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„U nás ve škole je každý žák jiný – je to dobrodružství a výzva.“ 

M. Štolcarová 

  



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2017–2018  4 

 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: www.sluch-ol.cz 

 

Školská rada:  Mgr. Monika Skřivánková – předsedkyně 

 

Výroční zprávu   

sestavila:   Mgr. Klára Rybaříková 

  

http://www.sluch-ol.cz/
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1.2 Charakteristika školy 

Historie školy 

Bezmála stopětadvacetiletá historie školy pro sluchově postižené v Olomouci začíná v roce 

1894 slavnostním otevřením Zemského ústavu pro hluchoněmé v Lipníku nad Bečvou. 

Po padesáti šesti letech existence školy v roce 1950 si však 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 dlouhý čas z prostor kláštera vystěhovány. Teprve po dlouhých 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, v té době moderní a krásné škole na třídě 

Kosmonautů v Olomouci. Jsme tady moc rádi a věříme, že již napořád.  

Současnost školy 

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

Kosmonautů 4 (dále jen škola) je zařazena do sítě škol přímo řízených ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí školy, jak již z názvu vyplývá, je mateřská, 

základní a střední škola, ale také internát, školní družina a školní klub, speciálněpedagogické 

centrum a školní jídelna s kuchyní. Základním posláním školy je především vzdělávání 

a výchova sluchově postižených dětí a žáků či dětí a žáků (dále děti nebo žáci) postižených 

více vadami ve věku od tří let. S velkým úspěchem se ve škole vzdělávají děti s narušenými 

komunikačními schopnostmi, kterým ve výchovně-vzdělávacím procesu vyhovují speciální 

metody využívané pro vzdělávání neslyšících. Střední školu – praktickou školu dvouletou – 

navštěvují žáci s těžkým kombinovaným postižením včetně postižení sluchového. 

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

osobním a přátelském přístupu speciálních pedagogů k dětem, respektuje komunitní potřeby 

sluchově postižených. Cílem zaměstnanců školy je vytvořit pro děti všech věkových kategorií 

optimální prostředí, které pro ně zároveň bude tou nejlepší přípravou na běžný, pokud možno 

samostatný život ve většinové společnosti. 

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

pro jednotlivé děti nejvhodnější. Jedním ze stěžejních cílů všech pedagogů a zaměstnanců 

školy je odstranit nebo alespoň minimalizovat bariéry mezi dětmi a žáky s handicapem 

a většinovou společností. Vědomi si potřeby kontaktů dětí s vrstevníky stejného postižení 

však také zajištují co nejvíce příležitostí pro takováto setkávání a vzájemnou komunikaci. 



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2017–2018  6 

Zmíněný stěžejní cíl pedagogů se odráží také v maximální péči o to, aby absolventi 

se sluchovým postižením rozuměli mluvenému a psanému českému jazyku, aby jej dokázali 

využívat, a dorozuměli se tak bez větších problémů s většinovou společností. Ve škole 

probíhá výuka znakového jazyka rodilou mluvčí, škola důsledně respektuje přání rodičů 

vzdělávat jejich děti přednostně ve znakovém jazyce. 

Zkušený pedagogický personál, bohatá, přes jedno a čtvrt století trvající tradice školy, 

a špičková úroveň vybavenosti tříd tvoří vysoký standard školy. Žáci všech stupňů mají 

v areálu školy 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, velkou 

zahradu s přírodní učebnou, školní lyže, kola a koloběžky. Děti ze vzdálenějších lokalit nebo 

děti místní, které upřednostňují možnost pobytu v komunitě neslyšících, resp. stejně 

postižených, mají možnost být ubytovány na internátě. Tady bydlí v příjemných 

dvoulůžkových až třílůžkových pokojích se zázemím pro pestré 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 

v místě. Orientační vyšetření sluchu využívají také klienti speciálněpedagogického centra, 

které je součástí školy. 

Škola pro sluchově postižené v Olomouci je zařazena do sítě fakultních škol 

Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě 

studentů UP Olomouc mají také studenti středních pedagogických škol možnost absolvovat 

náslechy a souvislé pedagogické praxe pod odborným vedením 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, jsou 

pravidelně zváni do komise státních závěrečných zkoušek, publikují, jsou autory speciálních 

učebnic, pořádají odborné semináře či osvětová setkání pro rodiče postižených dětí, odbornou 

veřejnost a zájemce z řad veřejnosti. 

1.3 Jiná 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, 
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- pronájem kluboven na internátě, učeben a společenské místnosti, 

- pronájem tělocvičny, venkovních hřišť. 

Škola v maximální možné míře 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 SŠ, ZŠ, MŠ, SPC, internát, 

- objekt č. 2 – SŠ, 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, 

- objekt č. 6 – spojovací chodby. 

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

- dvě hřiště (fotbal, házená, tenis), běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký, vržiště, 

- dětská hřiště, školní zahrada s přírodní učebnou na ploše 3 000 m². 

1.5 Materiálně-technické a hygienické 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 dostavbu části školy. 

Střední škola a základní škola  

Střední škola – praktická škola dvouletá (SŠ) a základní škola (ZŠ) sídlí v areálu školy 

pro sluchově postižené v Olomouci na třídě Kosmonautů 4. Obě školy mají k dispozici 



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2017–2018  8 

kmenové učebny pro každou třídu a devět odborných a specializovaných pracoven. Každý 

pedagogický úsek podle své velikosti disponuje učebnami s interaktivními tabulemi, moderně 

vybavenými počítačovými učebnami. Jak pracovny s interaktivními tabulemi, tak počítačové 

učebny jsou využívány v maximální míře všemi úseky školy. 

Odborné učebny pro výuku individuální logopedické péče, zeměpisu, přírodopisu, 

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

kuchyňku, dřevodílnu a multifunkční místnost, využívají všechny děti a žáci školy bez ohledu 

na věkovou kategorii a školu nebo školské zařízení, které navštěvují. Pro výuku hudebně 

dramatické výchovy a vzájemná setkávání žáků a zaměstnanců školy slouží společenská 

místnost (divadelní sálek), 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. K relaxaci mají žáci celé 

školy k dispozici v letošním roce nově vybavenou relaxační místnost. Stravování žáků 

probíhá ve školní jídelně, viz dále. Vzhledem k rozložení hygienického zázemí 

a bezbariérovosti všech prostor školy mohou být, a také jsou všechny odborné učebny 

a specializované provozy školy, využívány všemi dětmi a žáky školy bez rozdílu věku 

a postižení. 

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 areálu školy v hlavní budově. Pro výchovu a vzdělávání má 

k dispozici čtyři kmenové třídy, velkou a malou hernu, samostatnou šatnu pro děti, sociální 

zařízení odpovídající požadavkům doby a hygienickým normám, ložnici, kuchyňku, 

ve sledovaném roce nově vybavenou logopedickou učebnu pro výuku individuální 

i skupinové logopedické péče, hudební učebnu s interaktivní tabulí a také nově 

zrekonstruovanou a vybavenou výtvarnou místnost. Veškeré prostory MŠ jsou vhodně 

zařízeny a přizpůsobeny potřebám dětí předškolního věku. Stravování dětí z MŠ probíhá 

ve školní jídelně, která je součástí školy. Škola má nově rekonstruovanou 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 (viz dále). 

Školní pedagogická administrativa je v mateřské škole nově vedena v programu 

Bakaláři. 
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Internát, školní družina a školní klub 

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

úzce spolupracují nejen vzájemně mezi sebou, ale také se školou. Internát disponuje 

17 pokoji rozdělenými na chlapeckou a dívčí část, 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. Vybavení pokojů, kluboven, 

ale také hygienické zázemí internátu se vzhledem k jeho stáří a nárokům doby postupně 

obnovuje. Kromě pěti kluboven, vybavených pro volnočasové aktivity dětí na internátu, 

ve školní družině a školním klubu, využívají děti také keramickou dílnu, školní bicykly, lyže, 

koloběžky, knihovnu s útulnou čítárnou a společenskou místnost, saunu, tělocvičny a hřiště, 

dílny, kuchyňku a školní přírodní zahradu. K transportu dětí slouží devítimístný automobil. 

Speciálněpedagogické centrum 

Speciálněpedagogické centrum (SPC) sídlí v hlavní budově školy. Péče o klienty probíhá buď 

ambulantní, nebo terénní formou. Pro ambulantní práci má každá pracovnice vlastní osobní 

zázemí plně vybavené pro práci s klientem. SPC využívá mj. zázemí mateřské školy, 

a to především pracovnu pro logopedickou péči a hernu. K orientačnímu vyšetření sluchu 

nejmladších klientů slouží Pilot test (malé audio), který SPC pro školu získalo sponzorským 

darem od MUDr. Lenky Kulichové. Vzhledem k působnosti SPC v rámci celého 

Olomouckého kraje využívají zaměstnanci SPC také školní služební osobní automobily. 

Zázemí SPC je plně vybaveno pro zpracování veškeré dokumentace z terénu. V rámci 

modernizace pracovního prostředí, na kterou se škola průběžně zaměřuje, byl v červnu 

spuštěn zkušební provoz elektronického evidenčního systému Didanet. Systém se podle 

předpokladů u všech pracovnic SPC osvědčil, bude tedy i nadále součástí elektronických 

systémů využívaných speciálněpedagogickým centrem při škole. Činnost centra se řídí 

platnou legislativou, profesní etikou a podmínkou nejlepšího zájmu dítěte. 

Školní kuchyně a školní jídelna 

Součástí školy pro sluchově postižené v Olomouci je školní kuchyně a školní jídelna, která 

byla díky státní dotaci vybavena novým gastronomickým zařízením. Současně byla v kuchyni 

provedena rekonstrukce elektroinstalace. Jídelna je nyní dokonale technicky vybavena 

pro přípravu také dietních jídel podle potřeb jednotlivých dětí a žáků školy v souladu 

s požadavky na školní stravování. U veškerého zařízení je prováděna pravidelná bezpečnostní 

kontrola. Služby školní kuchyně jsou dětmi i ostatními strávníky dlouhodobě využívány 
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a vysoce oceňovány. Jídlo je připravováno z čerstvých surovin a v souladu s veškerými 

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

strávníků splňuje i požadavky na chutné jídlo. Škola obhajuje titul Zdravá školní jídelna. 

Certifikát úspěšně získala jako jediná škola v Olomouci. 

Péče o majetek školy a jeho obnova 

Jednotlivé školní pracovny a sbírky jsou pečlivě udržovány jejich správci. Prostory školy 

a inventář podléhají průběžně modernizaci, doplnění a obnově. Podmínky pro práci ve škole 

jsou na úsecích mateřské a základní školy velmi dobré až nadstandardní. Prostory střední 

školy jsou provizorní, vybavení však odpovídá potřebám žáků. Ve všech případech je třeba 

technické vybavení neustále obnovovat, opravovat a v souladu s trendy současného vývoje 

doplňovat. Prostory střední školy je třeba zřídit nové, škola plánuje dostavbu. 

V průběhu sledovaného školního roku proběhla ve škole řada investičních akcí. 

Především se jednalo o dokončení rekonstrukce otopné soustavy, přebudování parkoviště 

školy a opravu omítky soklů budov. Školní kuchyně byla díky státní dotaci vybavena novým 

gastronomickým zařízením. Pro potřebu všech částí školy byl zakoupen 3Panel, který doplnil 

stávající interaktivní tabule, jež jsou ve výuce a v mimoškolní činnosti všech pedagogických 

úseků školy maximálně využívány. 

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

a kombinovaným postižením pro odpočinek a stimulaci smyslů v průběhu celého dne. 

Je opatřena odpovídajícím nábytkem a účelnými pomůckami. Vzhledem k maximálnímu 

využívání relaxační místnosti a stále komplikovanějším kombinovaným postižení žáků školy 

prošla místnost ve sledovaném roce plánovanou modernizací.  

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

školy služební osobní automobily a tranzit pro devět lidí. Součástí autoparku je také 

malotraktor a odborné technické vybavení pro údržbu budov a venkovního areálu školy.  

1.6 Pedagogický sbor 

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

Olomouc, Kosmonautů 4 ve školním roce 2017/2018 doznal oproti předchozím letům jisté 

změny. Vzhledem k odchodu pedagogů do starobního důchodu a na mateřskou dovolenou 

bylo na základě konkurzního řízení do školy nově přijato 10 pedagogů. Při výběru nových 

pedagogů byl kladen velký důraz na vzdělání, aktivní znalost znakového jazyka, znalost 

prostředí školy, popř. kvalitu práce na předchozích pracovištích. Také však na ochotu 
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maximálně se věnovat pedagogické práci a činnostem školy, být schopen přiblížit se dětem 

vzdělávaným ve škole. Od všech pedagogů bez rozdílu se očekávala vysoká profesionalita. 

Všichni nově přijatí pedagogové se ve škole v průběhu školního roku dobře aklimatizovali, 

náročnost profese zvládli a ve většině případů osobně vyjádřili potěšení z příležitosti ve škole 

působit. V jednom případě učitelka MŠ požádala po ročním působení o ukončení pracovní 

smlouvy z důvodu pro ni náročné pedagogické práce.  

Mezi vyučujícími byli i v tomto školním roce pedagogické osobnosti, které svou 

publikační činností i svým zapojením ve společenském životě města, regionu i republiky 

přesahovaly rámec své pracovní náplně, čímž obohacovaly aktivní činnost školy a vnášely 

do výchovně-vzdělávacího procesu postižených dětí další rozměr.  

 Pedagogičtí pracovníci všech úseků školy včetně vedoucích pracovníků se v průběhu 

školního roku zúčastnili řady školení, kurzů a studijních programů, někteří si rozšiřují 

vzdělání formou kombinovaného studia nebo celoživotního vzdělávání. Všichni zaměstnanci 

měli možnost rozvíjet znalost znakového jazyka ve školou organizovaných kurzech. Členy 

pedagogického sboru jsou rodilí mluvčí znakového jazyka vyučující znakový jazyk také 

na Pedagogické fakultě UP Olomouc a v Oblastní unii neslyšících v Olomouci. Spolu 

s ostatními sluchově postiženými zaměstnanci školy pomáhají rozvíjet komunikační 

kompetence dětí i pedagogů ve znakovém jazyce. 

