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

M. Štolcarová 
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 1. Základní údaje o škole  

1.1 Identifikační údaje školy 

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

postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 

Adresa školy:  Kosmonautů 4, Olomouc, 779 00 

Zřizovatel školy: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 

Právní forma: příspěvková organizace 

IZO:   600026621 

IČ:   00844071 

Znak školy:   

 

Ředitelka školy: Mgr. Martina Michalíková 

Kontakty:  tel.: 774 726 362 

e-mail: info@sluch-ol.cz 

dálkový přístup: www.sluch-ol.cz 

datová schránka: 74j28gk 

 

Školská rada:  Mgr. Monika Skřivánková – předsedkyně 

 

Výroční zprávu 

sestavila:  Mgr. Michaela Bočková 

  

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

Historie školy 

Škola pro sluchově postižené v Olomouci v letošním roce slaví 125 let od svého vzniku. 

Všechny významné akce školy jsou v roce 2019 organizovány v rámci tohoto výročí. 

Historie školy začíná v Lipníku nad Bečvou v roce 1894 slavnostním otevřením Zemského 

ústavu pro hluchoněmé. 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 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. Letos tedy oslavujeme také výročí 20 let školy v Olomouci, 

kde jsme 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 a také internát, školní družina a školní klub, speciálně pedagogické 

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

a výchova sluchově postižených dětí a žáků či dětí a žáků postižených více vadami ve věku 

od tří let (dále děti nebo žáci). 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 a vychovatelé často ve spolupráci s asistenty pedagoga, volí 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 
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dětmi a žáky s handicapem a většinovou společností. Vědomi si potřeby kontaktů dětí 

s vrstevníky stejného postižení zajišťují také v co největší míře příležitosti pro takováto 

setkávání a vzájemnou komunikaci. 

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 zařadili se tak bez větších problémů do intaktní společnosti. Škola však také dbá 

na výuku a komunikaci ve znakovém jazyce, organizuje výuku znakového jazyka mj. rodilou 

mluvčí. 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, dvě relaxační místnosti, dílny, prostory pro pracovní 

vyučování, cvičnou kuchyni, dvě tělocvičny, keramickou dílnu a výtvarnou učebnu, 

divadelní sálek, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu, zajímavě 

vybavené 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 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 speciálně pedagogického 

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 laické veřejnosti. 

Aktuálně škola představila svou nový grafický znak školy vystihující zaměření školy. 

Ve znakovém jazyce se jedná o znak pro „Olomouc“ formou banneru grafická značka 

na čelní stěně budovy školu pro veřejnost zviditelnil (viz obrazová příloha výroční zprávy). 
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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 54 lůžek, 

- 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 

také 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, 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, 
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televizorem, videem a DVD přehrávačem, keramickými tabulemi. Kvůli vzrůstajícím 

nárokům na výchovně-vzdělávací proces a stálému zvýšenému zájmu o studium ve škole 

se plánuje dostavba budovy 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 

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

pedagogický úsek podle své velikosti disponuje učebnami s interaktivními tabulemi 

a 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, pracovních činností a keramiky, stejně jako cvičnou 

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

na věkovou kategorii a druh školy nebo školského zařízení, které momentálně navštěvují. 

Pro výuku hudebně dramatické výchovy a vzájemná setkávání žáků a zaměstnanců školy 

slouží společenská místnost (divadelní sálek), která je ozvučena, vybavena pódiem, 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 dvě relaxační místnosti. Stravování žáků probíhá ve školní 

jídelně. Vzhledem k rozložení hygienického zázemí a bezbariérovosti všech prostor areálu 

školy 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, školka) 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, 

logopedickou učebnu pro výuku individuální i skupinové logopedické péče, hudební učebnu 

s interaktivní tabulí a dobře vybavenou výtvarnou místnost. Veškeré prostory MŠ jsou 

vhodně zařízeny a přizpůsobeny potřebám dětí předškolního věku. Společné prostory školky 

byly ve sledovaném roce dovybaveny a rozšířily tak mj. skladovací prostory. Stravování dětí 

MŠ probíhá ve školní jídelně, která je součástí školy.  
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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 

16 pokoji rozdělenými na chlapeckou a dívčí část internátu, sídlí v hlavním traktu školy. 

