracovat své činnosti dle těchto období, a to přímo na míru svým výchovným skupinám  

dle věku, pohlaví či zájmů dětí.  

 Činnost internátu řídí a kontroluje vedoucí vychovatelka spolu se zástupcem ředitelky 

školy. Vedení školy se podlí na spolupráci, podpoře činností internátu a osobní účasti  

na jednotlivých akcích. Vedoucí vychovatelka je součástí vedení školy. 

V průběhu školního roku měly děti a žáci možnost navštívit mnoho kulturních akcí 

v Olomouci. Zúčastnili se několika koncertů, absolvovali prohlídky ve Vlastivědném muzeu  

a Muzeu moderního umění a také v nově otevřeném interaktivním muzeu Pevnost poznání. 

Prohlédli si několik výstav v olomouckých galeriích (fotografie, obrazy, vláčky, 3D objekty).  

Jako již každý rok také obešli v adventním čase betlémy v krásných prostorách olomouckých 

kostelů, vychutnali si atmosféru Vánoc a Velikonoc návštěvami řemeslných jarmarků. Jakmile  

se oteplilo, prozkoumali také taje nově otevřené botanické zahrady a rozária a vyzkoušeli  

si různé aktivity (ringo, slackline, poledance, střelba lukem) v rámci Majálesu UP Olomouc.  
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Učili se lézt na umělé lezecké stěně, soutěžili v minigolfu nebo v bowlingu. V letošním školním 

roce byly často organizovány také návštěvy ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. 

 

Děti a žáci se v průběhu školního roku realizovali podle svého zaměření a chuti v těchto 

zájmových oblastech: 

- sportovní (basketbal, kopaná, florbal, atletika, plavání, cyklistika, lyžování), 

- výtvarná (keramika, výtvarná činnost), 

- taneční (různé druhy tanců, hry s hudbou, relaxace), 

- relaxační (autogenní trénink, svalová relaxace, masážní cvičení, uvolňovací cviky),  

- domácí práce (pečení, vaření, studená kuchyně, ruční práce).    

 

Během školního roku se žáci zúčastnili dopravní soutěže, na kterou se poctivě připravovali, 

stejně jako na všechny sportovní soutěže (florbal, basketbal, fotbal), které se těší velké oblibě.  

Na tradičních turnajích moravských škol v malé kopané a basketbalu pořádaných naší školou pak 

nejen úspěšně reprezentovali, ale také ochotně pomáhali pedagogům s přípravami.  

Výjimkou nebyla ani další soutěž pořádaná školou Paleta ticha, na které naši žáci zazářili 

nejen svými vynikajícími malbami, ale především svými všudypřítomnými úsměvy a velmi 

příjemným  a přátelským rozpoložením. 

Ve sledovaném školním roce měli naši žáci také možnost zažít několik zajímavých odpolední 

se zahraničními studenty z Číny, kteří si vybrali naši školu jako zdroj inspirace a pomoci  

při studiu, a zároveň tak zpestřili a obohatili zaběhnutý program internátu. 

Každodenní a nedílnou součástí činnosti internátu byla i letos pravidelná příprava žáků  

na vyučování. Výuka na internátu vždy zohledňuje individuální možnosti každého žáka. Stejně 

jako se nejstarší žáci za vlídné a trpělivé pomoci své vychovatelky pečlivě připravovali  

na přijímací zkoušky na střední školy, tak i nejmladší z žáků vytrvale zkoušeli a trénovali, jak 

psát první slova a počítat své první matematické příklady.   

Hlavním cílem vychovatelů bylo i v tomto školním roce vytvořit dětem a žákům naší školy 

vlídné a bezpečné místo pro život. A přestože některé naše děti bydlí na internátě již od velmi 

útlého věku, dařilo se nám všestranně nahrazovat domácí prostředí, které každé dítě velmi 

potřebuje. Odměnou byla pro nás nadšená odezva dětí, které se každý týden na internát těšily.  

I letos to byl čas plný zábavy, pochopení, přijetí a lásky, ale také čas pro porozumění pravidlům, 

hranicím a smyslu pro fair play.  
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Školní družina  

Školní družina při škole pro sluchově postižené v Olomouci úzce spolupracuje se základní školou. 

Organizačně i prakticky je školní družina součástí internátu, jehož technické vybavení a pomůcky 

jsou dětem navštěvujícím školní družinu plně k dispozici. Stejně tak zájmové oblasti organizované 

internátem jsou pro děti z družiny otevřeny. 

Ve sledovaném školním roce bylo otevřeno jedno oddělení školní družiny. Pravidelně 

docházelo devět dětí. 

Výchovně vzdělávací činnost družiny probíhala podle ročního tematického plánu s názvem 

Náš rok, který byl vypracován vychovatelkou družiny a vychází ze školního výchovně 

vzdělávacího plánu. Činnost školní družiny řídí a kontroluje vedoucí vychovatelka spolu  

se zástupcem ředitelky školy. 

Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení 

volného času. Dále pak ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování 

základů slušného chování. Většina činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her  

a soutěží a dotkla se všech oblastí výchovy, tj. výtvarné, hudební, pracovní a pohybové. Pro 

naplnění této činnosti byla využívána tělocvična, klubovna družiny, klubovna 

vybavená interaktivní tabulí, prostor čítárny, školní hřiště, školní zahrada, školní cvičná 

kuchyňka.  

V rámci časových možností se školní družina účastnila mnoha akcí konaných v Olomouci  

a blízkém okolí. Z nejzdařilejších je možno jmenovat například exkurzi do historického muzea 

Českých drah, návštěvu výstavy Malý pán, exkurze na „minifarmě“ v Olomouci–Lazcích, 

olomoucký Majáles, Vánoční a Velikonoční trhy konané na Horním náměstí. Děti měly možnost si 

vyzkoušet nácvik správné techniky čištění zubů v rámci akce Ve zdravé Olomouci zdravý zub. 

Dále školní družina ve spolupráci se školním klubem začala s příchodem jara organizovat 

každou středu výlety, které byly pro děti zpestřením a těšily se jejich velkému zájmu. Například 

návštěva pevnůstky v městské části Slavonín, památného dubu v grygovském lese, Posluchova, 

Svatého Kopečku u Olomouce nebo Velké Bystřice.  

Během školního roku nechyběly besedy o správné hygieně dutiny ústní nebo zdravé 

stravě. Dále probíhalo povídání o klasických i poměrně nových tradicích a svátcích jako  

je Halloween, Mikuláš, Vánoce, Tři králové, Valentýn, Pálení Čarodějnic, stavění máje. Činnost 

školní družiny byla dle výše uvedených aktivit celý školní rok velmi pestrá a oceněním všech 

akcí byla pozitivní zpětná vazba jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů.  
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Školní klub 

Školní klub jsme otevřeli po roční přestávce. Bylo přihlášeno 9 žáků. Školní klub úzce 

spolupracoval se školní družinou a obě tato oddělení spadala organizačně pod internát školy pro 

sluchově postižené v Olomouci. Činnost přímo řídila vedoucí vychovatelka. Děti navštěvující 

školní klub měly k dispozici pomůcky i vybavení internátu a účastnily se společných akcí 

organizovaných internátem, jako byl například projektový den Anděl či tradiční karneval. 

Výchovně vzdělávací činnost byla zaměřena na rozvíjení dovedností a vědomostí  

v pracovní, výtvarné, pohybové a hudební výchově. Vycházela z celoročního plánu, který nesl pro 

tento rok název Náš rok. Prioritou pro školní klub bylo maximálně využívat pobytu  

a pohybu dětí venku na čerstvém vzduchu v rámci pravidelných vycházek v okolí školy,  

v městských parcích nebo při hře na hřišti.  

Celý školní rok probíhala výchovně vzdělávací činnost, v rámci které byly pořádány 

besedy, které dětem nenásilnou formou zprostředkovaly informace například o slušném 

chování, správné hygieně, dopravní výchově, o tradicích, které se pojí s významnými českými 

svátky.  

V průběhu školního roku měly děti ze školního klubu možnost navštívit mnoho akcí 

konaných v Olomouci. Například navštívily veletrh Scholaris, Den Evropy, Svatomartinské 

slavnosti, tradiční Vánoční trhy v centru města. Prohlédly si betlémy v několika kostelích 

a nově otevřené rozárium s botanickou zahradou. Zúčastnily se velikonočního jarmarku 

v domově pro seniory Anavita a velikonočního tvoření v dětském oddělení knihovny města 

Olomouce. Děti měly možnost se projet po řece Moravě na Ololodi a vyzkoušet si jízdu na novém 

Ološlapu.  

Nově ve školním roce 2015–2016 děti ze školního klubu měly možnost účasti  

na pravidelných výletech do vzdálenějšího okolí Olomouce, které byly organizovány 

vychovatelkami školního klubu a školní družiny. V rámci těchto výletů se žáci podívali například 

na nově vystavěný bikepark v Olomouci Nemilanech, užili si příjemné odpoledne ve společnosti 

mnoha zvířátek na „minifarmě“ na Lazcích. Dále navštívili kaprodrom, Hlubočky či Svatý 

Kopeček. 