 Ve škole působí školní metodik prevence, který operativně řeší problémy žáků. 

Dle potřeby svolává výchovnou komisi. Úzce spolupracuje také s výchovnou poradkyní 

školy. Ta koordinuje práci třídních učitelů, pomáhá s profesní orientací studentů a archivuje 

podklady dětí a žáků nezbytné pro přijetí do školy zřízené podle § 16 školského zákona. 

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, koordinátor BOZP a PO a koordinátor 

pro spolupráci s organizacemi pro osobní asistenci a dobrovolnictví. 

 Pedagogové všech úseků školy se aktivně podíleli na organizaci školních projektů 

a soutěží, které byly tradičně realizovány napříč všemi úseky. Dosah soutěží je v některých 

případech celorepublikový či mezinárodní, jako je tomu v případě výtvarné soutěže 

pro sluchově postižené – Paleta ticha. V rámci prázdninového provozu mateřské školy 

a školní družiny zajistili zaměstnanci školy letní školu v přírodě pro děti předškolní a děti 

1. stupně základní školy. Letos pod názvem Indiánské léto. 
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 Na všech pedagogických úsecích se pedagogové v maximální možné míře aktivně 

zapojili do projektu Šablony I – dotace v rámci Výzvy podpory škol formou projektu 

zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ, šablony pro SŠ (OP VVV). 

1.7 Metodické orgány školy 

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

sdružení, respektive předmětové komise, 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, poskytování informací ze seminářů a školení na úrovni 

školy. V neposlední řadě vedoucí metodických sdružení 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.  

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 metodického sdružení jsou pedagogové 1. stupně školy, na 2. stupni jsou členy 

předmětových komisí pedagogové vyučující předměty výše uvedených okruhů. Úkolem 

metodického sdružení, respektive jeho jednotlivých vedoucích, je metodické vedení 

pedagogů a zajištění jejich informovanosti v souladu s požadavky na soudobé školství. Dále 

zajišťují 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 (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 
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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 

Členy metodického sdružení střední školy jsou pedagogové i asistenti pedagoga, kteří 

se účastní pravidelných schůzí v průběhu celého školního roku.  

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

školních a kulturních akcí. Dále se metodické sdružení střední školy zabývá vzděláváním 

pedagogických pracovníků, poskytováním informací ze seminářů a školení na úrovni školy. 

Metodické sdružení organizuje přijímací řízení, přípravu projektů, hodnotí školní vzdělávací 

program, individuální vzdělávací plány a jejich plnění, připravuje materiály do výuky. 

V rámci metodického sdružení jsou řešeny i případné vzdělávací problémy žáků. 

1.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je celosvětově uznávaným oborem, 

který je již desítky let rozvíjen v České republice. V programu škol je environmentální 

výchova, vzdělávání a osvěta jedním z průřezových témat. Každému návštěvníkovi školy 

však musí být na první pohled zřejmé, že naší škole je myšlenka EVVO velmi blízká, 

že pro naši školu znamená mnohem víc. Svědčí o tom také fakt, že na základě dlouhodobých 

plánů a ročního plánu EVVO byly ve sledovaném roce realizovány další aktivity a nápady 

mnohých zaměstnanců školy.  

 Do programu EVVO jsou dobrovolně zapojeni všichni zaměstnanci školy a žáci, 

v mnoha případech také rodiče žáků a jejich blízcí. Pedagogičtí pracovníci školy se v průběhu 

školního roku podle školního plánu EVVO systematicky vzdělávali. Nejdůležitějším bodem 

v této oblasti bylo dokončení Studia k výkonu specializovaných činností v oblasti 

environmentální výchovy učitelkou ZŠ a koordinátorkou EVVO.  

 Školní rok 2017/2018 byl, co se environmentálních aktivit týče, velmi plodný 

a úspěšný. Již na začátku školního roku proběhl projektový den s názvem Zahrada poznání 

zorganizovaný EKOtýmem a mnoha dalšími zaměstnanci školy. Na tomto místě je třeba 

ocenit aktivitu lesních pedagogů ze státního podniku Lesy České republiky, s. p., kteří 

zajistili pestrý atraktivní program během samotného projektového dne. Výstupem 
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projektového dne jsou mj. dřevěné interaktivní prvky umístěné v prostorách školy, díky 

kterým si žáci mohou zábavnou formou procvičovat znalosti živé přírody.  

 V průběhu školního roku došlo ke změně školní koordinátorky EVVO. 

Mgr. E. Zouharová odešla na mateřskou dovolenou, funkci převzala L. Miklošová, učitelka 

ZŠ, která v nastaveném systému pokračuje. Výsledky, kterých škola na poli environmentální 

výchovy v posledních letech dosáhla, a na které je právem pyšná, jsou především dílem právě 

paní učitelky E. Zouharové. 

 Škola je velmi aktivní také na poli sběru a třídění odpadu. Žáci jsou ke třídění odpadu 

systematicky vedeni, na chodbách školy jsou umístěny koše na tříděný odpad (ekologicky 

vyhotovené samotnými žáky) a nově také koše pro bioodpad. Ve škole jsou na vybraných 

místech instalovány sběrné boxy na baterie, svítidla či tonery. Škola je nadále veřejným 

sběrným místem elektroodpadu, ve sledovaném školním roce ekologicky vyvezla přes 2 tuny 

elektroodpadu. Díky tomu v projektu Recyklohraní získala téměř 6000 bodů, které budou 

pro děti proměněny za mnoho výchovně-vzdělávacích pomůcek.  

 Úsporná opatření v oblasti energií a přírodních zdrojů jsou realizována regulací 

spotřeby vody instalovanými spořiči v celé škole a kontrolou spotřeby elektřiny. Úsilí 

o nákup nových úspornějších elektrospotřebičů se ve sledovaném školním roce realizovalo 

prostřednictvím rekonstrukce školní jídelny (viz výše). I nadále spolupracovala škola 

s nejrůznějšími ekologickými společnostmi, díky kterým mohli žáci absolvovat vzdělávání 

lesními pedagogy ekologického centra Sluňákov, pracovníky Pevnosti poznání či Výstaviště 

Flora Olomouc, a. s. 

Jako každý rok, i letos proběhla ve škole tradiční výtvarná soutěž Paleta ticha. 

Ač se to nemusí na první pohled jevit, její letošní téma bylo environmentální výchově velmi 

blízké. Během soutěže měli sluchově postižení žáci základních škol z celé republiky za úkol 

z vyřazeného elektroodpadu vytvořit roboty v životní velikosti. Díla dětí byla mimořádná, 

což potvrzuje také výsledek soutěže vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR – 

Přeměna odpadů na zdroje, do které škola roboty přihlásila. V kategorii základních škol 

v rámci celé republiky obsadili právě naši recyklovaní roboti skvělé první místo, čímž získali 

pro školu výchovně-vzdělávací projektový den zaměřený na recyklaci v hodnotě 30 000 

korun. Slavnostního předávání ocenění v budově Senátu ČR se zúčastnili všichni členové 

výtvarného týmu školy a pedagogický doprovod. 
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1.9 Speciálněpedagogické centrum 

Speciálněpedagogické centrum (SPC) je součástí školy pro sluchově postižené v Olomouci. 

Kolektiv tří speciálních pedagogů, psychologa a sociální pracovnice poskytuje služby 

primárně klientům se sluchovým postižením ale také klientům s narušenou komunikační 

schopností v kombinaci s jinými postiženími. Působí především v Olomouckém kraji, 

dle statutu SPC a odbornosti jeho zaměstnanců na hluchoslepotu poskytuje služby v celé 

České republice. 

Činnost SPC probíhá v souladu s platnou legislativou podle interního celoročního 

plánu práce rozpracovaného do jednotlivých měsíčních plánů. Standardní poradenské služby 

poskytuje bezplatně na žádost žáků, respektive jejich zákonných zástupců. Zákonní zástupci 

jsou tak nezbytnými partnery SPC, mají možnost využívat všechny služby školského 

poradenského zařízení (sociální, speciálněpedagogické a psychologické poradenství, 

diagnostika, intervence, kurzy znakového jazyka). 

K 30. 8. 2018 mělo SPC v péči celkem 260 klientů. Jedná se o malé děti v rodinách, 

děti integrované v mateřských školách, žáky v základních školách a studenty středních 

i vyšších odborných škol. Z celkového počtu klientů SPC 90 dětí navštěvuje SŠ, ZŠ a MŠ 

pro sluchově postižené v Olomouci. V průběhu sledovaného školního roku přijalo SPC 

do své péče 29 nových klientů, 16 klientů ukončilo spolupráci z důvodu ukončení vzdělávání.  

Po celý školní rok byla zaměstnanci SPC realizována psychologická 

a speciálněpedagogická vyšetření, probíhaly individuální intervence. Při pravidelných 

návštěvách ve školách a školských zařízeních se zaměstnanci SPC věnovali rovněž 

metodickému vedení pedagogických pracovníků. SPC spolupracuje s ostatními školskými 

poradenskými zařízeními, s odborníky ve zdravotnictví a s dalšími institucemi, jež pečují 

o děti a rodinu. 

Velmi úzce SPC spolupracuje se všemi úseky školy, jejíž je součástí, a to jak v oblasti 

speciálněpedagogické, tak v oblasti obecně širšího působení školy. Zaměstnanci SPC 

se aktivně a pravidelně účastní všech akcí školy a spolupořádají vzdělávací, kulturní, 

společenské a reprezentační činnosti školy, přednášky a besedy adresované žákům, jejich 

rodičům a zaměstnancům školy. Za všechny akce, kterých se pracovnice SPC zúčastnily, 

je především možné jmenovat aktivitu Společenské večery pro mladé lidi se zdravotním 

postižením a mezinárodní výtvarnou soutěž Paleta ticha. Obě tyto akce proběhly velmi 

úspěšně již v předchozích letech. Všichni zaměstnanci školy měli i ve sledovaném roce 

možnost navštěvovat hodiny znakového jazyka zajišťované vedoucí SPC pro sluchově 

postižené v Olomouci. 
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1.10 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 18 24 181 000 890 

Základní škola 15 78 100 000 844 071 

Mateřská škola 4 23 24 110 022 602 

Školní družina 2 16 28 181 047 781 

Školní klub 1 9 12 181 047 799 

Internát 5 33 120 110 022 611 

Speciálněpedagogické 
centrum 

X 260 X 108 044 432 

Školní jídelna X 236 250 102 908 206 

Komentář: 
X – neuvádí se  

 

Tab. č. 2 

 Úkony provedené v SPC v průběhu sledovaného roku  

Typ úkonu Počet úkonů 

Psychologické vyšetření     98 

Speciálněpedagogické vyšetření 125 

Péče sociálního pracovníka 170 

Pravidelné edukace a reedukace ve speciálně pedagogickém centru jednou týdně – 
počet klientů 

9 

Jiná individuální péče 351 

Doporučení PO ke vzdělávání v běžných MŠ, ZŠ, SŠ 105 

Doporučení PO ke vzdělávání ve školách dle § 16 odst. 9 ŠZ 110 

Doporučení asistenta pedagoga do vzdělávacího procesu 77 

Doporučení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu 78 

Doporučení odkladu školní docházky 5 

Doporučení k uzpůsobení maturitních zkoušek, jednotných závěrečných zkoušek 15 

Komentář: 
SPC – speciálněpedagogické centrum 
MŠ, ZŠ, SŠ – mateřská, základní, střední škola 
IVP – individuální vzdělávací plán 
PO – podpůrná opatření 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

2.1 Střední vzdělávání 

 Tab. č. 3 

Kód Obor vzdělání Program 

78-62-C/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 

2.2 Základní vzdělávání 

Tab. č. 4 

V
zd

ě
lá

v
a

cí
 p

ro
g

ra
m

y
: 

Kód Obor vzdělávání Program 

79-01-C/01 Základní škola ŠVP 

Škola - základ cesty do společnosti, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání;  
č.j. 01/2016/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 

79–01–B/01 Základní škola speciální ŠVP 

Základní škola speciální 
- školní vzdělávací program pro speciální vzdělávání; č.j. 01/2017/ŠVP/ČE – zpracovaný podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro obor základní škola speciální 

Komentář: 
ŠVP – školní vzdělávací program 

2.3 Předškolní vzdělávání 

Tab. č. 5 

Obor vzdělání Program 

Mateřská škola ŠVP 

Vzdělávací program: 
Budeme si spolu hrát, ty budeš můj kamarád – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; 
č.j. 302/2017 - Flo - zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

Komentář: 
ŠVP – školní vzdělávací program 

2.4 Ostatní výchovně-vzdělávací činnosti 

Tab. č. 6 

Zařízení Vzdělávací program, plán 

Školní družina ŠVVP, roční plán Svět kolem nás 

Školní klub ŠVVP, roční plán Svět kolem nás 

Internát ŠVVP, roční plán Náš rok 

SPC Roční plán zpracovaný do měsíčních plánů 

Komentář: 
SPC – speciáleněpedagogické centrum 
SVVP – školní výchovně-vzdělávací program 
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3. Údaje o přijímacím řízení 

3.1 Střední škola 

Tab. č. 7 

Přijímací řízení do střední školy 

1. kolo 2. kolo 

Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato 

6 6 - - 

Celkem přijato   6 

3.2 Základní škola 

Tab. č. 8 

Zápis k povinné školní docházce 

Přihlášeno Z toho:  

8 

Přijato 5 Z toho po odkladu: 4 

Nepřijato 1 Z toho po odkladu: 1 

Odklad 2 -  

Komentář: 
Jeden žák nebyl přijat z kapacitních důvodů. 

Tab. č. 9 

Změny v počtu zapsaných žáků během školního roku 

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

0 1 0 0 

Komentář: 
ZŠ PSP Ol. – základní škola pro sluchově postižené Olomouc 
Přijatý žák nastoupil do 3. třídy. 