S vlastní školou jsou prostory školských zařízení spojeny chodbami, výtahy 

a bezbariérovými plošinami. Pokoje na internátě jsou většinou třílůžkové, vybavené 

nábytkem odpovídajícím potřebám dětí ve věku základní a střední školy. Vybavení pokojů, 

kluboven (a také hygienické zázemí internátu) se vzhledem k jeho stáří a nárokům doby 

postupně obnovuje. Kromě šesti kluboven, vybavených pro volnočasové aktivity dětí 

na internátu, ve školní družině a školním klubu, využívají děti také obě relaxační místnosti, 

multifunkční místnost, keramickou dílnu, školní bicykly, lyže, koloběžky, knihovnu 

s útulnou čítárnou a společenskou místnost, tělocvičny a hřiště, dílny, kuchyňku a školní 

přírodní zahradu. K transportu dětí slouží devítimístný automobil. 

Speciálně pedagogické centrum 

Speciálně pedagogické centrum (SPC, centrum) sídlí v hlavní budově školy. Péče o klienty 

probíhá buď ambulantní, nebo terénní formou. Pro ambulantní práci má každá pracovnice 

vlastní 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 centrum pro školu získalo 

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

celého Olomouckého kraje využívají zaměstnankyně SPC také služební osobní automobily. 

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

pracovního prostředí, na kterou se škola průběžně zaměřuje, byl pro práci zaměstnankyň 

centra v letošním roce (na základě zkušebního provozu) zakoupen a naostro spuštěn 

elektronický evidenční systém Didanet. Systém se podle předpokladů u všech pracovnic 

osvědčil, a stal se tak součástí elektronických systémů využívaných speciálně pedagogickým 

centrem při škole. V letošním školním roce byly do SPC zakoupeny nové diagnostické 

nástroje v celkové výši 31 600 Kč. Diagnostické nástroje byly financovány z rozvojového 

programu MŠMT „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji 

v roce 2018“. Činnost centra se řídí platnou legislativou, profesní etikou a podmínkou 

nejlepšího zájmu dítěte. 
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Školní kuchyně a školní jídelna 

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

která je nově vybavena špičkovým moderním gastronomickým zařízením. Jídelna je nyní 

dokonale technicky vybavena také pro přípravu 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 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 průběžné 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. Při výstavbě školy nebylo pamatováno na prostory střední školy, které je třeba 

nově zřídit. Škola plánuje dostavbu. 

V průběhu sledovaného školního roku proběhlo ve škole několik investičních akcí. 

Díky dotaci zřizovatele proběhla nezbytná výměna prvků pro vytápění a ohřev vody v areálu 

školy. Dále byla z prostředků fondu reprodukce majetku školy financována výměna oken 

a s tím spojené drobné stavební úpravy v prostorách herny mateřské školy, tvorba 

architektonické studie na dostavbu nové budovy střední školy a realizace studie hospodaření 

s dešťovou vodou v areálu školy.  

K dispozici všem dětem školy jsou dvě relaxačně stimulační místnosti určené žákům 

s těžším a kombinovaným postižením pro odpočinek a stimulaci smyslů v průběhu celého 

dne. Je opatřena odpovídajícím nábytkem a účelnými pomůckami.  

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.  
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1.6 Pedagogický sbor 

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

Olomouc, Kosmonautů 4 ve školním roce 2018/2019 doznal oproti předchozím letům jisté 

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

a rodičovskou dovolenou bylo na základě konkurzního řízení do školy nově přijato 

8 pedagogů. Při výběru nových pedagogů byl kladen velký důraz na vzdělání, aktivní znalost 

znakového jazyka, znalost prostředí školy, popř. kvalitu práce na předchozích pracovištích. 

Pozornost byla soustředěna také na ochotu maximálně se věnovat pedagogické práci 

a činnostem školy a na schopnost přiblížit se dětem vzdělávaných 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 ZŠ požádala ze zdravotních důvodů o rozvázání pracovního poměru.  

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

publikační činností i svým zapojením do společenského života města, regionu i republiky 

přesahovali rámec své pracovní náplně, čímž obohacovali aktivní činnost školy, vnášeli 

do výchovně-vzdělávacího procesu postižených dětí další rozměr a i tímto způsobem 

úspěšně reprezentovali školu. 

 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 pohotovost 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 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. Kromě uvedených 



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2018–2019  13 

ve škole působí skupina pro problematiku PAS a nově, v průběhu sledovaného roku, začala 

aktivně působit supina organizační a tisková. 