Využití mimoškolního času tráveného ve školním klubu bylo pestré, bohaté a pro děti velmi 

zajímavé. Tradiční i nové aktivity, za kterými stojí vychovatelka školního klubu, měly ty nejlepší 

ohlasy dětí i jejich rodičů. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů (nově „rizikové chování“) je součástí 

školního vzdělávacího plánu a podílí se na ní všichni pedagogové školy. Děti a žáci školy 

pocházejí z rozdílných poměrů rodinného zázemí. Rodiče, kteří se o výsledky vzdělávání svých 

dětí vůbec nezajímají a svoje děti nepodporují ve studiu, škola více či méně úspěšně vyzývá 

k pravidelné spolupráci. Rodiče jsou průběžně informováni o školních výsledcích a o projevech 

svých dětí ve škole. V průběhu školního roku se konají dvakrát třídní schůzky, jejichž společné 

části se účastní ředitelka školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, zástupce 

metodického sdružení a speciálně pedagogického centra. Mimo třídní schůzky rodiče komunikují 

s vyučujícími prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo osobně.  

Ve škole pracuje školní metodik prevence s působností pro základní i střední školu. Jeho 

činnost probíhá v souladu s legislativními požadavky na tuto funkci a ve sledovaném roce 

konkrétně vycházela ze Školní preventivní strategie (2012–2016), z metodických pokynů  

a doporučení MŠMT, z Minimálního preventivního programu (2015–2016) a z plánu práce 

školního metodika prevence pro školní rok 2015–2016. 

Za velmi účinnou je považována spolupráce všech zaměstnanců školy a vzájemná 

informovanost v oblasti rizikového chování. Ve výuce, při besedách, přednáškách i ve volném 

čase se zaměřujeme zejména na oblast šikanování, rizika v dopravě a ve sportu, rasismus  

a intoleranci, vandalizmus a adiktologii (problematiku závislostí). Vážíme si vzájemné důvěry 

žáků a pedagogů při řešení problémů. Situace ve škole je z hlediska rizikového chování 

stabilizovaná. 

           Zaměstnanci školy byli školním metodikem prevence na počátku školního roku seznámeni 

se školní preventivní strategií a minimálním preventivním programem. Učitelům a vychovatelům 

školy byly v průběhu školního roku poskytovány aktuální informace, které jim mohly být 

nápomocny při rozpoznávání sociálně patologických jevů. Pedagogičtí pracovníci byli 

informováni o postupech daných vnitřními předpisy školy, o platných právních předpisech 

a využití právních opatření při řešení problémového chování žáků ve školách. Žáci ZŠ a studenti 

SŠ byli odpovídající formou přednášek a besed v průběhu školního roku postupně školním 

metodikem prevence seznamováni s problematikou šikany, kyberšikany, kyberstalkingu  

a kybergroomingu.  

            Žáci SŠ absolvovali během dubna a května tři setkání v P-centru v Olomouci na téma práce 

se vztahy, návykové látky a rizikové chování na počítači. Cílem setkání bylo prostřednictvím 

společných zážitků a prožitků posílit vztahy ve skupině a prevence rizikového užívání 

návykových látek a rizikového chování na počítači. V reflexi, kterou vypracovali lektoři P-centra 
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je jednoznačně řečeno, že setkání splnila svůj účel. Rádi bychom v této praxi pokračovali. Lektoři 

si pochvalovali mimořádnou spolupráci s učiteli a asistenty. 

Jako každoročně škola uspořádala besedu s Policií ČR pro děti všech věkových kategorií. 

Všechna témata vycházela ze ŠVP a byla zařazena i do výuky a výchovně vzdělávacího procesu. 

            Školní metodik prevence se účastnil jako svědek přestupkového jednání s rodiči naší 

žákyně na Magistrátu města Prostějov. Rodičům byl udělen trest za nedostatečnou péči o dceru. 

Docházku a péči žákyně bedlivě sleduje třídní učitel a školní metodik prevence. 

            Školní metodik prevence absolvoval regionální konferenci metodiků prevence a setkání 

metodiků prevence v KPPP v Olomouci. Se závěry konference a setkání byli kolegové  

obeznámeni. 
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7. Přehled pracovníků školy 

7.1  Zaměstnanci podle pracovního zařazení 

 
Tab. č. 26 

Přehled pracovníků školy 

Úsek  Počet fyzických osob 

Pedagogové střední školy 10 

Pedagogové základní školy 24 

Pedagogové mateřské školy 8 

Pedagogové školní družiny 4 

Pedagogové školního klubu 1 

Pedagogové internátu 9 

Zdravotní pracovníci 1 

Pracovníci speciálně pedagogického centra 5 

Správní zaměstnanci školy  3 

Zaměstnanci školní jídelny 6 

Provozní zaměstnanci 11 

Celkem pedagogičtí pracovníci 60 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 18 

Počet pracovníků celkem: 76 

Komentář: 
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako vychovatelka ŠD – úvazek 0,8166 a 0,134. 
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako vychovatelka ŠD – úvazek 0,8 a 0,2232. 
Vychovatelka  je zaměstnaná současně ve ŠD, ŠK a INT.  
V celkovém součtu „Celkem pedagogičtí pracovníci“ jsou tito pedagogové započítáni pouze 1x. 
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako zdravotnice – úvazek 0,7 a 0,3. 
V celkovém součtu „Počet pracovníků celkem“ je tato zaměstnankyně započítána pouze 1x. 
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7.2 Pedagogičtí pracovníci  

 
Tab. č. 27 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Pedagogové podle zařazení Aprobovanost ve výuce % kvalifikace 

Učitel SŠ  VŠ – speciální pedagogika  100 % 

Asistent SŠ  VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Učitel ZŠ VŠ – speciální pedagogika  100 % 

Výchovný poradce VŠ – speciální pedagogika -  

Školní metodik prevence 
VŠ – speciální pedagogika, kurz – školní 
metodik protidrogové prevence a prevence 
sociálně patologických jevů 

100 % 

Asistent ZŠ 
VŠ – speciální pedagogika 
SŠ – pedagogické zaměření 

100 % 

Učitelka MŠ VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent MŠ  
SŠ + kurz asistent pedagoga 
ZŠ + kurz asistent pedagoga   

100 % 

Vychovatel ŠD VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent ŠD VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Vychovatel internátu 
VŠ – ukončené bakalářské, magisterské  
studium – speciální pedagogika 
VŠ +  program celoživotního vzdělávání 

100 % 

Noční asistent 
SOU – pedagogické minimum, SŠ + kurz 
asistent pedagoga  

100 % 

Speciální pedagog VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Psycholog VŠ – psychologie 100 % 

Komentář: 
Škola zaměstnává dvě asistentky pedagoga se sluchovým postižením. 
Asistentka pedagoga v MŠ (bez středoškolského vzdělání) podléhá zákonu: 563/2004 Sb. § 20 pís. e). 
Vychovatel internátu – vzdělání inženýr + program celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP Olomouc – 
doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol  
a rozšiřující studium speciální pedagogiky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  35 

 

Tab. č. 28 
Pedagogičtí pracovníci podle pracovního zařazení 

Jméno Pracovní zařazení Úsek Třída/skup. Úvazek 

Ambrosová Petra Učitelka ZŠ II.B (2.,3.) 0,5 
Bardyová Marcela Asistentka pedagoga MŠ D 1,0 
Beranová Nikola Vychovatelka od 11/2015 ŠD 1. 0,5714 
Bočková Michaela Učitelka SŠ - 1,0 
Bohatová Naďa Asistentka pedagoga MŠ B 1,0 
Budínová Gabriela Učitelka SŠ 1./1 1,0 
Crhonková Pavla Učitelka ZŠ - 1,0 
Červinková Eva Zástupkyně ředitelky školy, učitelka ZŠ - 1,0 
Dejnegová Věra Učitelka ZŠ VI. 1,0 
Doležalová Iva Speciální pedagožka, vedoucí SPC SPC - 1,0 
Floder Zdeněk Vychovatel internát 5. 1,0 
Floderová Růžena Učitelka – vedoucí MŠ MŠ B 1,0 
Hloušková Hedviga Učitelka ZŠ I. A 1,0 
Kadlecová Lenka Asistentka pedagoga, vychovatelka ZŠ, ŠD II. B (2., 3.) 0,9506 
Kociánová Lucie Psycholožka SPC - 1,0 
Kovářík Erik Asistent pedagoga SŠ II./2 1,0 
Králíčková Veronika Učitelka MŠ D 1,0 
Králová Olga Vedoucí vychovatelka, vychovatelka  internát 4. 1,0 
Kryštofová Yvonna Učitelka ZŠ VIII. 1,0 
Kubíčková Iveta Asistentka pedagoga MŠ A 1,0 
Kubínová Daria Speciální pedagožka SPC - 1,0 
Kučerová Kristýna Asistentka pedagoga MŠ C 1,0 

Kučerová Lenka 
Asistentka pedagoga, 
vychovatelka 

ZŠ, ŠD V.A 1,0232 

Kuchtová Zuzana 
Asistentka pedagoga  
od 11/2015 

ZŠ I. A 0,7333 

Látalová Lenka Asistentka pedagoga ZŠ IV. 0,6668 
Loníčková Dana Asistentka pedagoga noční internát - 1,0 
Marková Hana Učitelka ZŠ III. B 1,0 
Michalíková Martina Ředitelka školy, učitelka ZŠ - 1,0 
Nesvadbová Kristina Asistentka pedagoga SŠ I./1 1,0 
Nováková Kamila Vychovatelka ŠD/ŠK/int. 1./5. 1,0 
Pajdlová  Petra Asistentka pedagoga SŠ I./2 1,0 
Pečivová Marie Učitelka MŠ A 1,0 