3.3 Mateřská škola 

Tab. č. 10 

Zápis do mateřské školy 

Přihlášeno Přijato 

Z toho: 

SP 

Kombinované 

postižení 

+ SP 

NKS 
Jiné postižení 

do 25% 

11 8 2 - 3 3 

Komentář: 

SP – sluchové postižení 

NKS – narušená komunikační schopnost 

V celkovém počtu přihlášených a přijatých dětí je dítě přihlášeno a přijato po zápisu do mateřské školy.  

Tab. č. 11 

Změny počtu zapsaných dětí během školního roku 

Přestupy na jinou MŠ Dodatečné přihlášky Přijetí 

- - - 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1 Střední škola 

Tab. č. 12 

Celkový přehled prospěchu 

Třída Celkem žáků 
Prospěch 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo 

I./1 A (1.,2.) 6 - - 

I./1 B 4 1 - 

I./2 4 2 - 

II./1 4 1 - 

Tab. č. 13 

Závěrečná zkouška 

Přihlášeno Uspělo Neuspělo Nevykonalo 

2 1 - 1 

Komentář: 
Ve školním roce 2017/2018 vzdělávání na SŠ ukončil závěrečnou zkouškou jeden žák.  
Jeden žák se s omluvou nedostavil k teoretické zkoušce. Přihlášku k vyhlášenému náhradnímu termínu 
nepodal. 

Tab. č. 14 

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. 15 

Celkový přehled prospěchu 

 Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Nehodnoceno Neprospělo 

1. stupeň 44 28 - - 

2. stupeň 34 14 - 1 

Celkem 78 42 - 1 

Tab. č. 16 

Přehled o výchovných opatřeních 

 
Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtky TU Důtky ŘŠ 

1. stupeň 44 11 - 1 - - 

2. stupeň 34 16 1 2 5 2 

Celkem 78 27 1 3 5 2 

Komentář: 

TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitelka školy 
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Tab. č. 17 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku – výsledky přijímacího řízení na SŠ 

Na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou 1 

Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato z desátých ročníků 1 

Do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato z nižších ročníků 2 

Do učebních oborů ukončených závěrečným pohovorem 0 

Na Praktickou školu dvouletou z desátých ročníků 1 

Nepodali přihlášky na SŠ z desátých ročníků 1 

 z nižších ročníků 1 

Celkem 7 

Komentář:  
SŠ – střední škola 

Tab. č. 18 

Údaje o zameškaných hodinách 

 
Celkový počet 

omluvených hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Celkový počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 7 076 160,818   1 0,022 

2. stupeň 8 570 252,058 33 0,970 

Celkem             15 646 200,589 34     0,4358 

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 o situaci písemně 
informováni ředitelkou školy a zváni k jednání výchovné komise. 

 

 

 

4.3 Mateřská škola 

Tab. č. 19 

Postup dětí z MŠ do ZŠ 
Počet dětí 
odcházejících do ZŠ 
celkem 

Z toho: 

7 
do kmenové ZŠ pro 
sluchově postižené 

do ZŠ běžného 
vzdělávacího proudu 

do jiných ZŠ pro žáky 
s postižením 

4 1 2 

Tab. č. 20 

Počty dětí s navrženým OPŠD na školní rok 2016/2017 

Počet podaných žádostí Počet doporučení 

6 6 

Komentář: 
OPŠD – odklad povinné školní docházky 
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5. Zhodnocení výchovně-vzdělávací činnosti 

5.1 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. Veškerá výchovně-vzdělávací činnost žáků a pobyt ve škole vůbec 

je trvale propojen s požadavky na samostatnost, sebeobsluhu, mezilidské vztahy, schopnost 

zapojit se v co nejvyšší míře do kolektivu potažmo do společnosti. Vzdělávání vychází 

ze školního vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá. Ve sledovaném roce bylo 

u osmi žáků upraveno vzdělávání individuálním vzdělávacím plánem. Tato skutečnost byla 

podložena doporučeními školských poradenských zařízení. 

Život ve škole byl v průběhu školního roku pestrý. Žáci a pedagogové střední školy – 

praktické školy dvouleté se opět aktivně zapojovali do aktivit EVVO. Žáci jsou vedeni 

k důslednému třídění odpadu během teoretické i praktické výuky. Za tímto účelem byly 

ve třídách a v pracovnách instalovány odpadkové koše na různé typy odpadu. Problematika 

je zařazena do různých vyučovacích oblastí (např. tělesná výchova – pohybová hra Twister 

s otázkami z ekologie). Žáci se aktivně podílejí na údržbě školní zahrady. Také projektové 

dny jsou již tradicí vzdělávání ve škole. Vzájemnou spolupráci a kreativitu rozvíjeli žáci 

během celoročního projektu Sport. Jednalo se celkem o tři projektové dny realizované 

v průběhu celého školního roku se zaměřením na olympijské hry, zimní sporty a parasporty. 

Ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci uskutečnila střední škola 

již tradiční zimní školu v přírodě s lyžařským výcvikem v Koutech nad Desnou. Byla určena 

pro žáky s různým typem a stupněm zdravotního znevýhodnění včetně žáků s poruchou 

pohyblivosti. Žáci dvou tříd prožili letní školu v přírodě, která měla jako nosné téma řemesla. 

Žáci tak měli možnost seznámit se s řemesly v jejich tradiční i současné podobě. Ke konci 

školního roku proběhly zajímavé, pedagogy skvěle připravené a v souladu s potřebami 

postižených žáků promyšlené školní výlety. 

Učitelky praktických činností SŠ zorganizovaly již čtvrtý ročník Soutěže praktických 

škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje v pečení muffinů. Soutěže se zúčastnilo osm 

šestičlenných družstev různých praktických škol. Soutěž tohoto typu je v místě ojedinělá, 

dětmi i pedagogy vítaná. Ohlasy z řad návštěvníků, ale i žáků školy jsou pro zaměstnance 

školy motivující k dalším podobným akcím. Podobně zaměstnanci střední školy i v letošním 

školním roce uspořádali soutěž v pétanque a šipkách. Již tradičně se přidali také absolventi 
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školy. Zájem bývalých žáků je pro pedagogy dobrou zpětnou vazbou a vnímají ho jako jedno 

z nejlepších ocenění jejich pedagogické práce. 

Škola i ve školním roce 2017/18 zajistila praktické činnosti žáků střední školy také 

v prostorách Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Škola si spolupráce velmi váží a je si vědoma, 

že skutečnost praxe žáků praktických škol mimo území vlastní školy je mimořádná. 

Ve spolupráci s neziskovou organizací BALANC pořádali pedagogové střední školy 

další ročník již tradičního Kurzu společenského tance a etikety pro mladé lidi se zdravotním 

znevýhodněním, který byl určen pro žáky školy i pro veřejnost. V březnu 2018 

se ve spolupráci se stejnou organizací konal opakovaně také tradiční školní ples – jako 

vyvrcholení kurzů společenského chování a jako okamžik slavnostního představení žáků 

vycházejícího ročníku. 

V rámci projektu Šablony I. je zapojena do spolupráce se střední školou - praktickou 

školou dvouletou koordinátorka spolupráce školy a zaměstnavatele Mgr. D. Maštalířová, 

která zajišťuje kontakt žáků s jejich potenciálními zaměstnavateli. Spolupracuje také 

s kariérovým poradcem praktické školy. Společně zajistili pro žáky a pedagogy školy celou 

řadu exkurzí ve výrobních podnicích v Olomouci, Přerově a Litovli. 

Pedagogickou práci a činnost střední školy – praktické školy dvouleté průběžně 

hodnotí vedení školy v rámci hospitací ve vyučovacích hodinách, osobní účastí 

na jednotlivých akcích a účastí na poradách úseku. Střední školu přímo řídí zástupkyně 

ředitelky školy, která je aktivním členem vedení školy. 

5.2 Základní škola 

Výchovně-vzdělávací činnost v základní škole ve sledovaném roce vycházela ze školních 

vzdělávacích programů vypracovaných v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. 

Učivo jednotlivých ročníků bylo ve všech předmětech a ročnících rozpracováno 

do jednotlivých ročních plánů. Někteří žáci se na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a žádosti rodičů vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů.  

Všichni pedagogové ZŠ jsou zapojeni do práce metodického sdružení. Na společných 

schůzkách se řeší nejen problematika vzdělávání, problematika tvorby individuálních 

vzdělávacích plánů, ale i plánování společných aktivit v rámci celé základní školy. 

Pedagogové se podíleli na přípravě a organizaci školních projektů a kulturních a sportovních 

akcí. Metodické sdružení zajistilo školní testování všech žáků 3., 6. a 10. ročníků 

v předmětech jazyk a jazyková komunikace, český jazyk, anglický jazyk a matematika. 

Testování úspěšně proběhlo v červnu, s výsledky byla seznámena ředitelka školy. Výchovně-
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vzdělávací proces ve škole je založen na maximální názornosti, častém opakování učiva, 

individuálním přístupu k žákům a volbě odpovídajícího komunikačního kanálu a využívání 

speciálních surdopedických a pedagogických metod. V každé situaci jsou žáci vedeni 

k samostatnosti, vzájemné úctě a odpovědnosti za své chování a činy. V odůvodněných 

případech je ve třídách zajištěna přítomnost asistenta pedagoga, od všech vyučujících 

je vyžadována odbornost a osobní zainteresovanost na vzdělávání žáků. 

Vlastní vyučování obohatily zážitky z kulturních a sportovních akcí. Žáci 

navštěvovali divadelní a filmová představení v Moravském divadle, Divadle hudby, kině 

Metropol, zažili animační programy v Arcidiecézním muzeu a výstavy a projekce 

ve Vlastivědném muzeu Olomouc a Pevnosti poznání v Olomouci. Žáci druhého stupně 

tradičně absolvovali zeměpisný projekt Planeta Země 3000 formou komentovaného 

filmového dokumentu. Žáci celé školy se průběžně připravovali na vědomostní, výtvarné 

a sportovní soutěže organizované školami pro sluchově postižené v celé ČR, účastnili se 

celostátních akcí a projektů, které připravovali pedagogové v rámci školy.  

Pedagogové a žáci se zapojili do školního projektu s názvem Cesta kolem světa – 

Evropa. Program vznikl ve spolupráci s pracovníky Pevnosti poznání v Olomouci a umožnil 

žákům hravou formou prožít zajímavosti z historie a geografie Evropy a České republiky. 

Dopravní výchova a základy zdravovědy byly tématem dalšího projektového dne 

motivovaného názornou ukázkou práce policie a hasičů. Znalosti a dovednosti z oblasti 

dopravní výchovy a zdravovědy si žáci prověřili na připravených stanovištích. Program 

připravený zaměstnanci školy byl oživen aktivní přítomností policistů a příslušníků 

hasičského sboru. Žáci si mohli v praxi vyzkoušet, jaké to je být doslova v kůži hasiče v plné 

výzbroji. Projektový den vyvrcholil oceněním skvělých výkonů jednotlivých žáků. Někteří 

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. 

Dopoledne plné aktivních her a specifických úkolů prožili žáci druhého stupně při akci 

Zábavně se znakovkou, kterou připravila škola ve spolupráci se studenty Střední pedagogické 

školy Přerov. Protože hlavním komunikačním jazykem byl znakový jazyk, mohli si všichni 

účastníci, především však studenti z Přerova, ověřit tyto své jazykové schopnosti. 

Ve dnech 12. až 14. dubna 2018 se ve škole konal VI. ročník výtvarné soutěže 

sluchově postižených žáků Paleta ticha. Letošní ročník soutěže, zaštítěný známým 

olomouckým sochařem Jiřím Žlebkem, autor soutěže pedagog školy Mgr. M. Šnajdr 

pojmenoval Ve jménu R.U.R. (Roboti jako lidé). Jak je zřejmé z názvu, soutěž byla věnována 

v rámci 100. výročí vzniku ČSR Karlu Čapkovi a robotům. Stejně jako v předchozích 
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ročnících soutěžila pětičlenná družstva ze škol pro sluchově postižené žáky z celé republiky, 

ale také družstvo integrovaných sluchově postižených žáků z Olomouckého kraje. Mimo 

soutěž se letos akce účastnili studenti z gymnázia Olomouc – Hejčín. Každé družstvo 

společně vytvořilo velkoformátovou malbu na robotí téma. Vítězem se stalo družstvo naší 

školy. Na druhém místě skončilo družstvo SŠ, ZŠ a MŠ z Valašského Meziříčí. Třetí příčku 

obsadil kolektiv z MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené z Českých Budějovic. Součástí 

výtvarné soutěže byl letos poprvé workshop. Jednotlivá družstva si v jeho průběhu postavila 

svého robota z připraveného odpadového materiálu. Na prvním místě skončilo družstvo 

ze SŠ, ZŠ a MŠ z Valašského Meziříčí, na druhém místě družstvo z MŠ, ZŠ a SŠ z Českých 

Budějovic. Třetí místo patřilo nováčkovi naší soutěže, družstvu ze ZŠ pro sluchově postižené 

z Brna. Roboti se žákům natolik podařili, že organizátory nepřekvapilo ani vítězství 

v projektu vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, do kterého díla dětí přihlásila 

školní koordinátorka EVVO (viz strana 13). Jako vždy byl v průběhu soutěže připraven 

pedagogy školy bohatý doprovodný program. V rámci zahájení soutěže proběhla vernisáž 

výstavy obrazů malíře Miroslava Těla.  

Vybraní žáci školy dále školu reprezentovali na prestižní mezinárodní výtvarné 

soutěži Lidice 2018 (46th International Children´s Exhibition of Fine Arts), organizované 

Památníkem Lidice. Nově se škola přihlásila a také úspěšně zařadila do výtvarné soutěže 

Povodí Moravy, s. p. s názvem Voda štětcem a básní. Každoročně, tedy i letos, se žáci školy 

zúčastnili Celostátních sportovních her sluchově postižených žáků. Naši školu v Hradci 

Králové velmi dobře reprezentovalo 14 žáků – 7 dívek a 7 chlapců. Medaile získali 

jednotlivci v mnoha disciplínách. V celkovém hodnocení škol naši žáci obsadili 4. místo. 