 Pedagogové celé školy se zájmem organizovali školní projekty a soutěže, které byly 

tradičně realizovány napříč všemi úseky školy a mnoha společenskými oblastmi. 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 tzv. Letní školu v přírodě pro děti 

předškolního věku a děti prvního stupně základní školy, letos pod názvem Cesta kolem světa. 

 Na všech vzdělávacích úsecích se pedagogové v maximální možné míře aktivně 

zapojili do projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Jednalo se o projekt Šablony pro ZŠ a MŠ I a projekt Podpora vzdělávání učitelů.  Do prvního 

jmenovaného projektu se zapojili pedagogové mateřské a základní školy, do druhého 

pak pedagogové střední školy.  

1.7 Metodické orgány školy 

Ve škole aktivně působí dvě metodická sdružení. Každé je řízeno svým vedoucím, 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. Zajišťují odpovídající baterie kontrolních testů a přípravu dětí na přijímací 

zkoušky. Sledují vybavení školy učebnicemi a školními pomůckami, na úrovni úseku školy 

organizují vzájemné předávání informací ze seminářů a školení. 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 vzdělávacích oblastí. 



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2018–2019  14 

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, vzájemných přátelských 

hospitací a předávání si zkušeností z praxe či DVPP (další vzdělávání pedagogických 

pracovníků). 

Výše uvedená problematika je obsahem schůzek, které svolává předseda 

metodického sdružení, resp. vedoucí 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. Metodické sdružení a každá 

předmětová komise pracují podle celoročního plánu za aktivního přispění všech pedagogů 

základní školy. Za plnění tohoto plánu zodpovídají vedoucí jednotlivých komisí.  

Metodické sdružení SŠ 

Metodické sdružení střední školy navázalo ve školním roce 2018/2019 na svou činnost 

v předchozích letech. Členové metodického sdružení jsou tradičně všichni pedagogové 

střední školy, kteří se účastní pravidelných schůzí svolávaných během školního roku.  

Metodické sdružení se zabývá veškerým děním na úseku střední školy. Organizuje, 

projednává a realizuje nejrůznější akce střední školy, jako jsou přijímací řízení, závěrečné 

zkoušky, dny otevřených dveří, projektové dny, soutěže, výlety a exkurze a také vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Zajišťuje vzájemné předávání zkušeností, materiálů a informací 

ze školení, seminářů a konferencí. Hodnotí vzdělávací program, plnění individuálních plánů, 

připravuje výukové materiály, řeší vzdělávací problémy žáků. 

Z programu, nápadů a závěrečných zpráv metodických orgánů školy a z hodnocení 

činnosti ředitelkou školy je nanejvýš patrné, že k práci i na tomto úseku pedagogické činnosti 

školy přistupují nejen pedagogové, ale vlastně všichni zaměstnanci školy s chutí a vlastní 

iniciativou, kreativně a že je práce s dětmi a pro děti těší. 
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1.8 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  

Každému návštěvníkovi školy musí být na první pohled zřejmé, že naší škole je myšlenka 

EVVO (environmentální výchova) velmi blízká, že škola problematiku naplňuje v souladu  

s celospolečenskou důležitostí oboru. Svědčí o tom také fakt, že na základě dlouhodobých 

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

mnohých zaměstnanců školy. Naše škola se taktéž pyšní titulem Zelená škola.  

 Do programu EVVO jsou se zájmem zapojeni všichni zaměstnanci školy a žáci, 

v mnoha případech také rodiče žáků a jejich blízcí. 

Školní rok 2018/2019 byl, co se environmentálních aktivit týče, velmi plodný 

a úspěšný. Již na začátku sledovaného školního roku se věkem odpovídající třídy zúčastnily 

exkurze do elektrárny Třebovice, kde pro nás, v rámci výhry v soutěži Přeměna odpadů 

na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, byl připraven 

program o recyklaci materiálů a také prohlídka areálu elektrárny. Na podzim se žáci školy 

aktivně zúčastnili akce Pomozme zvířatům přečkat zimu. Škola před zimou odevzdala také 