Pelcová Kateřina 
Učitelka,  
asistentka pedagoga do 11/2015 

ZŠ 
- 

I. B 
0,1363 
0,7666 

Petříčková Lucie Vychovatelka internát 2. 1,0 

Polešenský Jakub 
Učitel, vedoucí MS - SŠ, koordinátor 
ICT, správce informačních  
a komunikačních technologií 

SŠ II./1 1,0 

Piňosová Vladislava Učitelka, výchovná poradkyně ZŠ - 1,0 

Pospíšilová Kateřina Učitelka MŠ C 1,0 

Pučálka Josef Učitel ZŠ - 0,5 
Říkovská Kamila Učitelka ZŠ II. A 1,0 
Sklenářová Helena Učitelka ZŠ IX. B 1,0 

Skřivánková Monika 
Učitelka, vedoucí metodického 
sdružení - ZŠ 

ZŠ V. A 1,0 

Spáčilová Petra Učitelka SŠ - 1,0 
Spurný Richard Vychovatel internát 3. 1,0 
Stratilová Drahomíra Učitelka ZŠ V.C 1,0 

Studihradová Zuzana Asistentka pedagoga od 11/2015 ZŠ I. B 0,7666 

Svobodová Eva Učitelka ZŠ I. B 1,0 
Šnajdr Miroslav Učitel ZŠ IX. A 1,0 
Šporiková Libuše Asistentka pedagoga noční internát - 0,3 
Štolcarová Marcela Učitelka SŠ II./2 1,0 
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Švestková Alena Asistentka pedagoga noční internát - 1,0 
Tihelková Zuzana Asistentka pedagoga SŠ II./1 1,0 
Tichá Alexandra Speciální pedagožka SPC - 1,0 
Úlehlová Zdeňka Učitelka ZŠ V. B 1,0 
Vitásková Kateřina Učitelka ZŠ VII. 1,0 

Voják Václav 
Statutární zástupce ředitelky školy, 
učitel, školní metodik prevence 

ZŠ - 1,0 

Vojáková Vendula Vychovatelka internát 1. 1,0 

Voldánová Kateřina Učitelka SŠ I./2 1,0 

Vozáková Táňa Učitelka ZŠ IV. 1,0 

Weinbergerová Alena Asistentka pedagoga ZŠ IX.A 1,0 

 
Tab. č. 29 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
do 20 let 21–30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let 61 a více Celkem 
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž Σ 

- - 1 11 - 13 - 11 4 13 1 5 6 53  59 
Komentář:  
M = muži, Ž = ženy.  
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako zdravotnice, z toho důvodu je zahrnuta v celkovém součtu jak u 
pedagogických pracovníků školy, tak u nepedagogických pracovníků školy. V celkovém součtu – tab. 7.1. 
Zaměstnanci podle pracovního zařazení – „Počet pracovníků celkem“– je však započítána pouze 1x. 

 

7.3 Nepedagogičtí pracovníci 

 
Tab. č. 30 

Funkce Počet zaměstnanců Úvazek Stupeň vzdělání 

Hlavní účetní, pokladní 1 1,0 SŠ 

Personalista 1 0,65 VŠ 

Zdravotník 1 0,3 SŠ 

Správce rozpočtu 1 1,0 VŠ 

Sociální pracovník, pokladní 1 1,0 SŠ 

Údržbář, řidič 2 2,0 SOU 

Vedoucí stravovacího provozu 1 1,0 SŠ 

Kuchař 2 2,0 SOU 

Pomocný kuchař 3 2,0 základní, SOU 

Uklízečka 5 4,3 základní, SOU 
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Tab. č. 31 
Nepedagogičtí pracovníci podle pracovního zařazení 

Jméno Úsek Úvazek 

Barglová Pavla ekonomický 1,0 

Bartušková Marie úklid 0,5 

Cikánková Alena úklid 0,8 

Grunt Jan stravovací 0,5 

Kopecká Marcela úklid 1,0 

Koudelková Markéta úklid 1,0 

Kyselá Anna stravovací 1,0 

Látalová Lenka zdravotní 0,3 

Laštovková Soňa stravovací 1,0 

Matušů Danuše stravovací 1,0 

Pavlovský Tomáš provoz 1,0 

Přibylová Marta úklid 1,0 

Raušerová Ludmila stravovací 0,5 

Reitingerová Jana stravovací 1,0 

Seifert Stanislav provoz 1,0 

Seifertová Ivana SPC,škola 1,0 

Štarnovská Maderová Radka ekonomický 1,0 

Taberyová Kateřina ekonomický, personální  0,65 

 
Tab. č. 32 

Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
do 20 let 21–30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let 61 a více Celkem 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž Σ 

- - - - 2 3 - 5 - 7 1 - 3 15 18 
Komentář:  
M = muži, Ž = ženy. 
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako zdravotnice, z toho důvodu je zahrnuta v celkovém součtu jak 
u pedagogických pracovníků školy, tak u nepedagogických pracovníků školy. V celkovém součtu fyzických osob 
– tab. 7.1. Zaměstnanci podle pracovního zařazení – počet pracovníků celkem– je však započítána pouze 1x. 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků  

Prostředky určené na další vzdělávání pedagogických pracovníků byly užívány v souladu 

s platnou legislativou cíleně, tak, aby umožnily škole získat kvalifikované pracovníky ve všech 

oblastech, ve kterých je škola potřebuje.  

 
Přednášky a školení organizované školou s účastí pedagogů všech úseků školy 

- Znakový jazyk:    Mgr. I. Doležalová. 

- Problematika foniatrie:   MUDr. L. Kulichová. 

- Školení první pomoci:   M. Pospíšil – zdravotnická záchranná  

        služba Olomouc. 

- Školení BOZP a PO:                    J. Ptáček. 

- Školení v oblasti ICT:                  Mgr. J. Polešenský. 

- Kochleární implantát a  

individuální naslouchací aparatury:   Mgr. Zubalíková. 

- Kompenzační pomůcky firmy Widex: Ing. Doleček. 

- Školení k práci s interaktivní tabulí:  Mgr. M. Skřivánková. 

- Čtenářská gramotnost na 1. stupni:  Mgr. M. Skřivánková, Mgr. V. Dejnegová.  

 

Individuálně absolvované vzdělávání 

Bardyová Marcela 

Kurzy a semináře: 

- Výtvarné techniky – scrapbooking – akvarelové vybarvování – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Výtvarné techniky – Malujeme na trička – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

 

Bočková Michaela 

Kurzy a semináře: 

- Výtvarné techniky – Enkaustika pro začátečníky – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – malujeme na tmavý textil – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – vpichovaný patchwork – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Výtvarné techniky – malovaný deštník – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – kytky z pedigu – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – sítotisk na fimo – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – šperk z achátu – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – madeirová vejce – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  
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Bohatová Naďa 

Kurzy a semináře: 

- Výtvarné techniky – scrapbooking – akvarelové vybarvování – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

 

Budínová Gabriela 

Kurzy a semináře: 

- SMART klub – krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky – AV MEDIA, a.s. 

Praha. 

- Odpady a obaly – EKO-KOM, a.s., Praha. 

 

Crhonková Pavla 

Studium:  

- Surdopedie se zaměřením na znakový jazyk – UP Olomouc, Pedagogická fakulta, 3. ročník, 

plánované ukončení 24. 6. 2016. 

Kurzy a semináře: 

- Výroba cínového šperku – OPTYS, s r.o., Dolní Životice. 

- Bezpečná škola 2016 – MŠMT, Praha. 

 

Červinková Eva 

Kurzy a semináře: 

- Průběžné vzdělávání učitelů základní škol vzdělávajících žáky s mentálním postižením – UP 

v Olomouc, Fakulta tělesné kultury. 

- Informační seminář ke společnému vzdělávání – NIDV, Olomouc. 

 

Doležalová Iva 

Kurzy a semináře: 

- Školský zákon – ASCS ČR, Praha.  

- Metodické setkání ohledně psaní doporučení dle novely Vyhlášky č. 27 – NÚV, Praha. 

- Informační seminář ke společnému vzdělávání – NIDV, Olomouc. 

- Porady a školení vedoucích pracovníků SPC – ZŠ pro ZP, Praha. 
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Hloušková Hedviga 

Kurzy a semináře: 

- Odpady a obaly – EKO-KOM, a.s., Praha. 

 

Kociánová Lucie 

Kurzy a semináře: 

-  The intelligence and development scales, Kurz administrace IDS – Národní ústav pro 

vzdělávání, Praha. 

- Psychologická diagnostika Brno – 3. ročník konference – Fakulta sociálních studií MU, Brno. 

-  Psychologická diagnostika Brno, Školení v metodě ACFS – workshop – Fakulta sociálních   

studií MU, Brno. 

-  Ochutnávka Feuersteinova instrumentálního obohacování – MŠ, ZŠ a SŠ pro SP, Valašské 

Meziříčí. 

-  Certifikovaný základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák, Brno. 

 

Králová Olga 

Kurzy a semináře: 

- Florbal hrou – FBS Olomouc, z.s., Olomouc. 

- Školní vzdělávací program v zájmovém vzdělávání – PSV Invest, s.r.o., Prostějov. 

 

Kubíčková Iveta 

Kurzy a semináře: 

- Výtvarné techniky – Scrapbooking – akvarelové vybarvování – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Výtvarné techniky – výroba adventního věnce – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Výtvarné techniky – drátování černým drátem – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Výtvarné techniky – zapichovaný patchwork – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

 

Kubínová Daria 

Kurzy a semináře: 

- Školský zákon – ASCS ČR, Praha.  

- Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – NÚV, Praha. 

 

 

 



Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  41 

 

Kučerová Kristýna 

Kurzy a semináře: 

- Výtvarné techniky – malujeme na tmavá trička – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – zapichovaný patchwork – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Výtvarné techniky – adventní věnce – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – scrapbooking – akvarelové vybarvování – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Výtvarné techniky – fimo ozdoby – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice.  

- Kouzlení s jógou – Schola servis, Prostějov. 

- Zásady práce s dítětem s ADHS (ADD) – Schola servis, Prostějov. 

 

Michalíková Martina 

Kurzy a semináře: 

- Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice – ASNEP, Praha. 

- Informační seminář ke společnému vzdělávání – NIDV, Olomouc. 

- Školský zákon – ASCS ČR, Praha.  

- Odměňování a hodnocení zaměstnanců. 

- Motivace zaměstnanců. 

- Informační seminář ke společnému vzdělávání – NIDV, Olomouc. 

 

Nesvadbová Kristina 

Kurzy a semináře: 

- Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového 

konceptu. 

 

Pajdlová Petra 

Kurzy a semináře: 

-  Práce s Big Shotem – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Netradiční přání I. – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

 

Pečivová Marie 

Kurzy a semináře: 

- Nářadí v hodinách RDPD – Česká obec Sokolská, Olomouc. 

- Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole – INFRA, Stařeč. 

- Základy znakového jazyka – Oblastní unie neslyšících Olomouc, z.s., Olomouc. 
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Petříčková Lucie 

Kurzy a semináře: 

- Poruchy chování v dětském věku a dospívání – Schola servis, Prostějov. 

 

Piňosová Vladislava 

Kurzy a semináře: 

-  Společné vzdělávání krok za krokem – NIDV, Olomouc. 

 

Polešenský Jakub 

Kurzy a semináře: 

-  Roadshow pro školy – Microstoft EDU Days. 

- Microsoft Excel pro pokročilé – Habro, PV. 

- ZySEL EDU Workshop. 

 

Pospíšilová Kateřina 

Studium: 

- Speciální pedagogika pro učitele – MU, Pedagogická fakulta, Brno – studium úspěšně 

zakončeno 2/2016. 

 

Reitingerová Jana 

Kurzy a semináře: 

- Krajská konference hromadného stravování – Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň. 

- Odborný kurz pro nutriční terapeuty – Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň. 

 

Říkovská Kamila 

Kurzy a semináře: 

- Učím(se) rád v 1. třídě – Akreditovaná vzdělávací instituce Mgr. Jarmila Jokešová, Vysoké 

Mýto. 

 

Seifertová Ivana 

Kurzy a semináře: 

- Úvod do problematiky sociální práce a kompetencí sociálních pracovníků – Profesim, 

Vyškov. 
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- Metody sociální práce a systémy sociální ochrany zaměřené na osoby zdravotně postižené – 

Profesim, Vyškov. 

 

Sklenářová Helena 

Kurzy a semináře: 

- Průběžné vzdělávání učitelů ZŠ vzdělávajících žáky s LMP v oblasti Člověk a zdraví – NIDV 

Olomouc. 

- Florbal hrou. 

 

Skřivánková Monika 

Kurzy a semináře: 

- Učím (se) rád v 1. třídě – Akreditovaná vzdělávací instituce Mgr. Jarmila Jokešová, Vysoké 

Mýto. 

 

Spáčilová Petra 

Kurzy a semináře: 

-  Kognitivní pojetí vyučování matematiky – ATC COGITO, Centrum kognitivní edukace, o.s., 

Praha. 

- Práce s Big Shotem – OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

- Netradiční přání I.– OPTYS, s.r.o., Dolní Životice. 

 

Stratilová Drahomíra 

Studium: 

- Základy znakového jazyka – Oblastní unie neslyšících Olomouc, Olomouc. 

 

Studihradová Zuzana 

Studium: 

- Aplikované pohybové aktivity – UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury.  

- Aplikovaná tělesná výchova – UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury.  

 

Svobodová Eva 

Studium:  

- Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ – UP Olomouc, Pedagogická fakulta – studium úspěšně 

zakončeno 9/2015. 



Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  44 

 

Kurzy a semináře: 

- Úprava dokumentů podle normy ČSN – PROFESIM, Vyškov. 

 

Štarnovská Radka 

Kurzy a semináře:  

- Veřejné zakázky podle nového zákona o zadávacích řízeních včetně prováděcích vyhlášek 

2016, praktická aplikace zákona - ANAG s.r.o., Olomouc. 

- Veřejné zakázky – nový zákon 2016 z pohledu zadavatele – Seminaria s.r.o., Praha. 

 

Štolcarová Marcela 

Studium:  

- Společenské vědy a výchova v občanství pro 2. stupeň ZŠ – UP Olomouc, Pedagogická 

fakulta – studium úspěšně zakončeno 9/2015. 

Kurzy a semináře: 

- SMART klub – krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky – AV MEDIA, a.s., 

Praha. 

 

Taberyová Kateřina  

Kurzy a semináře: 

- Breusova masáž – AVE Naturheilpraxis. 

 

Tichá Alexandra  

Kurzy a semináře: 

- Školský zákon – ASCS ČR, Praha. 

- Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – NÚV, Praha. 

 

Tihelková Zuzana 

Studium:  

- Speciální pedagogika – UP Olomouc, Pedagogická fakulta – studium úspěšně zakončeno 

6/2016. 

 

Úlehlová Zdeňka 

Kurzy a semináře: 

- Odpady a obaly – EKO–KOM, a.s., Praha. 
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Vojáková Vendula 

Studium:  

- Psychoterapeutický výcvik - PVŠPS, Praha, 5. roč., plánované ukončení podzim 2016. 

 

Voják Václav 

Kurzy a semináře: 

- Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice – ASNEP, Praha. 

- Setkání školních metodiků prevence. 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Spolupráce s rodiči  

S rodiči a zákonnými zástupci žáků se pedagogové scházejí vždy aktuálně podle potřeby 

a pravidelně na třídních schůzkách, které se konají dvakrát ročně. Rodiče jsou pedagogy 

a dalšími pracovníky školy (školní metodik prevence, výchovný poradce, zdravotní sestra, 

sociální pracovnice, pracovnice SPC) informováni o prospěchu, chování, absenci žáků  

ve vyučování, o koncepci, činnosti a záměrech školy. Je s nimi konzultována problematika 

postižení jejich dítěte, potřebné kompenzační pomůcky. Zaměstnanci školy poskytují rodičům 

rady v oblasti sociální a právní. Většina jednání probíhá osobně, rodiče žáků přicházejí  

na vyzvání školy nebo z vlastního zájmu. Spolupráce s rodiči je ze strany zaměstnanců školy 

hodnocena jako průměrná. Jsou rodiče, kteří nejeví, i přes intenzivní snahu školy, o školní 

výsledky svých dětí větší zájem, na rozdíl od rodičů, kteří se školou spolupracují pravidelně  

a s velkým zájmem o dítě i o dění ve škole. Lze konstatovat, že zájem rodičů o spolupráci  

se školou postupně vzrůstá. 

Nově příchozím žákům ve spolupráci s SPC poskytuje škola mj. diagnostické pobyty. 

Závěry diagnostického pobytu jsou konzultovány s rodiči žáků. Na základě závěrů se rodiče 

rozhodují o zařazení dítěte do školy a škola vyhodnocuje vhodnost zařazení ve smyslu nejlepšího 

zájmu dítěte. 

 

Spolupráce se školami a školskými zařízeními 

Jako fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc umožňuje škola spolupráci s univerzitou 

jak po stránce odborné, tak po stránce uvádění budoucích pedagogů do praxe. Pedagogové jsou 

autory odborných publikací, učebnic, působí jako vedoucí diplomových a bakalářských prací, 

plní roli odborných oponentů a jsou zváni ke státním závěrečným zkouškám. V rámci spolupráce 

s UP v Olomouci nebyly ani v hodnoceném školním roce výjimkou návštěvy z řad zahraničních 

odborníků v naší škole – většinou se jednalo o účastníky mezinárodních odborných seminářů  

a konferencí organizovaných UP v Olomouci. Jako pracoviště připravující po praktické stránce 

budoucí pedagogy škola spolupracuje se středními pedagogickými školami v Přerově a Hradci 

Králové, s Fakultou tělesné kultury a sportu v Olomouci, s pedagogickými fakultami v ČR. 

 Vzájemná odborná spolupráce je navázána také s vysokou školou JAMU Brno.  

Tradičně velmi intenzívní je vzájemná spolupráce škol pro sluchově postižené v ČR, 

která probíhá na mnoha úrovních. mj. také při výběru střední školy vycházejících žáků 9. tříd. 

Naše škola spolupracuje se všemi školami pro sluchově postižené v ČR, které mají ve své nabídce 
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střední vzdělávání. Na tyto školy jsou pravidelně, podle aktuálního zájmu žáků, uskutečňovány 

exkurze našich žáků pod vedením výchovného poradce a ve spolupráci s třídním učitelem 

a zákonnými zástupci žáků. Naopak SŠ pro sluchově postižené v ČR navštěvují školu se svými 

náborovými programy. 