Tradiční zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem se konala v Hynčicích 

pod Sušinou. Účastníci 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 první místa. 

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

environmentální výchovy. Absolvovali programy ve Sluňákově, účastnili se soutěže 

Recyklohraní. Celý rok se zapojovali do třídění odpadu, sběru papíru a dalších surovin. 

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

místech Moravy. Slavnostním zakončením a rozloučením s žáky 9. a 10. ročníku jsme 

za přítomnosti všech zaměstnanců školy a rodičů školní rok uzavřeli. Oceněným žákům byly 

předány diplomy, vycházející žáci dostali na rozloučenou dárečky na památku. 
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Základní školu řídí zástupkyně ředitelky školy. Ta je součástí vedení školy, a může 

tak ovlivňovat chod celé organizace. Pedagogická práce a činnost celé základní školy 

je průběžně hodnocena vedením školy jak při hospitacích v hodinách, tak účastí vedoucích 

pracovníků na jednotlivých akcích školy. Školní pedagogická administrativa je vedena 

v programu Bakaláři. 

5.3 Mateřská škola 

Mateřská škola je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově 

postižené Olomouc, Kosmonautů 4. Kapacita školky je 24 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd, 

v nichž v každé vyučuje vysokoškolsky vzdělaná učitelka spolu s asistentkou pedagoga. 

Ve sledovaném školním roce došlo z důvodu postižení dětí a na doporučení školského 

poradenského zařízení v jedné ze tříd k navýšení počtu zaměstnanců o jednoho asistenta 

pedagoga. Mateřskou školu navštěvují děti se sluchovým postižením, s vývojovou dysfázií, 

děti s kombinací sluchového a jiného postižení. Pokud není kapacita mateřské školy zcela 

zaplněna, jsou přijímány také děti s jiným typem postižení, nejčastěji s autismem. Děti jsou 

vzdělávány dle ŠVP s názvem Budeme si spolu hrát, ty budeš můj kamarád, který byl 

pro školní rok 2017/2018 upraven. Tento ŠVP zohledňuje konkrétní podmínky a tradici MŠ. 

Veškeré činnosti se zaměřují především na individuální přístup, kvalitní rozvoj osobnosti 

dítěte, odstraňování komunikačních a sociálních bariér - děti také v roli aktivních účastníků 

navštěvují nejrůznější akce organizované pro děti slyšící, jako například divadelní 

představení, dopravní, sportovní a výtvarné soutěže, hry a akce pro širokou veřejnost. 

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

komunikační metoda využívá i v základní škole pro sluchově postižené v Olomouci, kam děti 

mohou po ukončení předškolního vzdělávání nastoupit. Škola respektuje přání rodičů 

vzdělávat ve znakovém jazyce. Děti jsou tak připraveny na přestup a metody využívané 

ve škole pro sluchově postižené.  

Pedagogickou práci a činnost mateřské školy hodnotí a sleduje vedení školy v rámci 

hospitací, osobní účasti na poradách a akcích mateřské školy. Součástí vedení školy 

je vedoucí učitelka MŠ, která se na vedení školy přímo podílí. 

Pro činnost mateřské školy, respektive pro vzdělávání dětí, je velmi důležitá úzká 

spolupráce s rodiči, proto v průběhu celého roku probíhala řada zábavných i informačních 

akcí určených právě pro ně. Září patřilo netradičním třídních schůzkám, které mají svou 

formální i neformální část. Rodiče měli možnost získat na setkání s paní doktorkou Evou 

Havlíkovou nové poznatky z oblasti foniatrie. Měli možnost být pyšní na své děti, zasmát se, 
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tvořit, zatleskat, ale také zatlačit slzu dojetí a spokojenosti při vánoční besídce, velikonočním 

jarmarku nebo při rozloučení s předškoláky.  

Dodržovat zásady a pravidla bezpečnosti, zdraví, samostatnosti, všechny zásady 

dětem zprostředkovat zábavnou formou a v průběhu celého roku upevňovat, to je cíl, který 

si každoročně dávají všichni pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy. Proto i v hodnoceném 

roce proběhla beseda dětí s městskou policií, projektový den s názvem Bezpečnost a zdraví, 

navštívili jsme dopravní hřiště v Litovli, zúčastnili jsme se městské dopravní soutěže. 

„Máme rádi zvířata a přírodu vůbec!“ Tímto heslem jsme se řídili během celého 

školního roku. Děti se pečlivě staraly o zvířata všeho druhu – sbíraly kaštany, uspávaly 

broučky, navštívily ZOO, navázaly vztah s fenkou Arwen, která k nám během celého roku 

docházela se svou paničkou v rámci canisterapie, zúčastnily se zážitkové lesní pedagogiky, 

staraly se o školní záhonky, které se jim za vzornou péči odměnily úrodou hrášku 

a ředkviček. 

„Pár přátel stačí mít.“ Celá MŠ jich má mnoho, jsou to přátelé, kteří nám pomáhají - 

jsou to kolegové z ostatních úseků školy, jejichž spolupráce nám umožňuje vytvářet dětem 

příjemnější, podnětnější, zajímavější prostředí, kolegové, kteří pro děti připravili mikulášskou 

nadílku, kolegové, se kterými jsme si opět zpříjemnili čekání na Vánoce a společně si s celou 

školou zazpívali právě u nás ve školce vánoční koledy. A jsou to také příslušníci armády roty 

EOD Olomouc, kteří nás opět navštívili ve vánočním čase a kromě své přítomnosti, uznání 

a potlesku předali finanční dar v hodnotě 10 000 korun. 

I v tom sledovaném školním roce se mateřská škola zapojila do projektu České obce 

sokolské s názvem Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky. Děti si znovu upevňovaly 

všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, s čímž jim zdárně pomáhali zvířecí kamarádi 

v podobě asistentek pedagoga. Svou tradici získala v MŠ také celorepubliková kampaň Celé 

Česko čte dětem. Cílem této kampaně je budovat a podporovat u dětí vztah ke knihám. Děti 

viděly pohádky – divadelní představení, které si pro ně připravili zaměstnanci školky. 

Naši starší kamarádi školky s „tetami“ také nacvičili pohádku O veliké řepě. S pohádkovým 

tématem také úzce souvisí tradiční karneval, který školku promění v místo plné zajímavých 

bytostí, které spolu tancují, soutěží a hlavně se baví. Zcela nově měly děti možnost 

nahlédnout do tajů vesmíru, který přijel přímo k nám do školy v rámci Planetária Morava. 

V průběhu celého školního roku pedagogové MŠ prezentovali všechny činnosti dětí 

prostřednictvím fotografií v prostorách školy a na webových stránkách školy. MŠ se mimo 

jiné hlásí k několika celorepublikovým projektům, které se zaměřují na vzdělávání 

pracovníků. V rámci projektu Šablony prohloubili zaměstnanci své znalosti v oblasti 
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předčtenářské gramotnosti při práci s dvouletými dětmi. Od tohoto školního roku je MŠ také 

součástí projektu Klokanovy školky, jehož cílem je zdokonalit dovednosti pedagogů v oblasti 

poznání a stimulace dítěte formou workshopů, výměny a sdílení zkušeností. Díky propojení 

se stážemi a praktickým ověřováním metodických pomůcek přináší ucelený motivační 

materiál pro předškolní vzdělávání. 

5.4 Internát 

Internát v naší škole neplní pouze roli ubytovacího zařízení, ale rozvíjí v průběhu celého 

školního roku výchovně-vzdělávací činnost ubytovaných dětí a žáků. Ta byla ve školním roce 

2017/2018 realizována podle výchovně-vzdělávacího programu pro internát, který navazoval 

na školní vzdělávací programy. 

Činnost internátu se dále řídila celoročním plánem Náš rok, kde byla rozpracována 

charakteristika jednotlivých činností a konkrétní námětové okruhy. Z těchto podkladů 

vycházeli vychovatelé při tvorbě Ročního plánu výchovné skupiny, který byl s dětmi během 

školního roku průběžně realizován. Obsah plánu byl individuálně přizpůsoben struktuře 

skupiny. 

Činnost internátu řídí, kontroluje a vede vedoucí vychovatelka. Vedoucí vychovatelka 

pravidelně s vychovateli konzultovala organizaci, poskytovala jim metodické vedení 

a rozvíjela jejich profesní potenciál. Ředitelství školy se podílí na řízení internátu a podporuje 

jeho činnost v mnoha sférách. Akcí pořádaných internátem se osobně účastní. 

Ve sledovaném školním roce děti pracovaly se svými kmenovými vychovateli 

ve čtyřech skupinách základní školy a jedné skupině střední školy. Dětem byly nabízeny 

aktivity v souladu s jejich osobnostními preferencemi (sportovní, výtvarné, domácí práce, 

atd.). Kooperací dětí a žáků v diferencovaných skupinách docházelo k upevňování 

vzájemných vztahů, ale také k rozvoji vzájemné tolerance a spolupráce. 

Dalším úkolem vychovatelů bylo upevňování a rozvoj klíčových kompetencí, 

zajišťování podmínek pro studium našich žáků, pomoc při jejich studiu a sledování prospěchu 

i chování. Každodenní a nedílnou součástí činnosti internátu byla pravidelná příprava žáků 

na vyučování, která probíhala s ohledem na věk a potřeby jednotlivých dětí. Děti a žáci měli 

k přípravě na vyučování možnost využívat klubovny, čítárnu, počítačové učebny, 

samozřejmostí je v rámci školou nastavených pravidel přístup k internetu. Konzultace 

vychovatele s učitelem a předávání si aktuálních informací z pedagogické a vzdělávací 

oblasti bylo běžnou praxí. Ve zvýšené míře se vychovatelé věnovali studijní přípravě žáků 

prvního ročníku a jejich adaptaci.  
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Nezbytnou aktivitou na internátě je čtení. K tomu mohou děti využívat prostory 

kluboven, ale především osobitou čítárnu vybavenou knihami, která je zřízena v zajímavém 

prostoru školy a umožňuje vytvářet pocit soukromí, domácí pohody a neformálnosti. 

Bez zařazení programu v počítačové učebně a v klubovně s interaktivní tabulí se činnost 

na internátě také neobejde. 

Kromě každodenního učení měly děti dostatek prostoru pro zábavu a odreagování.  

To vše mělo vliv na utužení vzájemných vztahů. Aktivity v nich navíc podporovaly 

zvídavost, cílevědomost, trpělivost a soutěživost. 

V průběhu školního roku jsme se také snažili formovat správný vztah žáků k přírodě  

a ke všemu, co s ekologií souvisí. Stěžejní akcí v rámci environmentální výchovy bylo šetření 

vodou a elektrickou energií, dále pak třídění odpadu. Vychovatelé s dětmi a žáky ocenili 

možnost využití pomůcek ze školního kabinetu EVVO.  

Přehled zájmových oblastí internátu: 

- sportovní (basketbal, kopaná, florbal, atletika, plavání, jízda na kolech a koloběžkách, 

bruslení, badminton, lyžování, cvičení a další sportovní aktivity v tělocvičně a venku); 

- výtvarná (keramika, výtvarná činnost, práce s lisem Big Shot); 

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

- relaxační (cvičení s prvky jógy, uvolňovací cviky); 

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

Děti a žáci se zúčastnili projektových týdnů Naše město, Příroda je nejlepší učitel – 

poznáváme stromy, poznáváme ekosystém jezera Poděbrady, Halloween, Buď fit 

a projektových dnů Hrnečku vař, Valentýn, Vítání jara. 

Mezi nejoblíbenější aktivity dětí a žáků patřily výlety: do kukuřičného bludiště, 

do Mariánského Údolí, turistický výlet na Pohořany, na Sv. Kopeček na lesní hřiště, 

výlet do Slavonína na Pevnůstku, na kaprodrom, výlety s možností osvěžení ve vodě 

(Amerika, Poděbrady). 

Děti a žáci formovali svou osobnost a všeobecný přehled také v rámci účasti 

na exkurzích a výstavách. Navštívili např. výstavy: Historie BMW, Netopýři tajemní a zra-

nitelní, Rozkvetlé památky, Tajemná Indonésie, výstava obrazů Trickart v galerii Šantovka, 

výstava historické a hasičské techniky v galerii Šantovka, prezentace fotografií zvířat 

v divočině od cestovatele Miroslava Chytila, výstava děl umělce Oldřicha Schnabla v Galerii 

G, výstavy v galerii Caesar, výstava modelů hradů a zámků v knihovně v ulici Jungmannova. 

Dále se děti zúčastnily vánočních trhů spojených s prohlídkou kostelů a betlémů, rozsvícení 

stromečku na Horním náměstí, mikulášské nadílky na Horním náměstí, vánočního jarmarku 
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v RC. Dětmi vítaná byla také návštěva herní zóny Minecraft, podnikové prodejny Nestlé, 

Olomouckého Majálesu, rozária a sbírkových skleníků, cukráren a knihoven. V rámci 

internátu byly pořádány taneční večery a promítání filmů na přání, mikulášské posezení, 

vánoční besídka či pálení čarodějnic s opékáním špekáčků. Zážitky dětí a činnost internátu 

prezentovali pedagogové na webových stránkách školy. 

Díky návštěvě čínských studentů doktorského studijního programu Special Education 

z Ústavu speciálněpedagogických studií UP Olomouc se děti interaktivní formou 

seznamovaly s kulturou cizích zemí, zvyky, volnočasovými aktivitami a hrami, dokonce 

i s čínskými znaky, origami, Tai-Chi apod. 

Během školního roku se žáci zúčastnili mnoha soutěží (např. dopravní soutěž, 

florbalový turnaj, sportovní hry sluchově postižených žáků, turnaj ve futsalu, akce 

Sportujeme společně FTK UPOL, turnaj v basketbalu dívek, turnaj moravských škol v malé 

kopané). Děti a vychovatelé se také zapojili do organizace soutěže pořádané školou Paleta 

ticha (viz strana 23). 