300 kilogramů kaštanů. Jaro se neslo ve znamení zkrášlení okolí školy. V rámci této 

myšlenky se všichni zapojili do projektu Ukliďme Česko. Pro žáky školy měla celá akce 

mj. výchovný charakter a po dni stráveném úklidem, během kterého bylo sesbíráno kolem 

půl tuny odpadu, žáci poskytli pedagogům zpětnou vazbu o tom, jak v budoucnu budou 

správně nakládat s odpady a jak se budou chovat ke svému okolí. V rámci osvěty také žáci 

se školní družinou absolvovali projektový týden na téma třídění odpadů. Mj. navštívili 

obchod Bezobalu, kde se dozvěděli, jak se dá odpad také částečně eliminovat. Tak jako 

v loňském roce, i tentokrát měl kabinet EVVO co do činění s letošním ročníkem celostátní 

výtvarné soutěže Paleta ticha, kterou již tradičně organizuje naše škola. Téma výtvarné 

soutěže Barevná džungle – džungle barev nemohlo než přivést školní koordinátorku EVVO 

ke spolupráci s výtvarníky a realizovat pro účastníky soutěže doprovodný program – 

zábavný vědomostní kvíz s environmentální tematikou.  

Škola byla v uplynulém roce nadále aktivní také na poli sběru a třídění odpadu. Žáci 

jsou ke třídění odpadu systematicky vedeni. Na chodbách školy jsou vedle nádob 

pro bioodpad instalované a samotnými žáky ekologicky zhotovené koše na tříděný odpad. 

Ve škole jsou na vhodných místech umístěny sběrné boxy na baterie, svítidla či tonery. Škola 

je nadále také veřejným sběrným místem elektroodpadu. Ve sledovaném školním roce 

tak ekologicky vyvezla přes dvě tuny této komodity. Úsporná opatření v oblasti energií 

a přírodních zdrojů jsou v celé škole realizována také instalací regulátorů spotřeby vody 
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a efektivním nákupem elektřiny instalací ekonomického systému otopné soustavy, také však 

průběžnou kontrolou využívání těchto zdrojů.  

I nadále škola úzce spolupracovala s ekologickými společnostmi v místech, jako jsou 

ekologické centrum Sluňákov, Pevnost poznání či Výstaviště Flora Olomouc, a. s. 

1.9 Speciálně pedagogické centrum 

Speciálně pedagogické centrum (SPC, centrum) je součástí školy pro sluchově postižené 

v Olomouci. Kolektiv tří speciálních pedagogů, psychologa, administrativní 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 problematiku 

hluchoslepoty však 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). 

Během sledovaného roku mělo SPC v péči celkem 310 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 centra 107 dětí navštěvuje SŠ, 

ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci. V průběhu sledovaného školního roku přijalo 

SPC do své péče dvacet pět nových klientů, čtyři klienti ukončili spolupráci z důvodu 

zakončení 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 v místě, kraji i ČR, s odborníky ve zdravotnictví a s dalšími 

institucemi, jež pečují o děti a rodinu. 

Velmi úzce centrum 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 akce školy, přednášky a besedy adresované 
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žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy. Nejenže tak mj. neztrácejí kontakt s praxí, 

ale mají konkrétní představu o vzdělávání ve specializované škole, 

což je pro speciálněpedagogickou praxi, jednání s klienty a jejich zákonnými zástupci 

nepostradatelná zkušenost. Za všechny akce, kterých se pracovnice SPC ve sledovaném roce 

zúčastnily, je především možné jmenovat aktivitu při Společenských večerech pro mladé lidi 

se zdravotním postižením a mezinárodní výtvarnou soutěž Paleta ticha. Obě tyto akce 

proběhly velmi úspěšně již v předchozích letech. Zaměstnanci školy a zákonní zástupci 

klientů měli i ve sledovaném roce možnost navštěvovat hodiny znakového jazyka, jejichž 

realizaci zaštiťuje vedoucí SPC pro sluchově postižené v Olomouci. 

Všechny úseky školy řídí, organizují, kontrolují a hodnotí jejich vedoucí, jejichž 

činnost řídí ředitelka školy. Ta se osobně účastní všech aktivit jednotlivých úseků školy, 

podílí se na jejich hodnocení, dovolí-li čas, pak také na organizaci a vlastním průběhu. Znát 

okolnosti života jednotlivých částí školy a jejich zaměstnanců, znát osobně všechny děti 

a žáky školy, znát jejich jména je pro ředitelku samozřejmostí.  