Spolupráce mezi školami pro sluchově postižené probíhá i na úrovni soutěžního měření 

sil. Žáci školy se ve školním roce 2015/16 tradičně účastnili sportovních, vědomostních 

a uměleckých soutěží, které pořádaly školy pro sluchově postižené v Olomouci, Ostravě, Kyjově, 

ve Valašském Meziříčí, v Plzni a Českých Budějovicích. Pedagogové naší školy připravovali  

v průběhu školního roku každoroční turnaje pro žáky ostatních škol ve fotbalu a košíkové. 

V měsíci dubnu proběhla v Olomouci mezinárodní výtvarná soutěž Paleta ticha, tentokrát 

pod názvem Realismus k realismu. Již počtvrté naše škola hostila žáky a pedagogy ze škol  

pro sluchově postižené z celé České republiky. Pod záštitou světoznámého fotografa, pana 

Jindřicha Štreita, malovaly skupinky dětí obrazy na téma mistrových snímků. Při této příležitosti 

v prostorách školy proběhla také výstava fotografií pana Štreita s vernisáží. V kolektivní malbě 

první dvě místa obsadila družstva našich žáků.  

Spolupráce funguje také na úrovni středních škol praktických v kraji a v krajích 

sousedních. Jednak v rámci soutěží sportovních a výchovně vzdělávacích, jednak při výměně 

odborných zkušeností. 

Učitelky praktických činností zorganizovaly 2. ročník soutěže praktických škol 

z Olomouckého a Moravskoslezského kraje v pečení muffinů. Soutěž probíhala mezi 

šestičlennými týmy jednotlivých škol a byla hodnocena porotou složenou ze zástupců naší školy 

a odborné veřejnosti. O soutěž byl mezi školami velký zájem, někteří zájemci museli být 

z kapacitních důvodů odmítnuti. V následujícím roce je proto plánováno rozšíření soutěže  

do dvou dnů. 

Škola spolupracuje se základními školami běžného vzdělávacího proudu, které 

vzdělávají sluchově postižené žáky. Učitelé integrovaných žáků mohou absolvovat náslechy, 

konzultovat problematiku vzdělávání neslyšících. Využívají také možnosti absolvovat část 

vyučovacího dne společně se svými žáky. 

MŠ dlouhodobě spolupracuje s MŠ Žižkovo náměstí Olomouc především  

pro srovnávání požadavků a udržení srovnatelných příležitostí sluchově postižených dětí a dětí 

intaktních, dále potom s mateřskými školami pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, 

v Brně a Pipan v Praze. 
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Spolupráce s organizacemi pro mládež 

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

má možnosti pronájmu sportovišť, stravovacího provozu, učeben i ubytovacího zařízení. V této 

oblasti spolupracujeme s organizacemi pro mládež, které využívají možností vybaveného 

moderního areálu školy situovaného nedaleko historického centra města v blízkosti nádraží ČD 

a ČSAD.  

S areálem školy se tak mohou seznámit účastníci Mistrovství světa tělesně a smyslově 

postižených v atletice, Celorepublikového srazu cvičitelů Sokol, Mistrovství republiky 

v kanoistice, Republikového srazu žáků baseballu, Přeboru kraje ve florbalu, atd.  

V rámci přípravy na celostátní sportovní hry, ale i v rámci tělesné výchovy, využívají žáci 

školy dlouhodobě na základě velmi dobrých vzájemných vztahů atletický stadion v Olomouci.  

Díky zaměření zaměstnanců školy škola trvale spolupracuje na poli sportovním s Českou 

obcí sokolskou a oddílem baseballu Skokani Olomouc. 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Ve školním roce 2015–2016 škola navázala na spolupráci nejen s odborem školství 

Magistrátu města Olomouc. Odbory mající v referátu problematiku školství škole velmi 

ochotně vycházejí vstříc radou, spoluprací, konzultací. Úzká je však odborná spolupráce školy  

se zaměstnanci odboru školství spolu s jeho vedoucí, paní Mgr. H. Fantovou. 

 Ve sledovaném školní roce proběhla přátelská návštěva školy náměstka ministryně 

školství pana Mgr. Jaroslava Fidrmuce a metodická návštěva Mgr. Marcely Gerdové – oddělení 

speciálního vzdělávání MŠMT. 

 Škola jako reprezentativní a jedinečná svého druhu v kraji je oslovována ke spolupráci 

také ČŠI, Magistrátem města Olomouc, Olomouckým krajem, PdF UP, které ji prezentují 

především zahraničním návštěvám.   

 Pro žáky střední školy a další mladé lidi se zdravotním znevýhodněním pedagogové 

střední školy – praktické školy dvouleté a SPC ve spolupráci se společností pro vyrovnávání 

příležitostí BALANC o. s. pořádali třetí ročník společenských večerů pro mladé lidi  

se zdravotním znevýhodněním. Cílem bylo vytvořit jim prostor pro setkávání a seznámení se. 

Zároveň probíhala výuka společenského chování a základních společenských tanců. Setkávání 

probíhalo od října 2015 do března 2016 v Moravské vysoké škole Olomouc, v divadle  

a v restauraci. Završením společenských večerů bylo uspořádání plesu v březnu 2016. 

Žáci střední školy – praktické školy dvouleté uspořádali na konci roku 2015 v rámci vánoční 

celoškolní akademie ve spolupráci s Nadačním fondem školy veřejnou prodejní výstavu vlastních 
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prací a výrobků. Výstavu navštívil velký počet rodičů a zaměstnanců školy. Výstava měla velký 

úspěch. Výtěžek z prodeje byl předán do Nadačního fondu školy.  

Nadační fond, který působí při škole, získává dobrovolné finanční prostředky 

od sponzorů, rodičů žáků školy. Tak jako v minulých letech, i ve školním roce 2015/16 

podporoval sociálně slabé žáky školy pro sluchově postižené v Olomouci, přispíval na výlety dětí, 

školy v přírodě, pomůcky.  

Školská rada, zřízená při škole 12. 1. 2006, se v průběhu školního roku sešla třikrát. 

Na svých zasedáních schválila v souladu s platnou legislativou důležité dokumenty školy, 

vyjádřila se k návrhu rozpočtu školy, školnímu vzdělávacímu programu a školnímu řádu, 

podílela se na zpracování koncepčních záměrů školy. Spolupráce školské rady a ředitelství školy 

je operativní, pro školu přínosná. Dne 29. 6. 2016 vzhledem ke končícímu volebnímu období čtyř 

členů proběhly volby do školské rady. Mgr. Monika Skřivánková nově zastává funkci 

předsedkyně školské rady. 

Ve sledovaném školním roce měli žáci všech věkových kategorií školy pro sluchově 

postižené v Olomouci možnost využívat služeb dobrovolnického centra JIKA, které nabídlo 

škole pod vedením paní Hany Labské služby canisterapeutického psa Arwen. 

Ředitelství školy úzce spolupracuje s Českým rozhlasem Olomouc, s místním tiskem 

a s Galerií Caesar, které využívá k medializaci školy, k informování veřejnosti o činnosti školy, 

o výsledcích práce žáků, o činnosti pedagogických pracovníků s dětmi ve škole 

i ve volnočasových aktivitách dětí. 

Škola využívá internetovou adresu: www.sluch-ol.cz, na které zprostředkovává základní 

a aktuální informace o škole a její činnosti. Ve sledovaném roce byly spuštěny stránky nové, 

odpovídající současným požadavkům. O základním poslání školy, mimoškolní činnosti dětí  

ve škole pro sluchově postižené a práci speciálně pedagogického centra informuje také 

propagační leták naší školy.  

 

Aktivity Speciálně pedagogického centra 

Speciálně pedagogické centrum působící při škole pro sluchově postižené v Olomouci (dále jen 

SPC) se aktivně zapojuje jak do veškerého dění školy, tak do odborné spolupráce na mnoha 

úrovních mimo školu. 

  Setkání AP SPC Olomouckého kraje, s názvem Novela školského zákona, organizované 

SPC ve spolupráci s vedoucí kuchyně a pod záštitou ředitelky školy proběhlo ve škole  

pro sluchově postižené dne 11. 3. 2016. Účelem setkání bylo proškolení pracovníků SPC 

Olomouckého kraje se změnami v legislativě, které provedla Mgr. I. Poláková (PPP Olomouc).  

http://www.sluch-ol.cz/


Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  50 

 

 Vedoucí SPC zorganizovala prezentaci jednotlivých SPC působících v Olomouci  

a Šumperku v úzké spolupráci s odborem školství Magistrátu města Olomouc. Prezentace 

jmenovaných SPC se uskutečnily na jednání ředitelů mateřských škol města Olomouc a okolí  

se zřizovatelem na půdě magistrátu. Byla tak realizována myšlenka ředitelky školy seznámit 

ředitele škol s náplní a specifiky práce SPC a PPP, ale také se osobně setkat se zástupci školských 

poradenských zařízení (ŠPZ). Pro tuto příležitost škola vytvořila podklady pro leták s  přehledem 

kontaktů všech zmíněných ŠPZ. Vzhledem k ohlasu se akce opakovala na žádost magistrátu  

při podobné situaci pro ředitele ZŠ. 

 SPC velmi aktivně zajišťuje prostřednictvím přednášek zástupců firmy Phonak 

informovanost pedagogů a rodičů žáků školy v oblasti naslouchacích technologií. Financování 

sluchadel, která byla při takové příležitosti vybrána, byla zakoupena na základě příspěvku 

Nadace Charta 97 (16 000,- Kč) a Nadace Olgy Havlové (10 000,- Kč). Tyto okolnosti osobně 

zajistila Mgr. A. Tichá, speciální pedagožka SPC. 