Mezi další sportovní a pohybové aktivity dětí a žáků byly zařazeny vycházky 

na dětská hřiště v okolí školy, do parku a města, pravidelná sportovní odpoledne (jízda 

na kolečkových bruslích, koloběžkách, míčové hry, badminton, ping pong, opičí dráhy, 

cvičení), zimní sportovní aktivity (hry, soutěže, bobování, hry se sněhem, kluziště), bowling, 

Světový den orientačního běhu, cvičení s prvky jógy. Děti ubytované na internátě také hojně 

využívaly školní hřiště, tělocvičny a školní zahradu upravenou pro všechny věkové kategorie 

dětí a žáků. 

Rozvoj sebeobsluhy žáci trénovali i ve školní cvičné kuchyňce. Byli vedeni 

k samostatnosti a praktickým činnostem spojeným s nakupováním. Aktivně se podíleli 

na pečení croissantů, halloweenském pečení, pečení a zdobení perníčků, adventních věnců 

i sušenek, přípravě dezertů, zmrzliny. Se zájmem vyrobili krmítka pro ptáčky z jablek a zrní 

a zdobili vánoční stromeček pro zvířátka. Připravené dobroty posloužily jednak jako 

občerstvení při odpoledních akcích výchovných skupin, ale také pro praktické osvojení si 

základů etikety nejen při stolování.  

Děti a žáci měli možnost pravidelného tvoření ve výtvarném kroužku. Vyráběli např. 

ozdoby na stromeček, vánoční, valentýnské, velikonoční dekorace, vykreslovali mandaly, 

malovali voskem, skládali origami, tvořili z přírodních materiálů, pracovali s lisem Big shot 

i v keramické dílně.  



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2017–2018  30 

Jedním z hlavních cílů vychovatelů je vytvořit na internátě atmosféru, která 

se v maximální možné míře přibližuje vlídnému rodinnému prostředí respektujícímu potřeby 

každého dítěte. A to se nám v průběhu celého školního roku úspěšně dařilo. 

5.5 Školní družina a školního klub 

Ve školním roce 2017/2018 pracovala, díky opětovnému velkému počtu zapsaných žáků, 

dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Personálně byl chod školní 

družiny a školního klubu zajištěn třemi vychovatelkami a na zkrácený úvazek jednou 

asistentkou pedagoga. Celkem bylo do školní družiny zapsáno šestnáct dětí a do školního 

klubu jedenáct dětí.  

Výchovně-vzdělávací činnost školní družiny a školního klubu probíhala podle ročních 

tematických plánů nesoucích název Svět kolem nás vycházejících ze školního výchovně-

vzdělávacího programu. Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést 

v průběhu celého školního roku žáky ke smysluplnému trávení volného času. Dále pak 

ke vzájemnému respektu, 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 a pro naplnění těchto činností 

byla využívána tělocvična, klubovna družiny, klubovna vybavená interaktivní tabulí, prostor 

čítárny, školní hřiště, školní zahrada a školní cvičná kuchyňka.  

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

besedy, které dětem nenásilnou formou zprostředkovaly informace například o slušném 

chování, správné hygieně, dopravní výchově atd. V průběhu školního roku si děti připomněly 

různé tradice, které se pojí nejen s významnými českými svátky, ale i novějšími 

zahraničními. Prožily tak Halloween, svátek Sv. Martina, Mikuláše, Vánoce, svátek 

Tři Králové, Valentýn, Velikonoce, pálení čarodějnic, stavění májky. V neposlední řadě 

proběhlo několik projektových dnů a týdnů, jako například projektový týden Naše město, 

Příroda je nejlepší učitel nebo projektový den Geocaching.  

V rámci časových možností se děti školní družiny a školního klubu účastnily mnoha 

akcí konaných v Olomouci a blízkém okolí. Z nejzdařilejších je možno jmenovat například 

výstavy Netopýři tajemní a zranitelní, Rozkvetlé památky, výstava sochařských děl Sculpture 

line, výstava modelů hradů a zámků či výstava fotografií zvířat v divočině od cestovatele 

Miroslava Chytila. Dále jsme navštívili Vánoční jarmark a Velikonoční jarmark v budově 

RCO, Mikulášskou nadílku na Horním náměstí v Olomouci, sbírkové skleníky, botanickou 

zahradu a rozárium. Velké oblibě ze strany dětí se těšila herní zóna Minecraft v galerii 
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Šantovka nebo návštěva olomouckého Majálesu, při kterém bylo možno si vyzkoušet spoustu 

zajímavých aktivit.  

Děti navštěvující školní družinu a školní klub se ve sledovaném období účastnily také 

mnoha sportovních aktivit, jako například Sportujeme společně nebo sportovní odpoledne 

plné her pod vedením studentů FTK UP v Olomouci. I letos opakovaně školní družina 

a školní klub navázaly spolupráci s čínskými studenty studijního programu Special Education 

z Ústavu speciálněpedagogických studií UP, kteří si pro děti připravili několik interaktivních 

programů. S příchodem jara nastal čas opět organizovat oblíbené středeční výlety, které byly 

pro děti zpestřením a těšily se jejich velkému zájmu.  

Využití mimoškolního času tráveného ve školní družině a školním klubu bylo pestré, 

bohaté a pro děti velmi zajímavé. Některé akce se pro svou oblíbenost opakují každoročně 

a mnoha novými a zajímavými nápady přispěly vychovatelky, což bylo ceněno kladnými 

ohlasy ze strany dětí i jejich rodičů. 

  



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2017–2018  32 

6. Údaje o prevenci rizikového chování 

 

Základem prevence rizikového chování je zájem zaměstnanců školy o vytvoření příznivého 

a přátelského školního prostředí, je založená na dobrých mezilidských vztazích vycházejících 

ze  vzájemného respektování, tolerance, snahy o poznání individuality každého žáka, jeho 

problémů a rodinného prostředí. Naší výhodou je, že jsme škola středně velká, ve které 

se všichni navzájem velmi dobře znají a schází prostor pro anonymitu, která se může stát 

živnou půdou pro vznik rizikového chování.  

Oblast prevence rizikového chování je součástí školního vzdělávacího plánu a podílí 

se na ní všichni pedagogové. Rodiče žáků jsou průběžně informováni o školních výsledcích 

a o projevech chování svých dětí ve škole.  

Zaměstnanci školy byli školním metodikem prevence na počátku školního roku 

seznámeni s Minimálním preventivním programem a Plánem práce školního metodika 

prevence pro školní rok 2017/2018. Všem pedagogům školy byly v průběhu školního roku 

poskytovány aktuální informace z problematiky, které jim mohly být nápomocny 

při rozpoznávání rizikového chování žáků.  

Velký prostor jsme věnovali bezpečnostním rizikům zneužití ICT. Žáci základní 

i střední školy byli jim odpovídající formou přednášek a besed v průběhu školního roku 

postupně seznamováni s problematikou kyberšikany, s bezpečnostními riziky zneužití ICT 

a s problematikou nadměrného používání informačních technologií.  Žáci sedmých a osmých 

tříd se zúčastnili besedy o kyberšikaně v městské knihovně v Olomouci, žáci celé školy 

absolvovali přednášku školního metodika prevence o nebezpečných jevech ve virtuálním 

prostředí. Žáci střední školy se již třetím rokem účastnili preventivních programů 

organizovaných P - centrem Olomouc. Letos poprvé škola na své webové stránky umístila 

rady pro rodiče v oblastech Ochrana osobních údajů, Bezpečně on-line, Nebezpečné jevy 

ve virtuálním prostředí. V osvětě na stránkách školy hodláme pokračovat i nadále. Velkému 

zájmu žáků 2. stupně ZŠ a SŠ se těšila interaktivní přednáška Mgr. Lukáše Látala 

ze společnosti Nebuď oběť organizovaná v rámci Projektu Bezpečný internet s ČSOB – Rizika 

internetu a komunikačních technologií.  

Pravidelně a dlouhodobě spolupracuje škola s Policií ČR a Městskou policií Olomouc. 

Městská policie připravila pro žáky ZŠ přednášku orientovanou na správné chování 

v městském provozu, děti z MŠ se vydaly na dopravní soutěž do Litovle, jeden 

z projektových dnů ZŠ byl věnován dopravní výchově a zdravovědě. Žáci SŠ navštívili 
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Záchrannou lékařskou službu v Olomouci. Žáci ZŠ se zúčastnili celostátní dopravní soutěže 

mladých cyklistů ze škol pro SP ve Valašském Meziříčí. 

Školní metodik prevence absolvoval Krajskou konferenci metodiků prevence 

v Olomouci, zúčastnil se zajímavého semináře o rizikovém chování na internetu, který 

pořádala UP Olomouc.  Se závěry konference a semináře byli kolegové seznámeni. 

Aktivity školy jsou zaměřeny na osvětu všech dětí a žáků. Respektujeme jejich věk 

a osobnostní zvláštnosti. Snažíme se vytvářet pozitivní klima ve třídách, aby žáci dovedli 

hovořit otevřeně a s důvěrou. V rámci školy byly vytvářeny takové podmínky, aby se projevy 

rizikového chování minimalizovaly (práce s třídním kolektivem, spolupráce s rodiči, třídní 

schůzky, individuální pohovory, projektové dny, soutěže, exkurze, přednášky, závody).  

V rámci vyučování jsou žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému 

využití volného času. Během školního roku byly zařazovány takové školní a mimoškolní 

aktivity, které napomáhaly ke stmelení kolektivů tříd a skupin ve školských zařízeních,  

ke zlepšení schopnosti žáků komunikovat a spolupracovat.  

Pro řešení problematických situací je ve škole vypracován postup, se kterým jsou 

zaměstnanci opakovaně seznamováni. O situacích, které je nutno řešit školním metodikem 

prevence, jsou vedeny záznamy.  

Za velmi účinnou považujeme spolupráci školy s rodiči, spolupráci všech 

zaměstnanců školy a vzájemnou informovanost v oblasti rizikového chování. Vážíme si 

vzájemné důvěry žáků s pedagogy, což mimo jiné velmi usnadňuje práci při řešení 

jednotlivých problémů. Situace ve škole je z hlediska rizikového chování stabilizovaná. 
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7. Přehled pracovníků školy 
 

7.1 Zaměstnanci podle pracovního zařazení 

Tab. č. 21 

Přehled zaměstnanců školy 

Pracovní zařazení 
Přehled fyzických 

zaměstnanců školy 

Úvazek 

Zaměstnanci 
Z toho asistenti 
pedagoga 

Střední škola                     11 10,4285          5,0 

Základní škola                     29 23,7414 5,4686 

Mateřská škola  9               9,0          5,0 

Školní družina  6 2,259  0,6458 

Školní klub  1               0,5 - 

Internát  8 7,125 - 

Speciálněpedagogické centrum  5               4,5 - 

Celkem pedagogičtí pracovníci                     59 57,0539        16,1144 

Celkem nepedagogičtí pracovníci                     20             17,0 - 

Celkem na mateřské dovolené  5 - - 

Počet pracovníků celkem:                     83 74,0539        16,1144 

Komentář: 
Učitelka základní školy působí současně jako vychovatelka ŠD a AP ZŠ  – úvazek 0,2728 a 0,134 a 0,5938. 
Učitelka základní školy působí současně jako učitelka SŠ – úvazek 0,6362 a 0,4285. 
Asistent pedagoga základní školy působí současně jako vychovatelka ŠD - úvazek 0,7812 a 0,5952. 
Asistent pedagoga základní školy působí současně jako asistent pedagoga ŠD - úvazek 0,6875 a 0,4506. 
Asistent pedagoga základní školy působí současně jako zdravotnice školy – úvazek 0,6562 a 0,3. 
Asistent pedagoga základní školy působí současně jako vychovatelka ŠD - úvazek 0,6562 a 02232. 
Asistent pedagoga základní školy působí současně jako asistent pedagoga ŠD -úvazek 0,75 a 0,1952. 
Asistent pedagoga základní školy působí současně jako vychovatelka ŠD - úvazek 0,6562 a 0,6608. 
Sociální pracovnice působí současně jako administrativní pracovnice - úvazek 0,5 a 0,5. 
Vychovatelka působí současně ve ŠK a INT. 
V celkovém součtu „Celkem pedagogičtí pracovníci“ jsou uvedení pedagogové započítáni pouze 1x, není 
uvedena sociální pracovnice, zahrnuta v SPC  - úvazek 0,5. 

 

7.2 Nepedagogičtí pracovníci 

Tab. č. 22 

Funkce 
Počet 

zaměstnanců 
Úvazek Stupeň vzdělání 

Hlavní účetní, pokladní 1 1,0 SŠ 

Správce rozpočtu 1 1,0 VŠ 

Mzdová účetní 1 0,5 SŠ 

Personalista 1 0,8 VŠ 

Sociální pracovník, pokladní 1 1,0 SŠ 

Administr. a spis. pracovník 1 0,6 SOU 

Vedoucí stravovacího provozu 1 1,0 SŠ 

Kuchař 2 2,0 SOU 

Pomocný kuchař 3 2,0 základní, SOU 

Zdravotník 1 0,3 SŠ 

Údržbář, řidič 2 2,0 SŠ, SOU 

Uklízečka 5 4,8 základní, SOU 

Komentář: 
SOU – střední odborné učiliště, SŠ – střední škola, VŠ – vysoká škola 
Škola zaměstnává 4 neslyšící zaměstnance. 
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Tab. č. 23 

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 

- - - - - 3 2 5 1 7 - 2 3 17 20 

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. č. 21. Zaměstnanci podle pracovního zařazení – počet pracovníků celkem – je však 
započítána pouze jedenkrát. 