1.10 GDPR 

Při poskytování informací postupovala Střední škola, základní škola a mateřská škola 

pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, příspěvková organizace, podle zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy, č.j: 31-479/99-14, k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona 

č.106/1999 Sb.    
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1.11 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 5 21 24 181 000 890 

Základní škola 15 81 100 000 844 071 

Mateřská škola 4 24 24 110 022 602 

Školní družina 2 20 28 181 047 781 

Školní klub 1 11 12 181 047 799 

Internát 5 36 120 110 022 611 

Speciálně pedagogické centrum X 310 X 108 044 432 

Školní jídelna X 236 250 102 908 206 

Komentář: 

X – neuvádí se  

SŠ – Ke dni 7. 6. 2019 ukončila jedna studentka docházku ze zdravotních důvodů. 

 

Tab. č. 2 

 

Tab. č. 3 

Úkony provedené v SPC v průběhu sledovaného roku 

Typ úkonu Počet úkonů 

Psychologické vyšetření 124 

Speciálněpedagogické vyšetření 175 

Péče sociálního pracovníka 270 

Speciálněpedagogická intervence (reedukace, edukace) 23 

Psychologická intervence 107 

Jiná individuální péče 498 

Doporučení PO ke vzdělávání v běžných MŠ, ZŠ, SŠ 82 

Doporučení PO ke vzdělávání ve školách dle § 16 odst. 9 ŠZ 96 

Doporučení asistenta pedagoga do vzdělávacího procesu 69 

Doporučení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu 65 

Doporučení odkladu školní docházky 7 

Doporučení k uzpůsobení maturitních zkoušek, jednotných závěrečných zkoušek 126 

Komentář: 

SPC – speciálně pedagogické centrum, MŠ, ZŠ, SŠ – mateřská, základní, střední škola, IVP – individuální vzdělávací 

plán, PO – podpůrná opatření 

 

Údaje GDPR za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

Počet podaných žádostí o informace     0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 

subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 
- 

Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona 

č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 
- 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 

Počet stížností podaných podle § 16 zák. č.106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení 
0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č.106/1999 Sb. - 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

2.1 Střední vzdělávání 

 Tab. č. 4 

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. 02/2016/ŠVP/ČE – zpracovaný podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá. 

2.2 Základní vzdělávání 

Tab. č. 5 

Kód Obor vzdělávání Program 

79-01-C/01 Základní škola ŠVP 

Vzdělávací program: 

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. 

 

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 

Vzdělávací program: 

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, díl I. 

Komentář: 

ŠVP – školní vzdělávací program 

2.3 Předškolní vzdělávání 

Tab. č. 6 

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 Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Komentář: 

ŠVP – školní vzdělávací program 

2.4 Školská zařízení 

Tab. č. 7 

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 – speciálně pedagogické centrum 

ŠVVP – školní výchovně-vzdělávací program 
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3. Údaje o přijímacím řízení 

3.1 Střední škola 

Tab. č. 8 

Přijímací řízení do střední školy 

1. kolo 2. kolo 

Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato 

9 6 - - 

Přijato pro rok 2019/2020                                             6 

3.2 Základní škola 

Tab. č. 9 

Zápis k povinné školní docházce pro rok 2019/2020 

Přihlášeno Z toho:  

17 

Přijato 6 Z toho po odkladu: 2 

Nepřijato 2 Z toho po odkladu: 2 

Odklad 9 -  

Komentář: 

Dva žáci nebyli přijati z kapacitních důvodů a nesplnění podmínek pro přijetí. 

Tab. č. 10 

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 přestoupil do 3. ročníku. 

3.3 Mateřská škola 

Tab. č. 11 

Zápis do mateřské školy 

Přihlášeno Přijato 

Z toho: 

SP 

Kombinované 

postižení 

+ SP 

NKS 
Jiné postižení 

do 25% 

5 2 1 1 0 0 

Komentář: 

SP – sluchové postižení 

NKS – narušená komunikační schopnost 

Tři děti nebyly přijaty z kapacitních důvodů.  

Tab. č. 12 

Změny počtu zapsaných dětí během školního roku 

Přestupy na jinou MŠ Dodatečné přihlášky Přijetí 

0 5 5 

Komentář: 

Přijetí umožnila střídavá docházka dětí. 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

4.1 Střední škola 

Tab. č. 13 

Celkový přehled prospěchu 

Třída Celkem žáků 

Prospěch 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo 

I./1 6 - - 

I./2 A (1., 2.) 4 - - 

I./2 B 4 - - 

II./1 4 - - 

II./2 4 - - 

Tab. č. 14 

Závěrečná zkouška 

Přihlášeno Uspělo Neuspělo Nevykonalo 

3 3 - - 

Komentář:  

Jedna žákyně ukončila docházku ze zdravotních důvodů před konáním závěrečné zkoušky. 