 Účast zaměstnanců SPC na akcích školy je pro všechny vítána. Jedná se nejen o účast  

na vedení školy, tlumočení, výuku znakového jazyka, ale také o pomoc při organizaci 

jednotlivých akcí školy. Tradičně při Společenském plesu pořádaném ve spolupráci společnost 

Balanc, o.s. (společnost pro vyrovnávání příležitostí) a výtvarné soutěži Paleta ticha. Pracovnice 

SPC zorganizovaly a při soutěži vedly družstvo integrovaných sluchově postižených dětí ze 

základní školy Lipová Lázně, Všechovice, Bedihošť, Přerov a Olomouc. Tři z děvčat se účastnily 

soutěže již potřetí, což svědčí nejen o úrovni soutěže samotné, ale také o ocenění možnosti 

setkat se s podobně postiženými vrstevníky. 

 Speciální pedagožky SPC se aktivně podílejí na odborném dění v otázkách surdopedie, 

poradenství v ČR a s tím související legislativou. Z tohoto titulu se jako odborníci účastní akcí 

pořádaných NÚV, případových konferencí organizovaných OSPOD. 

Vedoucí SPC působila jako osoba přizvaná  při posuzování vzdělávání sluchově postižených 

klientů. Její odbornost byla vysoce hodnocena, z toho důvodu byla ČŠI oslovena opakovaně.  

Jako odborník působí také v pracovní komisi pro posuzování žádostí o přidělování asistentů 

pedagoga na půdě Olomouckého kraje.  

V rámci Celorepublikového výkonného výboru AP SPC se Mgr. A. Tichá (SPC) účastnila 

setkání s ministryní školství Mgr. K. Valachovou, Mgr. J. Přibylovou a PhDr. J. Zapletalovou, 

Ph.D. Tématem setkání byla problematika inkluzivního vzdělávání. 

 Na oslavě 10 let s TAMTAMEM na Moravě, spojené s výstavou tematických fotografií, se 

speciální pedagožky SPC akce účastnily jako dlouholetí partneři, a současně tak důstojně 

zastupovaly školu. 
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  SPC zastoupené Mgr. A. Tichou zorganizovalo jednání speciálních pedagogů  

pro sluchově postižené, a dalo tím impulz ke vzniku dalších podobných, pro chod SPC 

důležitých akcí v tomto směru. Setkání proběhlo za podpory ředitelky školy a osobní 

zainteresovanosti všech zaměstnanců SPC 27. 5. 2016 ve škole pro sluchově postižené 

v Olomouci, jednání se zúčastnili pracovníci všech SPC v ČR, zaměřených na sluchově postižené 

klienty.  

Na programu byla dvě hlavní témata – legislativa platná od 1. 9. 2016 a dostupné diagnostické 

metody a testové materiály pro klienty sluchově postižené.  

  Diskuze k oběma tématům byla otevřená, možnost vyjádřit se měli všichni zúčastnění. 

Dle zpětné vazby zúčastněných bylo jednání plodné, vedeno v příjemném duchu, celé tlumočeno  

do znakového jazyka. Závěry z jednání byly postoupeny kompetentním orgánům.  

 

Přehled oblastí spolupráce školy 

V oblasti pedagogické a odborné spolupráce je škola v kontaktu s institucemi: 

- SPC při škole pro sluchově postižené Olomouc. 

- PdF MU Brno. 

- SPgŠ Přerov. 

- FTK UP Olomouc. 

- PdF UP Olomouc. 

- JAMU Brno. 

- Moravská vysoká škola Olomouc. 

- školy pro sluchově postižené v ČR. 

- školy speciální v Olomouci. 

- střední školy praktické v kraji a okolí. 

- Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc. 

- SPC pro sluchově postižené v ČR. 

- SPC při školách speciálních Olomouckého kraje. 

- NÚV Praha. 

 

V oblasti péče o zdravotně postižené: 

- Středisko rané péče v Olomouci Tamtam. 

- Centrum kochleárních implantací u dětí (odborné pracoviště Praha, Ostrava). 

- Oblastní unie neslyšících v Olomouci. 

- OSPOD v jednotlivých místech Olomouckého kraje. 
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- JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. 

- Centrum osobních asistentů Podané ruce. 

- SPOLU Olomouc – nezisková organizace podporující lidi se zdrav., primárně mentálním 

postižením. 

- BALANC z.s. – společnost pro vyrovnávání příležitostí. 

- MUDr. Lenka Kulichová – foniatrie Šumperk. 

- Olomoucký kraj – pracovní komise pro posuzování žádostí o přidělování asistentů 

pedagoga.  

- Magistrát města Olomouce. 

- AP SPC Olomouckého kraje. 

- firma Phonak. 

 

Další spolupráce: 

- Pyrotechnici Olomouc. 

- Liga proti rakovině. 

- Městská policie – Olomouc. 

- Policie ČR. 

- ZOO Olomouc. 

- Labyrint Brno – filmový kroužek. 

- EKO-KOM a.s. 

- Ekolamp s.r.o. 

- REMA Systém, a.s. 

- ZOO Olomouc. 

- Český rozhlas Olomouc. 

- Česká obec sokolská. 

- Baseballový oddíl Skokani Olomouc. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 

V průběhu sledovaného školního roku proběhla dne 3. 11. 2015 inspekční činnost ČŠI. 

Předmět inspekční činnosti vycházel z § 174 odst.2 písm. d) školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů. Kontrolované období – školní rok 2015/2016. 

 

 ČŠI konstatovala, že v kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právního 

předpisu.  
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11. Základní údaje o hospodaření školy  

 
Shrnutí hospodaření školy za účetní období – kalendářní rok 2015. 

Střední škola, základní škola a mateřská škola je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. V měsíci březnu 2015 proběhlo u zřizovatele školy dohodovací řízení 

o rozpočtu školy pro účetní rok 2015. MŠMT ve většině případů akceptovalo požadavky školy  

na platy a ostatní osobní náklady (OON). Požadavek navýšení ostatních neinvestičních nákladů 

(ONIV) akceptován zřizovatelem vzhledem ke státní finanční politice nebyl.  Ve sledovaném roce 

měla škola pokryty všechny součásti rozpočtu. 

  Čerpání rozpočtu probíhalo rovnoměrně, měsíční příspěvky zřizovatele přicházely včas 

a v dohodnuté výši. Poskytnuté prostředky byly v první řadě využity na krytí nejdůležitějších 

a největších položek, jako jsou mzdy, zákonné odvody, energie, odpisy.  Dále pak ke krytí dalších 

nutných nákladů spojených s provozem celé organizace, jako jsou opravy, revize, pojištění 

majetku, služby mobilního operátora, internet, servis počítačové sítě, BOZP, PHM, odvoz 

odpadu, čisticí prostředky, kancelářský materiál, provoz kopírovacích zařízení a cestovní 

náhrady. V neposlední řadě byly pořízeny učebnice, školní pomůcky a výukový materiál. 

  Z fondu reprodukce majetku (FRM) byly ve sledovaném roce financovány opravy 

a udržování majetku školy. Dále pak byly prostředky fondu použity na spolufinancování 

technického zhodnocení majetku školy, konkrétně se jednalo o dvě akce ISPROFIN: 

- Rekonstrukci zařízení pro měření a regulaci dodávek tepla a teplé užitkové vody 

(SMVS 133V111000010). 

- Rekonstrukci části otopné soustavy a instalace systému nesousledného vytápění 

(SMVS 133V111000011). 

 

Finanční prostředky tohoto fondu byly také využity na spolufinancování akcí:  

- Přírodní zahrada MŠ pro sluchově postižené Olomouc (SMVS 133V111000013), 

dotace Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí (CZ.1.02/7.1.00/15.29218). 

- Dětské hřiště Flora 40, dotace statutárního města Olomouce. 

 

Financování školy pro sluchově postižené v Olomouci je vícezdrojové. Kromě příspěvku 

zřizovatele na provoz školy hospodaří organizace s příjmy získanými tzv. jinou činností 

(zejména poskytování stravovacích služeb, poskytování ubytovacích služeb, pronájmy 
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tělocvičen, venkovních hřišť a sauny), které využívá v souladu s platnou legislativou  

na financování své hlavní činnosti. Škola pro sluchově postižené v Olomouci využila v roce 2015 

také možnosti čerpání dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje  

a z fondů Evropské unie. 

 

Tab. č. 33 
Finanční vypořádání  (údaje v Kč) 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2015 

Použito 

 k 31. 12. 2015 

 

Vratka při 

finančním 

vypořádání 

Přímé NIV celkem: 33 812 191 35 695 276,85 0,00 

Z toho: 

Platy 22 154 956 21 507 742 0,00 

OON 150 000,00 218 889,00 0,00 

ONIV 11 462 235,00 13 923 645,85 0,00 

Dotace MŠMT (rozvoj. prog.) 45 000,00 45 000,00 0,00 

Komentář: 

Hlavní zdroj financování – příspěvek zřizovatele (MŠMT): 33 812 191 Kč. 

Přímé NIV cekem použito: 35 695 276,85 Kč – skutečnost dle výkazu zisku a ztrát. 

Rozdíl poskytnutých a použitých prostředků nastal zapojením peněžních fondů, prostředků EU a vlastních příjmů. 