 

 

7.3 Pedagogičtí pracovníci 

Tab. č. 24 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Pedagogové podle zařazení Aprobace ve výuce 
% 

kvalifikace 

Učitel SŠ VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent pedagoga SŠ VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Učitel ZŠ VŠ – speciální pedagogika    95 % 

Výchovný poradce VŠ – speciální pedagogika - 

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

100 % 

Asistent pedagoga ZŠ 
VŠ – speciální pedagogika 
SŠ – pedagogické zaměření, kurz asistenta pedagoga 

100 % 

Učitelka MŠ VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent pedagoga MŠ SŠ + kurz asistent pedagoga 100 % 

Vychovatel ŠD VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent pedagoga ŠD VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Vychovatel internátu VŠ – bakalářské, magisterské studium – speciální pedagogika 100 % 

Noční asistent SŠ + kurz asistent pedagoga 100 % 

Speciální pedagog VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Psycholog VŠ – psychologie 100 % 

Komentář: 
Škola zaměstnává dvě neslyšící asistentky pedagoga.  
Výchovný poradce vykonávající funkci nemá v současné době odpovídající studium.  
Vychovatel internátu – vzdělání inženýr + program celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě   
UP v Olomouci – Doplňující pedagogické studium pro absolventy vysokých škol a Rozšiřující studium speciální 
pedagogiky. 
Jeden pedagog, jinak absolvent pedagogické fakulty, v průběhu školního roku opakoval jednu ze státních 
závěrečných zkoušek. 
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Tab. č. 25 

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 

- - 3 17 - 8 1 14 3 13 2 2 9 54 63 

Komentář: 
M = muži, Ž = ženy 
Pedagožka ZŠ je také zaměstnaná jako zdravotnice školy, z toho důvodu je zahrnuta v celkovém součtu jak 
u pedagogických pracovníků školy, tak u nepedagogických pracovníků školy. V celkovém součtu (tab. č. 21) 
je započítána jedenkrát. 

 

Tab. č. 26 

Pedagogičtí pracovníci školy podle pracovního zařazení 

Úsek Počet zaměstnanců Zařazen v: 
Stupeň 

vzdělání 

  Funkce napříč celou organizací 

  Ředitelka školy 1 ZŠ VŠ 

  Zástupce ředitelky školy (statut. zástupce) 1 ZŠ VŠ 

  Školní metodik prevence 1 ZŠ VŠ 

  Výchovný poradce   1 ZŠ   VŠ 

  Předsedkyně školské rady       1 ZŠ   VŠ 

  Koordinátor ICT, správce sítě 1 SŠ VŠ 

  Koordinátor BOZP a PO 1 ZŠ VŠ 

  Koordinátor EVVO 1 ZŠ VŠ 

Koordinátor dětí s PAS 2 SŠ VŠ 

   Koordinátor dobrovolníků a os. asistentů 1 SŠ SŠ 

Úsek Počet zaměstnanců Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 

Střední škola 

  Zástupkyně ředitelky školy 1 X VŠ 

  Učitel 6 5,4285 VŠ 

  Asistent pedagoga 5         5,0 VŠ 

  Vedoucí metodického sdružení 1 X VŠ 

Kariérový poradce 1 X VŠ 

Celkem pedagogických pracovníků 11  10,4285 X 

  Základní škola 

  Zástupkyně ředitelky školy 1 X VŠ 

  Učitel 20       18,2728 VŠ 

  Asistent pedagoga 8  5,4686 VŠ, SŠ* 

  Vedoucí metodického sdružení 1 X VŠ 

Celkem pedagogických pracovníků 28 23,7414 X 

Mateřská škola 

  Vedoucí učitelka 1 X VŠ 

  Učitelka 4            4,0 VŠ 

  Asistent pedagoga 5            5,0    SŠ * 

Celkem pedagogických pracovníků   9            9,0 X 
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Úsek Počet zaměstnanců Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 

Školská zařízení (ŠD, ŠK, Internát) 

  Vedoucí vychovatelka 1 X VŠ 

  Vychovatel  11    7,2382 VŠ 

  Asistent pedagoga 2    0,6458 VŠ 

  Noční asistent 2            2,0     SŠ * 

Celkem pedagogických pracovníků 15  9,884 X 

Speciálněpedagogické centrum 

  Vedoucí SPC 1 X VŠ 

  Speciální pedagog 3            3,0 VŠ 

  Psycholog 1            1,0 VŠ 

Celkem pedagogických pracovníků   4            4,0 X 

  Komentář: 
  ZŠ – základní škola, SŠ – střední škola, ŠD – školní družina, ŠK – školní klub, SPC – speciálněpedagogické centrum 
  PAS – poruchy autistického spektra 

Jeden pedagog, jinak absolvent pedagogické fakulty, v průběhu školního roku opakoval jednu ze státních 
závěrečných zkoušek. 

*Kurz asistenta pedagoga 
Řádky, ve kterých není uveden úvazek, jsou zahrnuty v počtu zaměstnanců toho kterého úseku. 
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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 zaměstnanců všech úseků školy: 

- Znakový jazyk   Mgr. I. Doležalová, Bc. L. Kučerová, K. Kučerová 

- Školení první pomoci  M. Pospíšil – zdravotnická záchranná služba Olomouc 

- Školení BOZP a PO  J. Ptáček – Vzdělávací institut spol. s r. o., Prostějov 

- Školení GDPR   Mgr. J. Polešenský 

Individuálně absolvované vzdělávání 

Zaměstnanci školy, včetně vedoucích a administrativních pracovníků, ve sledovaném roce 

absolvovali velké množství kurzů, školení, seminářů, konferencí. Některých témat 

se zúčastnilo více pedagogů školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

je realizováno na základě ročního plánu. Ve sledovaném roce zaměstnanci absolvovali: 

- Tvorba pomůcek jako prostředek k efektivnímu vzdělávání dětí, žáků s PAS – 

Paspoint, z.ú., Brno, 

- Projektová výuka v praxi – Descartes, v.o.s., vzdělávací agentura, Svratouch 104, 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na polytechnické vzdělávání – NIDV, 

Podpora škol formou projektu Šablony I, 

- Vyjednávání se zaměstnavatelem jako nástroj začleňování uživatelů sociálních služeb 

na trh práce – FOSA, o.p.s. Praha, 

- Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem – 

MŠMT, Praha,  

- Vybrané problémy pro vychovatele DMI – Školské zařízení pro vzdělávání 

pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, 

- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – Infra s.r.o., Stařeč, 

- Slyšet jinak: bezbariérová hudební výchova – UP v Olomouci, PdF, Olomouc, 

- Slyšet jinak: výroba netradičních hudebních nástrojů – UP v Olomouci, PdF, Olomouc, 

- Rozvoj čtení s porozuměním u žáků s dyslexií a atypickým vývojem čtenářských 

dovedností – NÚV, Praha, 

- Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky – NÚV, Praha, 
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- Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – INFRA, s.r.o., Stařeč, 

- Metoda dobrého startu – Jana Swierkoszová – Schola Viva, o.p.s., Olomouc, 

- Podpora čtenářské gramotnosti v praxi – Kateřina Glosová, ZŠ a MŠ Horka n. Moravou, 

- Komunikační systém VOKS – NÚV, Praha, 

- Matematika plná činností – Schola Viva, o.p.s., Šumperk, 

- Specifika výchovy a vzdělávání dětí romské minority (nejen) hudbou – UP v Olomouci, 

PdF, Olomouc, 

- Paměťové metody aneb s minimální námahou k dokonalé paměti – ANAG spol. s. r.o., 

Olomouc,  

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

- Orientační logopedické vyšetření – NÚV, Praha, 

- Školení Phonac – Olomouc, 

- Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra – Agentura Majestic,  

- Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s autismem – NAUTIS, z. ú., Praha, 

- Lateralita u dětí v mateřské škole a 1. stupni ZŠ – Zřetel, s.r.o., Brno, 

- Podpůrná opatření u žáků s PAS nebo vybraným psychickým onemocněním – 

PPP Francouzská 56, Praha 10, 

- Setkání učitelů českého jazyka – UP v Olomouci, PdF, Olomouc, 

- Poznej a chraň naši přírodu – Český svaz ochránců přírody, Ekocentrum Iris, Prostějov, 

- Specializační studium pro koordinátory EVVO – Lipka, p. o., 

- Kurz znakového jazyka – Oblastní unie neslyšících Olomouc, z. s.,  

- Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – UP v Olomouci, PdF, Olomouc,  

- Studium oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika – UP v Olomouci, 

PdF, Olomouc, 

- Studium oboru Aplikovaná tělesná výchova – UP v Olomouci, FTK, Olomouc, 

- Studium Muzikoterapie – UP v Olomouci, FF, Olomouc, 

- Studium oboru Andragogika v profilaci na personální management – UP v Olomouci, 

FF, Olomouc, 

- Doktorský studijní program Speciální pedagogika – UP v Olomouci, PdF, Olomouc, 

- Případová konference sociálních pracovníků PPP a SPC – KIPR, NÚV, Praha,  

- VI. krajská konference primární prevence rizikového chování pro pedagogické 

pracovníky – Autorita učitele – PPP a SPC OK, Olomouc, 

- Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce 

2017 – Pavučina, sdružení středisek ekologické výchovy, 
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- Konference „Jak připravit neslyšící na budoucnost“ – Svaz neslyšících a nedo-

slýchavých osob v ČR, z. s., Praha, 

- Konference pro koordinátory EVVO olomouckého kraje – Ekocentrum Sluňákov, 

- Konference o informačních a komunikačních technologií ve školství – IDG Czech 

republic, a. s, Praha, 

- Konference o technologiích ve vzdělávání, Roadshow pro školy – Microsoft, Olomouc 

- CESNET day, Olomouc, 

- Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy – Paris, vzdělávací agentura s.r.o., 

Karviná, 

- Práce s časem – Olomoucký kraj v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, 

vzdělávání,  

- GDPR ve školách a školských zařízení – Schola education Prostějov, 

- Seminář ke zvládnutí GDPR – Bakaláři software s.r.o., Pardubice, 

- Administrace VZMR vlastními silami v roce 2017 – Nakladatelství FORUM, s.r.o., 

Praha, 

- Partnerské a efektivní komunikace s kolegy a podřízenými – Centrum ekologických 

aktivit města Olomouce, o.p.s., Horka nad Moravou, 

- Podvojné účetnictví pro územní samosprávné celky – Odborné semináře pro obce, Brno, 

- PR a MARKETING školy – Dita Olchavová, Praha, 

- Asistent pedagoga – ASCS ČR, Praha, 

- Školský zákon 561/2004 Sb. – Aliance pro rozvoj a výuku lyžování, snowboardingu, 

carvingu a skatingu ČR, o.s., Olomouc, 

- Zákon o pedagogických pracovnících – Aliance pro rozvoj a výuku lyžování, 

snowboardingu, carvingu a skatingu ČR, o.s. Praha, 

- Zákoník práce ve školské praxi – výkladové problémy – Paris, vzdělávací agentura s.r.o., 

Karviná. 
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9. Údaje o spolupráci, aktivitách a prezentaci školy 

 

Škola se ve všech aktivitách své činnosti řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). 

Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem je ve všech oblastech na velmi dobré úrovni. Oceňujeme 

především odbornou záštitu a ochotu ze strany věcného odboru a dlouhodobě vstřícný přístup 

sekce ekonomické.  

Spolupráce s rodiči  

Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci (dále jen zákonní zástupci) dětí a žáků je jednou 

z priorit školy. Se zákonnými zástupci se pedagogové popř. další zaměstnanci školy scházejí 

vždy aktuálně podle potřeby. Pravidelně jsou rodiče do školy zváni na třídní schůzky, které 

se konají dvakrát ročně. Zákonní zástupci jsou pedagogy a dalšími pracovníky školy (školní 

metodik prevence, výchovný poradce, zdravotní sestra, sociální pracovnice, zaměstnanci 

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. Přes velkou a systematickou snahu školy je spolupráce se zákonnými 

zástupci ze strany zaměstnanců školy hodnocena jako průměrná. Jsou rodiče, kteří nejeví, 

i přes dlouhodobou intenzivní snahu školy, o školní výsledky a problematiku 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 však konstatovat, že zájem rodičů o spolupráci se školou postupně 

vzrůstá. 

Spolupráce se školami a školskými zařízeními 

Škola spolupracuje se školami všech stupňů v místě, v případě zájmu z celé republiky. Není 

výjimkou spolupráce se školami, pedagogy a studenty ze zahraničí. Jako fakultní škola 

Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci umožňujeme spolupráci 

s univerzitou jak po stránce odborné, tak po stránce uvádění budoucích pedagogů do praxe. 

Pedagogové školy jsou autory odborných publikací, učebnic, působí jako vedoucí 
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diplomových a bakalářských prací, plní roli odborných oponentů a jsou pravidelně 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. Jako 

pracoviště připravující po praktické stránce budoucí pedagogy škola spolupracuje 

se středními pedagogickými školami v Přerově a Hradci Králové, s pedagogickými 

fakultami v ČR. Vzájemná odborná spolupráce je navázána také s vysokou školou JAMU 

Brno. 

Tradičně velmi intenzivní je vzájemná spolupráce škol pro sluchově postižené 

v ČR, která probíhá na mnoha úrovních, mj. také při výběru střední školy vycházejících žáků 

základní školy. Naše škola spolupracuje se všemi školami pro sluchově postižené v ČR, které 

mají ve své nabídce 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 střední školy 

pro sluchově postižené v ČR navštěvují naši školu se svými náborovými programy. 

Spolupráce mezi školami pro sluchově postižené probíhá i v rámci vzájemného 

měření sil. Žáci školy se ve školním roce 2017/2018 tradičně účastnili sportovních, 

vědomostních a uměleckých soutěží, které pořádaly školy pro sluchově postižené 

v Olomouci, Ostravě, Kyjově, ve Valašském Meziříčí, v Plzni a Praze. Pedagogové naší 

školy připravovali v průběhu školního roku každoroční turnaje pro žáky ostatních škol 

ve fotbalu a košíkové. I v letošním roce proběhla v naší škole tradiční mezinárodní výtvarná 

soutěž Paleta ticha (viz strana 23), tentokrát věnovaná Karlu Čapkovi a jeho dílu R.U.R. 

Již pošesté naše škola hostila žáky a pedagogy ze škol pro sluchově postižené z celé České 

republiky.  

Střední škola – praktická škola dvouletá intenzivně spolupracuje s ostatními 

praktickými školami v regionu (výměna zkušeností, vzájemné návštěvy ve školách, 

společné akce – soutěže a setkání žáků). Tato aktivita byla ve sledovaném roce nastavena 

o možnosti vyplývající z projektu Šablony I. Dobrá je také spolupráce s Fakultou tělesné 

kultury Univerzity Palackého v Olomouci, se kterou škola připravuje zimní školu v přírodě 

s lyžařským výcvikem.  

Škola spolupracuje se základními školami běžného vzdělávacího proudu, které 

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

konzultovat problematiku vzdělávání neslyšících.  
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MŠ dlouhodobě spolupracuje s MŠ na Žižkově náměstí v Olomouci 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, Českých Budějovicích a MŠ Pipan v Praze. 

Stejně jako u střední školy, tak i u základní a mateřské školy vzájemná výměna 

zkušeností mezi pedagogy a školami v ČR vzrostla na intenzitě díky zařazení obou škol 

do projektu Šablony I. 

Spolupráce s organizacemi pro mládež 

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

Kosmonautů 4 na základě zřizovací listiny pronajímá sportoviště, stravovací provoz, učebny 

i ubytovací zařízení. V této oblasti spolupracuje 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 České obce 

sokolské, Mistrovství republiky v kanoistice, Republikového srazu žáků baseballu, 

Přeboru kraje ve florbalu, v rámci projektů také pedagogové z celé republiky atd. 

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

žáci školy 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 2017/2018 škola pokračovala ve spolupráci započaté v předchozích letech. 

Jako reprezentativní a jedinečná svého druhu v kraji, je oslovována ke spolupráci 

Pedagogickou fakultou či Fakultou tělesné kultury UP Olomouc, Krajským 

inspektorátem ČŠI Olomouc, Magistrátem města Olomouce, Olomouckým krajem, 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, z. ú. pořádali pátý ročník společenských večerů. 

Cílem bylo vytvořit jim prostor pro setkávání a seznámení se. Zároveň probíhala výuka 

společenského chování a základních společenských tanců. Završením společenských večerů 
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a zároveň místem slavnostního představení budoucích absolventů střední školy bylo 

uspořádání plesu. 

Žáci střední školy uspořádali na konci roku 2017 v rámci vánoční celoškolní akademie 

ve spolupráci s Nadačním fondem školy veřejnou prodejní výstavu vlastních prací 

a výrobků. Výstavu navštívil velký počet rodičů, zaměstnanců a přátel školy. Výstava měla 

velký úspěch. Výtěžek z prodeje byl předán do Nadačního fondu školy. Podobným způsobem 

žáci střední školy reprezentovali školu v Ostravě na vánočních trzích pro zaměstnance ČEZ. 

Ke spolupráci byla škola vyzvána na základě projektu Pomáhej pohybem. 

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

Na svých zasedáních schválila v souladu s platnou legislativou školou předložené 

dokumenty, vyjádřila se k návrhu rozpočtu školy, školním vzdělávacím programům 

a školnímu řádu, podílela se na zpracování koncepčních záměrů školy, předložila škole 

požadavky a návrhy zákonných zástupců dětí a vyjádřila se k plánům školy v oblasti 

prevence rizikového chování. Spolupráce školské rady a ředitelství školy je operativní, 

pro školu přínosná. Školská rada pracuje ve složení: Mgr. M. Skřivánková - předsedkyně, 

Mgr. P. Spáčilová – zvoleny pedagogickými pracovníky školy, Mgr. A. Škvařilová, 

PhDr. Mgr. N. Špatenková, Ph.D. – zvoleny zákonnými zástupci, doc. Mgr. J. Langer, Ph.D., 

Mgr. Bc. K. Tesaříková Čermáková – jmenováni zřizovatelem školy. 

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

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

škole služby jednak paní Hany Labské a jejího canisterapeutického psa Arwen, ale také 

dobrovolníků, kteří na základě souhlasu zákonných zástupců docházeli do školy a doplňovali 

služby u dětí v těch nejspecifičtějších a co do potřeby přítomnosti dospělé osoby 

nejnáročnějších situacích. Ředitelství školy úzce spolupracuje s Českým rozhlasem 

Olomouc, s místním tiskem, s Galerií Caesar a s obchodním centrem Globus a Olomouc 

CITY, jejichž prostory a služby 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 

zajímavé a aktuální informace o škole a její činnosti. Webové stránky školy jsou interně 

i veřejností velmi pozitivně hodnoceny. O základním poslání školy, mimoškolní činnosti dětí 

ve škole pro sluchově postižené a práci speciálněpedagogického centra informuje také 

propagační leták školy. 

http://www.sluch-ol.cz/
http://www.sluch-ol.cz/
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Spolupráce školy s externími subjekty prostřednictvím aktivit SPC 

Speciálněpedagogické centrum (SPC) je součástí Střední školy, základní školy a mateřské 

školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4. Všichni zaměstnanci školského 

poradenského zařízení se aktivně a se zájmem zapojují jak do veškerého dění školy, 

tak do odborné spolupráce na mnoha úrovních nad rámec školy: 

- přednáška pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce odborné lékařky – foniatričky 

MUDr. E. Havlíkové na téma „Sluchadla a jejich údržba“, 

- setkání uživatelů SPOLU Olomouc, 

- spolupráce s MUDr. L. Kulichovou, firmou Widex a Ing. Dolečkem při zařizování 

nového audiometru, 

- účast na Celorepublikovém volebním sněmu APSPC Praha, aktivní účast speciální 

pedagožky školy na jednáních výkonného výboru surdopedické sekce, 

- odborná setkání zaměstnanců školy se zástupci Centra kochleárních implantací 

Ostrava a Centra kochleárních implantací Praha, 

- účast na poradách vedoucích SPC svolávaných NÚV Praha,  

- členství v pracovní skupině oddělení speciálního školství MŠMT. 

Účast SPC na projektech:  

- KIPR (Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj) – vedoucí SPC zastává funkci 

krajské metodičky, 

- PdF UP - Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj. Lektorská činnost v oblasti 

„Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání“. 

Přehled oblastí spolupráce školy s jinými subjekty: 

- SPC při škole pro sluchově postižené Olomouc, 

- SPgŠ Přerov, 

- PdF a FTK UP Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc, 

- PdF MU Brno a JAMU Brno, 

- školy pro sluchově postižené v ČR, 

- speciální školy v Olomouci, střední školy praktické v regionu, 

- Slezské gymnázium v Opavě, 

- Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc, 

- SPC pro sluchově postižené v ČR a SPC při školách speciálních Olomouckého kraje, 

- NÚV Praha. 
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V oblasti péče o zdravotně postižené: 

- Středisko rané péče Tamtam, Olomouc, 

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

- Oblastní unie neslyšících v Olomouci, 

- OSPOD v jednotlivých místech Olomouckého kraje, 

- 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: 

- Pyrotechnická služba Policie ČR, Olomouc, 

- Vojenská nemocnice Olomouc, 

- Liga proti rakovině, 

- Městská policie Olomouc a Policie ČR, 

- Labyrint Brno, 

- EKO-KOM a. s., 

- Ekolamp s. r. o., 

- REMA Systém, a. s., 

- ZOO Olomouc, 

- Český rozhlas Olomouc, 

- Česká obec sokolská, 

- Skokani Olomouc – baseballový oddíl, 

- Amazonie City, 

- CineStar Olomouc, 

- Technické služby města Olomouc, a. s.  
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

V průběhu sledovaného školního roku ve škole inspekční činnost ČŠI neproběhla. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Shrnutí hospodaření školy se týká účetního období – kalendářní rok 2017. Střední škola, 

základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc je přímo řízenou organizací 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V měsíci březnu 2017 proběhlo 

u zřizovatele školy dohodovací řízení o rozpočtu školy pro účetní rok 2017. 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, 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. V neposlední řadě byly 

pořízeny učebnice, školní pomůcky, výukový materiál a vybavení učeben.  

Z fondu reprodukce majetku (FRM) byly v roce 2017 financovány tyto investiční 

akce:  

- opravy a údržba majetku školy (zejména oprava balkonů a soklů budov), 

- rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště,  

- dokončení rekonstrukce otopné soustavy,  

- revitalizace atria školy,  

- výměna únikových dveří na internátě,  

- vybudování wifi - sítě školy,  

- pořízení nábytkové sestavy do výtvarné místnosti MŠ,  

- nákup tiskového stroje do sborovny.  

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 

tělocvičen, venkovních hřišť a sauny), které využívá v souladu s platnou legislativou.  

Škole byla také poskytnuta dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekty Šablony pro ZŠ a MŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I. 

Na financování své hlavní činnosti škola pro sluchově postižené v Olomouci využila 

v roce 2017 také možnosti čerpání dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce. Škola 

rovněž získala finanční dar od státního podniku Lesy České republiky, s. p. na projekt 
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Sportovní potřeby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 25.000,- Kč. Dále 

byly škole poskytnuty finanční dary: Ing. Miroslav Skřivánek 10.000,- Kč na výtvarnou 

soutěž Paleta ticha, Asociace amatérských sportů ČR, z. s. 4.000,- Kč na sportovní vybavení, 

I-THERM spol. s r. o. 2.500,- Kč.  

Tab. č. 27  

Použití peněžních fondů (údaje v Kč) 

Ukazatel Použito k 31. 12. 2017 

Fond odměn (FO)                  0,00 

Fond reprodukce majetku (FRM ) 2 293 210,09 

Rezervní fond (RF) 1 129 691,98 

Tab. č. 28 

Finanční vypořádání (údaje v Kč) 

Ukazatel 
Poskytnuto k 31. 12. 

2017 
Použito 

k 31. 12. 2017 
Vratka při finančním 

vypořádání 

Přímé NIV celkem: 40 439 223,80 42 770 249,06 0,00 

Z toho: 

Platy 26 672 571,00 26 030 570,00 0,00 

OON       100 000,00        99 970,00 0,00 

Zákonné odvody, FKSP    9 636 806,00  9 393 029,00 0,00 

ONIV    4 029 846,80 7 246 680,06 0,00 

Komentář: 
Hlavní zdroj financování – příspěvek zřizovatele (MŠMT): 40 439 223,80 Kč. 
Přímé NIV celkem použito: 42 770 249,06 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 

Tab. č. 29 

Upravený hospodářský výsledek (údaje v Kč) 

Ukazatel Částka 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 642 031,00 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 170 070,51 

Celkem po zdanění 812 101,51 

Dodatečné odvody a vratky               0,00 

Upravený hospodářský výsledek 812 101,51 

Komentář: 
Částka zlepšeného hospodářského výsledku byla převedena do rezervního fondu ve výši 812 101,51 Kč. 
Stav rezervního fondu po převodu: 2 248 768,19 Kč. Prostředky rezervního fondu jsou využívány  
k rozvoji činnosti školy. 
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Tab. č. 30 

Inventarizovaný majetek (údaje v Kč) 

Druh majetku 
Inventarizace 

ke dni 
Celková hodnota k  

31. 12. 2017 

Nehmotný inventarizační majetek 31. 12. 2017 19 782,00 

Hmotný inventarizační majetek 31. 12. 2017 10 040 102,65 

Pozemky 31. 12. 2017 14 539 330,00 

Budovy 31. 12. 2017 154 657 268,76 

Drobný nehmotný majetek 31. 12. 2017 317 188,60 

Hmotný majetek v operativní ev. (1 000 Kč 
až 3 000 Kč) 

31. 12. 2017   1 932 661,27 

Drobný hmotný majetek (3 000 až 40 000 
Kč) 

31. 12. 2017 8 629 652,27 

Materiálové zásoby 31. 12. 2017 110 843,34 

Ceniny 31. 12. 2017 12 599,00 

Pokladní hotovost 31. 12. 2017 63 758,00 

Celkem: 31. 12. 2017                            190 323 185,89                      
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12. Školou podané a realizované projekty z cizích zdrojů 

 

- Státní dotace v rámci programu 133 110 „Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče v letech 2017 a 2018“ 

na akci: „Gastronomické vybavení školní kuchyně“ (identifikační číslo v SMVS: 

133V111000045). 

Schváleno 1 500 000 Kč (povinná spoluúčast). 

Částka byla použita na nákup gastronomického vybavení školní kuchyně. 

- Dotace v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

„Šablony pro MŠ a ZŠ I“ (OP VVV).  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004373. 

Schváleno 623 078 Kč. 

Částka je průběžně čerpána na vzdělávání pedagogů školy, odborně zaměřená setkávání 

s rodiči, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol a aktivity čtenářského klubu a klubu 

zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ. 

- Dotace v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

„Šablony pro SŠ a VOŠ I“ (OP VVV).  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007969. 

Schváleno 223 656 Kč. 

Částka je průběžně čerpána na vzdělávání pedagogů školy, sdílení zkušeností pedagogů 

z různých škol a funkci koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele (personální 

podpora SŠ). 

- Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti využití volného času dětí 

a mládeže na projekt „Zahrada poznání”. 

Schváleno 20 000 Kč (povinná spoluúčast). 

Částka byla použita na nákup materiálu pro výrobu učebních pomůcek – interaktivních 

prvků s přírodní tématikou. 

- Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti podpory mateřských škol 

jiných zřizovatelů na projekt „Didaktický materiál a vybavení učebny pro děti z MŠ”. 

Schváleno 35 000 Kč (povinná spoluúčast). 

Částka byla použita na nákup nového vybavení a zařízení logopedické učebny MŠ. 
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- Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouc v oblasti využití volného času dětí 

a mládeže na projekt „Gymnastický koberec Flexiroll pro žáky SŠ, ZŠ a MŠ 

pro sluchově postižené v Olomouci”. 

Schváleno 10 000 Kč (povinná spoluúčast). 

Částka byla použita na nákup tělocvičné pomůcky – gymnastického koberce Flexiroll. 

- Dotace v rámci dotačního programu Program podpory kultury v Olomouckém 

kraji v roce 2018 na projekt „ Paleta ticha 2018“, s podtitulem „Ve jménu R. U. R. 

(roboti jako lidé)“.  

Schváleno 30 000 Kč. 

Částka byla použita na nákup materiálu a cen pro soutěžící. 