NIV – neinvestiční výdaje. 

OON – ostatní osobní náklady. 

ONIV – ostatní neinvestiční náklady. 

dotace MŠMT – rozvojový program na pořízení kompenzačních pomůcek. 

 
 
Tab. č. 34 

Použití peněžních fondů (údaje v Kč) 

Ukazatel Použito k 31. 12. 2015 

Fond odměn (FO) 0,00 

Fond reprodukce majetku (FRM ) 57 408,29 

Rezervní fond (RF) 587 025,86 

 
Tab. č. 35 

Upravený hospodářský výsledek (údaje v Kč) 

Ukazatel Částka 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 651 125,00 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 209 748,58 

Celkem po zdanění 860 873,58 

Dodatečné odvody a vratky 0,00 

Upravený hospodářský výsledek 860 873,58 

Komentář: 

Částka zlepšeného hospodářského výsledku byla převedena do rezervního fondu ve výši 860 873,58 Kč. Stav 

rezervního fondu po převodu: 1 491.881 Kč. Prostředky rezervního fondu jsou využívány k rozvoji činnosti školy. 
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Tab. č. 36 
Inventarizovaný majetek (údaje v Kč) 

Druh majetku 
Inventarizace 

ke dni 

Celková hodnota 

k 31. 12. 2015 

Nehmotný inventarizační majetek 31. 12. 2015 19 782,00 

Hmotný inventarizační majetek 31. 12. 2015 9 080 768,55 

Pozemky 31. 12. 2015 14 279 922,00 

Budovy 31. 12. 2015 152 959 080,26 

Drobný nehmotný majetek 31. 12. 2015 320 688,60 

Hmotný majetek v operativní ev. (1 000 až 3 000 Kč) 31. 12. 2015 1 730 601,12 

Drobný hmotný majetek (3 000  až 40 000 Kč) 31. 12. 2015 8 304 699,42 

Materiálové zásoby 31. 12. 2015 106 942,00 

Ceniny 31. 12. 2015 11 479,00 

Pokladní hotovost 31. 12. 2015 28 120,00 

Celkem: 31. 12. 2015 186 842 082,95                          
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12. Školou podané a realizované projekty z cizích zdrojů 

 
- Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu podpory 

kultury a památkové péče v Olomouckém kraji na třetí ročník výtvarné soutěže Paleta 

ticha (23 000,00 Kč).  

Schváleno 20 000 Kč. 

Částka byla použita na výtvarný materiál a ceny pro soutěžící. 

 

- Žádost o účelovou dotaci MŠMT Rozvojový program Vybavení školských poradenských 

zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015. 

Schváleno 21 000 Kč. 

Částka byla využita k nákupu diagnostického nástroje IDS (inteligenční a vývojová 

škála pro děti ve věku 5–10 let). 

 

- Žádost o účelovou dotaci MŠMT Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky  

pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015. 

Schváleno 24 000 Kč. 

Částka byla využita k nákupu projektoru s příslušenstvím k výuce informatiky, ICT  

a ostatních vyučovacích předmětů. 

 

- Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Olomouce na Dětské hřiště Flora 40 

(120 758,00 Kč). 

- Schváleno 100 000 Kč. 

Částka byla použita na pořízení Dětského hřiště Flora 40. 

 

- Žádost o podporu ze SFŽP ČR v rámci OP Životní prostředí na projekt Přírodní 

zahrada MŠ pro sluchově postižené Olomouc (600 000,00 Kč).  

- Schváleno 570 772 Kč, včetně spoluúčasti školy. 

Částka byla použita na realizování přírodní zahrady.  
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Ve školním roce 2015–2016 škola žádala o tyto dotace, jejichž realizace bude probíhat během 

následujícího školního roku: 

 

1. Žádost o poskytnutí dotace MŠMT v rámci Rozvojového programu – Vybavení školních 

poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016. 

Schváleno: 20 000 Kč. 

 

2. Žádost o poskytnutí dotace MŠMT v rámci Rozvojového programu – Kompenzační učební 

pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016. 

Schváleno: 37 600 Kč. 

 

3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Olomouce na projekt Diagnostické nástroje 

pro SPC. 

Schváleno: 20 000  Kč, spoluúčast 10 %. 

 

4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Olomouce na projekt Koloběžky. 

Schváleno: 30 000 Kč, spoluúčast 10 %. 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu podpory kultury 

Olomouckého kraje, na čtvrtý ročník výtvarné soutěže Paleta ticha. 

Schváleno: 20 000 Kč. 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci dotačního programu 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016. 

Schváleno: 13 000 Kč. 

 

 

 



Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  59 

 

13. Další školou sledované údaje  

 

Střední škola 

Exkurze a výstavy 

- Vlastivědné muzeum (Olomouc). 

- Flora (Olomouc). 

- Poslanecká sněmovna (Praha). 

- Knihovna (Olomouc). 

- Moravské divadlo (Olomouc). 

- Výroba svíček (Olomouc). 

- Arcidiecézní muzeum (Olomouc). 

 

Školní výlety 

- ZOO Lešná. 

- Praha – historické centrum města. 

- Čechy pod Kosířem – zámek. 

 

Rekondiční pobyt 

- Pasohlávky. 

 

Soutěže a sportovní akce organizované školou 

- Soutěž moravských PŠ o nejlepší muffin (Olomouc). 

- Turnaj praktických škol v pétanque. 

- Školní soutěž ve sběru papíru. 

  

Škola v přírodě  

- Kouty nad Desnou – škola v přírodě s lyžařským výcvikem. 

 

Kulturně - vzdělávací akce 

- Divadelní představení - Moravské divadlo (Olomouc). 

- Kurz společenského tance a etikety pro mladé lidí s postižením. 

- Vánoční prodejní výstava. 
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- Společenský ples pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním. 

 

Celoroční školní projekt 

- Život ve středověku. 

 

Další akce SŠ 

- Adventní odpoledne v kavárně Kafe u koček. 

- Zdravá 5 – Nadační fond Albert, výukový program. 

- Den otevřených dveří. 

- Tonda obal o třídění odpadů – program EKO – KOM. 

- Beseda s Městskou policií Olomouc. 

- Miniraut pro zaměstnance školy anebo co vše již umíme. 

- P–centrum, preventivní program. 

- Ukliďme Česko – projektový den EVVO. 

- Rozloučení s žáky 2. ročníku. 

- Slavnostní zakončení školního roku. 

  

Základní škola 

Exkurze a výstavy 

- Muzeum umění (Olomouc). 

- Vlastivědné muzeum (Olomouc). 

- Arcidiecézní muzeum (Olomouc). 

- FOR MODEL (výstaviště Olomouc). 

- Pevnost poznání (Olomouc). 

- Moravské divadlo (Olomouc). 

- Knihovna (Olomouc). 

- Farma Štětovice. 

- Sluňákov. 

- ZOO Svatý Kopeček. 

 

Školní výlety 

- Adršpach. 

- Velké Losiny. 
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- Valašské Meziříčí. 

- Branná – Jeseníky. 

- Brno. 

- Příkazy – skanzen. 

- Bouzov. 

- Hlubočky. 

 

Soutěže a sportovní akce organizované školou 

- Paleta ticha – mezinárodní výtvarná soutěž sluchově postižených žáků (Olomouc). 

- Mistr Jan Hus – výtvarně historická soutěž škol (Olomouc). 

- Malá kopaná – chlapci – turnaj škol pro sluchově postižené (Olomouc). 

- Basketbal – dívky – turnaje moravských škol pro sluchově postižené (Olomouc). 

 

Účast na soutěžích 

- Celostátní dopravní soutěž škol pro sluchově postižené žáky (Valašské Meziříčí). 

- Počítač – můj kamarád – soutěž škol pro sluchově postižené žáky (Valašské Meziříčí). 

- Lidice 2016 – mezinárodní výtvarná soutěž. 

- Ukliďme Česko – krajská výtvarná soutěž EVVO. 

- Florbal – turnaj škol pro sluchově postižené (Valašské Meziříčí). 

- Mezinárodní turnaj ve florbalu (Plzeň). 

- Plavecký závod žáků ZŠ (Plzeň). 

- MČR v alpském lyžování neslyšících sportovců (Kouty nad Desnou). 

- Hejtmanův pohár – celostátní soutěž škol. 

- CSH SPŽ – Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků (České Budějovice). 

 

Škola v přírodě  

- Škola v přírodě s lyžařským výcvikem (M. Morávka – Karlov pod Pradědem). 

 

Kulturně-vzdělávací akce 

- 18 představení –  Divadlo hudby a kino Metropol (Olomouc). 

- Planeta Země 3000 (kino Metropol Olomouc). 
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Celoroční školní projekt 

- Život ve středověku. 

 

Další akce ZŠ 

- Projektové dny EVVO – Zamykání jezírka, Ukliďme Česko. 

- Projektový den  – Den vody. 

- Zdravá 5  –  výukový program nadačního fondu Albert.  

- Tonda obal o třídění odpadů – program EKO–KOM. 

- Beseda s Městskou policií Olomouc. 

- Dětský den se záchranáři Olomouckého kraje. 

- Dětský den pro žáky školy. 

- Otevření přírodní zahrady – spolupráce s MŠ, kreativní stanoviště a  soutěže pro děti 

a jejich rodiče. 

- Rozloučení s žáky 10. ročníku. 

- Slavnostní zakončení školního roku. 