- Finanční dar od státního podniku Lesy České republiky, s. p. na projekt „Sportovní 

potřeby pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami”. 

Schváleno 25 000 Kč. 

Částka byla použita na nákup sportovních potřeb – edukativní míče, nadhazovadla, 

hmatové tangle, lavičky, motorické dráhy atd. 
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13. Další školou sledované údaje 

 

Škola se 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 2 067 Kč.   

Střední škola 

Exkurze a výstavy: 

- Vlastivědné muzeum Olomouc, 

- Výstaviště Flora Olomouc, a. s., 

- výrobna tvarůžků (Loštice), 

- výrobna sýrů (Litovel), 

- chráněné dílny (Přerov), 

- papírny (Olomouc), 

- Nutrend (Olomouc), 

- knihovna Olomouc, 

- Moravské divadlo Olomouc, 

- výroba svíček (Olomouc). 

Školní výlety: 

- ZOO Sv. Kopeček, 

- Lednice, 

- ZOO Lešná. 

Soutěže a sportovní akce organizované školou: 

- soutěž moravských praktických škol o nejlepší muffin, 

- turnaj praktických škol v pétanque a šipkách, 

- školní soutěž ve sběru papíru. 

Školy v přírodě: 

- zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem – Kouty nad Desnou, 

- letní škola v přírodě – Březiny u Valašského Meziříčí. 

Kulturně-vzdělávací akce: 

- kurz společenského tance a etikety pro mladé lidi s postižením, 

- vánoční prodejní výstava, 

- společenský ples pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním. 
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Celoroční školní projekt: 

- Sport – zaměření: olympijské hry, zimní sporty, parasporty. 

Další akce: 

- den otevřených dveří. 

Základní škola 

Exkurze a výstavy: 

- Muzeum umění Olomouc, 

- Vlastivědné muzeum Olomouc, 

- Arcidiecézní muzeum (Olomouc), 

- Muzeum (Zábřeh), 

- Muzeum Komenského v Přerově, 

- FOR MODEL (výstaviště Olomouc), 

- Výstaviště Flora Olomouc, a. s., 

- Pevnost poznání (Olomouc), 

- knihovna (Olomouc), 

- Svíčkárna Rodas (Olomouc), 

- Sluňákov – centrum ekologických aktivit, 

- ZOO Svatý Kopeček, 

- Výstaviště Flora Olomouc, a. s. - botanická zahrada (Olomouc). 

Školní výlety: 

- Prostějov, 

- Bludov, 

- Brno, 

- Dolany – Svatý Kopeček, 

- farma Branná, 

- Praha, 

- Vyškov. 

Soutěže a sportovní akce organizované školou: 

- Paleta ticha – mezinárodní výtvarná soutěž sluchově postižených žáků (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), 
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- Počítač – můj kamarád – soutěž škol pro sluchově postižené žáky (V. Meziříčí), 

- Lidice 2018 – mezinárodní výtvarná soutěž, 

- Přeměna odpadů na zdroje – celostátní soutěž, 

- Voda štětcem a básní – výtvarná soutěž (Brno), 

- florbal – turnaj škol pro sluchově postižené (Valašské Meziříčí), 

- MČR sluchově postižených žáků v malé kopané (Kyjov), 

- MČR v alpském lyžování neslyšících sportovců (Kouty nad Desnou), 

- CSH SPŽ – Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků (Hradec Králové). 

Škola v přírodě: 

- škola v přírodě s lyžařským výcvikem (Hynčice pod Sušinou). 

Kulturně-vzdělávací akce: 

- divadelní představení – Divadlo hudby a kino Metropol (Olomouc), 

- Planeta Země 3000 (kino Metropol Olomouc). 

Celoroční školní projekt: 

- Cesta kolem světa – Evropa. 

Další akce: 

- projektový den – Dopravní výchova a První pomoc, 

- projektový den – Zahrada poznání, 

- projektový den – Zábavně se znakovkou, 

- beseda s Městskou policií Olomouc, 

- GALAVEČER, 

- Dobré místo pro život – prodejní stánek (organizace a zajištění), 

- Mikuláš, 

- vánoční besídka, 

- společné zpívání koled, 

- multismyslové centrum Snoezelen, 

- Planetárium Morava, 

- Ostrov zdraví – program studentů JAMU, 

- Zdravé zoubky – vzdělávací program, 

- den otevřených dveří, 

- výměna zkušeností pedagogů (Ostrava, V. Meziříčí, N. Jičín), 

- rozloučení s žáky 9. a 10. ročníku, 

- slavnostní zakončení školního roku. 
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Mateřská škola 

Exkurze a výstavy: 

- ZOO Svatý Kopeček (Olomouc), 

- výstava exotického ptactva EXOTA (Olomouc), 

- výstavy květin – Výstaviště Flora Olomouc, 

- interaktivní výstava zvířat – Vlastivědné muzeum (Olomouc), 

- Adventní program na zámku (Náměšť na Hané), 

- velikonoční jarmark v RCO. 

Školní výlet: 

- Pomoraví, 

- Grygov, 

- Posluchov, 

- kaprodrom, 

- rozárium. 

Účast na soutěžích: 

- Dopravní soutěž pořádaná Městskou policií Olomouc. 

Kulturně-vzdělávací akce: 

- beseda s městskou policií, 

- 9 představení – Divadlo hudby (Olomouc), 

- velikonoční dílna pro děti a rodiče, 

- vánoční besídka pro rodiče a sponzory, 

- lesní pedagogika na Sv. Kopečku, 

- Planetarium Morava, 

- vánoční trhy na Dolním a Horní náměstí spojené s prohlídkou betlémů. 

Projektové dny: 

- Uspávání broučků, 

- Zdraví a bezpečnost, 

- Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, 

- Celé Česko čte dětem, 

- Mazlíčkový den. 

Další akce: 

- přivítání nového školního roku – setkání s rodiči na školní zahradě, 

- mikulášská nadílka, 

- vánoční koledování, 
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- karneval, 

- den otevřených dveří, 

- dětský den, 

- rozloučení s předškoláky. 

Volnočasové aktivity školy – internát, školní družina a školní klub 

Exkurze a výstavy: 

- Netopýři tajemní a zranitelní,  

- Rozkvetlé památky, 

- výstava - Historie BMW, 

- výstava modelů hradů a zámků,  

- vyhlídka ze svatého Mořice v Olomouci,  

- návštěva betlémů v kostelech a na Dolním náměstí, 

- rozsvícení stromečku na Horním náměstí, 

- mikulášská nadílka na Horním náměstí v Olomouci připravená společností Kulturní 

Olomouc, 

- Vánoční jarmark v RCO, 

- Velikonoční jarmark RCO, 

- Šantovka - výstava fotografií zvířat v divočině od cestovatele Miroslava Chytila, 

výstava obrazů Trickart, výstava historické hasičské techniky, návštěva herní zóny, 

Minecraft a hry na Xboxu, 

- návštěva sbírkových skleníků (výstava s názvem Tajemná Indonésie), 

- výstavy děl v galerii Caesar, Galerii G, 

- výstava Sculpture line ve Smetanových sadech, 

- podniková prodejna Nestlé, 

- Olomoucký majáles, 

- rozárium, botanická zahrada, sbírkové skleníky, parkánové zahrady, 

- dětský den ve Zmrzlináriu. 

Výlety: 

- Mariánské údolí, Pohořany, Amerika, Poděbrady, Svatý Kopeček – lesní hřiště, 

Slavonín – Pevnůstka a hřiště se stolním tenisem, kukuřičné bludiště, kaprodrom. 

Kulturně-vzdělávací akce: 

- taneční večery a promítání filmů na přání, 

- společenské hry a hry s hračkami, 
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- pyžamové a taneční party, 

- mikulášské posezení na internátě, 

- vánoční besídka, 

- pálení čarodějnic s opékáním špekáčků, 

- návštěvy prodejny Nestlé, 

- Olomoucký majáles UP, 

- dětský den s TESCO SW a.s., 

- návštěvy knihoven, 

- učení se práci s počítačem a vyhledávání informací na internetu. 

Sportovní akce: 

- vycházky na dětská hřiště v okolí školy, do parku a města, 

- pravidelná podzimní, jarní a letní sportovní odpoledne (jízda na kolečkových bruslích, 

koloběžkách, míčové hry, badminton, ping pong, opičí dráhy, cvičení), 

- bobování a sáňkování, 

- zimní sportovní aktivity (hry, soutěže, bobování, hry se sněhem, kluziště), 

- bowling, 

- Světový den orientačního běhu, 

- cvičení jógy, 

- turnaj ve futsalu, 

- Sportujeme společně FTK UP, 

- uspořádání turnajů v basketbalu dívek, 

- uspořádání turnajů moravských škol v malé kopané. 

Projektové dny: 

- Hrnečku vař, 

- Valentýn, 

- Vítání jara, 

- Příroda je nejlepší učitel - Poznáváme ekosystém jezera Poděbrady, 

- Geocaching. 

Projektové týdny: 

- Naše město, 

- Příroda je nejlepší učitel – Poznáváme stromy, 

- Halloween, 

- Výtvarný projekt Město. 
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Další celoškolní akce: 

- dny otevřených dveří, 

- projektové dny, 

- vánoční besídka pro rodiče dětí, zaměstnance školy a sponzory školy, 

- interaktivní programy se studenty doktorského studijního programu Special Education 

z Ústavu speciálněpedagogických studií UP (z Číny). 

Mimořádné výsledky žáků 

MČR v lyžování 

Reprezentace – čtyři žáci základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění: 

- obří slalom 2. místo B. Mlčochová 

1. místo T. Látalová 

2. místo N. Šudřichová 

- slalom  1. místo K. Kimmelová 

2. místo N. Šudřichová 

3. místo T. Látalová 

54. ročník CSH SPŽ (Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků) 

Reprezentace – 14 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:  

- atletika 60 m   2. místo T. Látalová 

  800 m  3. místo T. Látalová 

  skok vysoký 1. místo N. Šudřichová 

  skok daleký 1. místo T. Látalová 

  vrh koulí 2. místo V. Zbíral 

- plavání volný způsob 50 m 

   1. místo T. Látalová 

štafeta 40 x 50 m   

1. místo P. Sabolík 

T. Látalová 

T. Roman 

K. Kimmelová 
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Celkové hodnocení škol: 

- atletika   2. místo  

- plavání    4. místo 

- basketbal   1. místo 

- futsal   11. místo 

V celkovém pořadí škol podle počtu získaných bodů obsadila naše škola 4. místo.   

Výtvarná soutěž – Paleta ticha 

Reprezentace – 5 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc. 

- soutěž družstev  1. místo družstvo:  L. Hadová 

T. Látalová 

J. Říhová 

N. Šudřichová 

D. Kouba 

Celostátní soutěž –    

 – Přeměna odpadů na zdroje (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) 

Reprezentace – 5 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc. 

1. místo družstvo: L. Hadová 

T. Látalová                                       

J. Říhová 

N. Šudřichová 

D. Kouba  
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14. Závěr – slovo ředitelky školy 

 

Školní rok 2017/2018 byl, tak jako předchozí roky, v mnoha ohledech pestrý a zajímavý. 

Byl to však rok, ve kterém proběhlo také rekonkurzní řízení do funkce ředitelky školy. Tento 

fakt vedl mimo jiné k zamyšlení a zhodnocení uplynulého funkčního období.  

S mnoha kolegy jsme, bez nadsázky, intenzivní prací prožili šest společných let. 

I ti kolegové, kteří do školy nastoupili později, se do rozjetého vlaku zapojili, jako by s námi 

v nové éře školy pro sluchově postižené v Olomouci, za kterou považuji období od svého 

nástupu do funkce v roce 2012, byli od prvopočátku. Společným úsilím, nápady a osobním 

zájmem o dění ve škole, zodpovědným přístupem k veškeré práci a především zájmem o děti 

všemi zaměstnanci školy bez rozdílu pracovního zařazení, jsme pozvedli školu na významné 

místo v povědomí veřejnosti. Vždyť se do naší školy hlásí děti a žáci i z jiných krajů, 

„…no protože je to u vás přece prima…“. Odborná i laická veřejnost hodnotí školu 

v posledních letech výhradně pozitivně. Neméně důležité je však také hodnocení 

zaměstnanců školy, jež dává tušit, že zaměstnanci jsou ve škole rádi, že jsou na školu a její 

výsledky pyšní, že podporují vedení školy.  

Výsledky vzdělávání, výsledky žáků v soutěžích, zájem veřejnosti o školu a reakce 

dětí a jejich rodičů na činnost školy, ale také starost o svěřený majetek a úspěšná snaha 

připravit dětem a zaměstnancům co nejpříznivější podmínky, vedou k závěru, že si škola vede 

dobře, že úkoly, které si vedení školy stanovilo, byly v průběhu uplynulého období úspěšně 

plněny, že koncepce školy je nastavena správně.  

Děti a zaměstnanci všech úseků školy při své společné práci vytvářejí ve škole 

příjemnou atmosféru. Atmosféru, která je vnímána a mnohými oceňována. Atmosféru, 

na kterou jsme právem pyšní.   

Situace nebyla od počátku mého funkčního období zcela jednoduchá. Bylo třeba 

mnoho vykonat, mnoho překonat a mnohdy se nenechat odradit. Dnes můžeme konstatovat, 

že investovaný čas, energie a odhodlání se vyplatily. Vážím si toho, že mohu srdečně 

poděkovat všem kolegům, kteří se na současné podobě školy aktivně a s chutí podíleli 

a podílejí.  

S přáním všeho nejlepšího dětem, kolegům a škole.  

 

        Martina Michalíková, ředitelka školy 
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Olomouc 10. 10. 2018 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou: 

 

Olomouc 25. 10. 2018 

 

 

Mgr. Monika Skřivánková 

 předsedkyně školské rady 
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15. Fotografická příloha 

 

Ze života mateřské školy 
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Ze života základní školy 
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Ze života střední školy 
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Ze života internátu, školní družiny a školního klubu 
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Nejúspěšnější projekt školního roku: Paleta ticha – Ve jménu R.U.R. (Roboti jako lidé) 

 