 

Mateřská škola 

Exkurze a výstavy 

- Pořádání výstav dětských prací – v kavárně Kafe 87, v kavárně  U koček (Olomouc). 

- ZOO Svatý Kopeček (Olomouc). 

- Výstavy květin – Flora (Olomouc). 

- Karel IV. (Muzeum umění Olomouc).  

- Pevnost poznání (Olomouc). 

- Advent na zámku (Náměšť na Hané). 

 

Školní výlet 

- Ovčí farma Brníčko, zřícenina hradu Brníčko. 

 

Účast na soutěžích 

- Dopravní soutěž pořádaná Městskou policií Olomouc – Rozárium (Olomouc). 

 

Kulturně–vzdělávací akce 

- Beseda s městskou policií. 
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- 9 představení – Divadlo hudby (Olomouc). 

- Velikonoční dílna pro děti a rodiče. 

 

Projektové dny 

- Zdravá 5 – Nadační fond Albert, výukový program. 

- Zdraví s ježkem. 

- Uspávání broučků. 

- Paní Zima čaruje. 

- Pohádkové království. 

- Vítání jara. 

- Cyklus 5 projektů – Letem světem. 

- Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 

- Celé Česko čte dětem. 

 

Další akce MŠ 

- Vánoční vystoupení a prodej punče na náměstí se sdružením Dobré místo pro život. 

- Den otevřených dveří. 

- Velikonoční – vystoupení pro seniory (Domov pro seniory Pohoda, Chválkovice). 

- Otevření přírodní zahrady – vystoupení dětí, kreativní stanoviště a  soutěže pro děti  

a jejich rodiče. 

- Rozloučení s předškoláky. 

 

Volnočasové aktivity školy – internát a školní družina 

Exkurze a výstavy 

- Pevnost poznání. 

- Vlastivědné muzeum. 

- Flora Olomouc. 

- Knihovna Olomouc. 

- Podniková prodejna Nestlé. 

- Muzeum českých drah. 

- Šantovka – výstava motorek, Umělecká galerie, 3D projekty, atd. 

- Olomouc City – výstava vláčků. 

- Scholaris. 

- RCO – 10 let s Tamtamem. 
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- Dny Evropy. 

 

Výlety 

- Ololoď. 

- Svatý Kopeček. 

- Radíkov. 

- Pohořany. 

- Posluchov. 

- Mlýn – Velká Bystřice. 

- Bikepark – Nemilany. 

- Pevnůstka – Slavonín. 

- Minifarma – Lazce. 

- Hrubá Voda. 

 

Kulturně - vzdělávací akce 

- Kino Premiere Cinemas (2x). 

- Cirkus Berousek. 

- Karneval. 

 

Projektové dny 

- Anděl, Džungle I., Džungle II. 

- Paní Jaro. 

- Družina hledá Superstar. 

- Prostřeno. 

- Stardance. 

- Pevnůstka – Slavotín. 

- Král Dub. 

- Zvířátka na minifarmě. 

- Putování po Velké Bystřici. 

- Poznáváme přírodu. 

- Malý doktor. 
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Další mimoškolní akce 

- Setkání s hasiči a Městskou policií Olomouc. 

- Vánoční trhy. 

- Svatomartinská Olomouc. 

- Domov pro seniory ANAVITA – exkurze, vystoupení. 

- Lezecká stěna. 

- Majáles. 

- Kaprodrom. 

- Lanové centrum. 

- ZOO Svatý Kopeček. 

 

Další celoškolní akce  

- Dny otevřených dveří. 

- Dopravní výchova a 1. pomoc – projektové dny. 

- Sponzoring ovečky a oslice v ZOO na Sv. Kopečku dětmi z MŠ a ZŠ.  

- Městská policie Olomouc – beseda. 

- Ekologické dny. 

- Mikulášská nadílka. 

- Vánoční besídka pro rodiče dětí, zaměstnance školy a sponzory školy. 

- Setkání s bývalými zaměstnanci školy. 

- Canisterapie. 

- Výuka plavání. 

- Sběr papíru. 

 

Škola se ve středu 11. května 2016 zúčastnila sbírkové preventivní akce Český den proti rakovině 

(Kytičkový den) pořádané Ligou proti rakovině Praha. Zakoupením kytiček zaměstnanci a žáky 

školy byl vybrán příspěvek ve výši 1 860 Kč. 

 

Mimořádné výsledky žáků 

MČR v lyžování 

reprezentace – čtyři žáci základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:  

obří slalom     – kategorie starší žáci – 3. místo – Tomáš Šudřich. 

    – kategorie mladší žákyně – 3. místo – Tereza Látalová. 
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slalom      – kategorie starší žáci – 3. místo – Tomáš Šudřich. 

      – kategorie mladší žákyně – 2. místo – Tereza Látalová. 

    – kategorie ženy – 3. místo – Christina Mavroudi. 

 

52. ročník CSH SPŽ (Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků). 

reprezentace – 16 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:  

atletika            – 60 m – 1. místo – Patrik Nováka. 

                          – 800 m – 2. místo – Tereza Látalová. 

                           – štafeta 4 x 60m – 3. místo – Tomáš Šudřich, Vanesa Suchá, Martina Zbíralová,  

    Patrik Novák. 

  – skok vysoký – 2. místo – Patrik Novák. 

  – skok daleký – 2. místo – Patrik Novák. 

  – vrch koulí – 2. místo – Jakub Schneider. 

plavání             – volný způsob 50 m – 1. místo - Tereza Látalová. 

    – 2. místo – Martina Zbíralová. 

  – 3. místo – Tomáš Šudřich. 

plavání  – štafeta 40 x 50 m    – 1. místo – Tomáš Šudřich, Tereza Látalová, Jakoub Havel,  

                           Martina Zbíralová. 

Celkové hodnocení škol:   

– atletika celkové pořadí škol – 1. místo.      

– plavání celkové pořadí škol – 1. místo.      

– basketbal celkové pořadí škol – 1. místo.      

– futsal celkové pořadí škol – 5. místo.    

 

Celkové pořadí škol podle počtu získaných medailí – 1. místo  

 

Výtvarná soutěž – Paleta ticha 

reprezentace – 10 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc. 

umístění jednotlivců – 2. místo – Jiří Špatenka. 

umístění družstev      – 1. místo – družstvo A – Martina Zbíralová, Jiří Špatenka, Kateřina, 

                                                   Kimmelová, Nela Šudřichová, Tereza Látalová. 

               – 2. místo – družstvo B – Jakub Schneider, Christina Mavroudi, Tereza  

            Ošťádalová, Patrik Novák, David Bartoněk. 



Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2015–2016  67 

 

Výtvarně–historická soutěž – Mistr Jan Hus 

reprezentace               – 10 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc. 

umístění               –  vědomostní část – jednotlivci –  1., 2. a 3. místo. 

                                    – družstva –  2. a 3. místo. 

–  výtvarná část       – jednotlivci –  2. a 3. místo. 

                                                                               –  družstva –  2. a 3. místo. 

 

Krajské kolo výtvarné soutěže – Ukliďme Česko  

umístění tříd  

- 1. místo – Sabina Čovejová, Olga Vavreková, Patrik Sekyra, Pavel Horák, Igor                   

                   Pištol, Marián a Jan Dvořákovi. 

- 3. místo – Veronika Oračková, Radim Pavlík, Žofie Čurejová, Eliška Čádková. 

 

Čtyřicátý čtvrtý ročník Mezinárodní výtvarné soutěže – Lidice 2016  

Ocenění žáci školy – Radek Kuchař, David Bartoněk.  

 

 

Podklady pro sestavení výroční zprávy připravila: Mgr. Drahomíra Stratilová. 

Korekturu výroční zprávy provedla: Mgr. Eva Svobodová. 
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14. Závěr  

 

Školní rok 2015–2016 byl pro žáky i zaměstnance školy pestrý a zajímavý. Realizace mnoha 

školních projektů oživila a doplnila výchovně vzdělávací proces stejně tak, jako nově 

vybudovaná přírodní zahrada a dětské hřiště. Realizovaly se mnohé opravy školy, průběžně 

probíhala obnova a modernizace celého zařízení. To vše mimo jiné zapojením školy do dotační 

politiky.  

 Všech osm úseků školy se při své činnosti vzájemně respektovalo, ale také intenzivně 

spolupracovalo, čímž ve škole vytvářelo velmi příjemné pracovní klima. Také spolupráce  

se všemi školami a organizacemi pro sluchově postižené v České republice a na Slovensku byla 

ředitelstvím školy podporována a vedle výchovně vzdělávací činnosti vnímána jako 

nejdůležitější okolnost, kterou může škola sluchově postiženým dětem nabídnout. Se vzrůstající 

tendencí se celá organizace zapojovala také do dění v Olomouckém kraji. Ve všech podobných 

aktivitách plánuje škola i nadále pokračovat. 

Výsledky vzdělávání, zájem veřejnosti o školu a reakce rodičů na činnost školy vedou 

nejen k závěru, že úkoly, které si organizace na školní rok 2015–2016 vytyčila, byly v průběhu 

roku úspěšně plněny, ale také k zamyšlení, kam se v rámci výchovně vzdělávacího procesu 

sluchově postižených dětí a dětí s postižením více vadami v dalších letech ubírat.  

        

V Olomouci 1. 9. 2016 

 

 

Mgr. Martina Michalíková 
ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou:  

 

  V Olomouci, dne: ……………….. 

 

           Mgr. Monika Skřivánková 
                                                                                  předsedkyně školské rady 