Tab. č. 15 

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. 16 

Celkový přehled prospěchu 

 Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Nehodnoceno Neprospělo 

1. stupeň 47 28 - 1 

2. stupeň 34 11 - 1 

Celkem 81 39 - 2 

Tab. č. 17 

Přehled o výchovných opatřeních 

 
Počet žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 
Důtky TU 

Důtky 

ŘŠ 

1. stupeň 47 6 - 2 1 3 

2. stupeň 34 11 8 - - 2 

Celkem 81 17 8 2 1 5 

Komentář:  

TU – třídní učitel, ŘŠ – ředitelka školy 
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Tab. č. 18 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

Typ střední školy Postupuje z ročníku ZŠ: Přijato 

SŠ ukončená maturitní zkouškou                  z desátých ročníků 2 

SŠ ukončená závěrečnou zkouškou                z desátých ročníků 3 

 z nižších ročníků 1 

SŠ ukončená závěrečným pohovorem  - 

SŠ, praktická škola dvouletá   - 

Nepodali přihlášky na SŠ  - 

Celkem přijato na střední školy                                                                                                                           6 

Komentář:  

SŠ – střední škola, ZŠ – základní škola 

Tab. č. 19 

Údaje o zameškaných hodinách 

 
Celkový počet 

omluvených hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Celkový počet 

neomluvených hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 8 236 176,949 - - 

2. stupeň 7 787 229,03 2    0,059 

Celkem            16 023 197,814 2     0,024 

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. 20 

Postup dětí z MŠ do ZŠ 

Celkem do ZŠ  Z toho: 

5 

do kmenové ZŠ 

pro sluchově postižené 

do ZŠ běžného vzdělávacího 

proudu 

do jiných ZŠ pro žáky 

s postižením 

4 1 - 

Komentář: MŠ – mateřská škola, ZŠ – základní škola 

Tab. č. 21 

Počty dětí s navrženým OPŠD na školní rok 2018/2019 

Počet podaných žádostí Počet doporučení 

3 3 

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 školním roce 2018/2019 se žáci formou projektových dnů seznamovali s řemesly 

v jejich tradiční, někdy již zapomenuté podobě. Konaly se tři projektové dny: Historická 

řemesla, Velikonoce a řemesla a Řemesla v zemědělství. Zábavnou formou se tak žáci nejen 

seznámili s tím, jaká řemesla pomalu mizí, ale mnohá si mohli také sami vyzkoušet 

a připomenout si, co by mohli sami někdy dělat.  

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. Zimní škola 

byla určena pro žáky s různým typem a stupněm zdravotního znevýhodnění včetně žáků 

s poruchou pohyblivosti. V závěrečné části roku uspořádali pedagogové pro žáky školní 

výlety a exkurze do Prahy, Vrbna pod Pradědem, Jeseníků a do Kroměříže.  

Pedagogové připravili několik soutěží z různých oblastí nejen pro žáky naší střední 

školy. V zimních měsících šlo o druhý ročník Fotografické soutěže ZÚM, ve sledovaném 

školním roce na téma Známí neznámí, v jarních měsících se uskutečnil pátý ročník Soutěže 

praktických škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje ve vaření, tentokrát na téma 

Nepečený moučník a na konci školního roku Tradiční turnaj olomouckých praktických škol 

v petanque a šipkách. Prostory školy a především zájem pedagogů, zaměstnanců a přátel 

školy, v neposlední řadě také podpora ředitelství školy, umožňují aktivity, které jsou svým 

zaměřením, rozsahem a cílovou skupinou výjimečné. Jsou vysoce hodnoceny jak samotnými 

účastníky soutěže, tak pedagogickým doprovodem a rodiči účastníků. Vybraní žáci školy 

se také zúčastnili soutěže Nakládaný Hermelín, kterou pořádala Agronomická fakulta 

Mendelovy univerzity v Brně, kde získali mezi renomovanými firmami na základě 

anonymního hodnocení Čestné uznání asociace kuchařů a cukrářů ČR. 

Ve spolupráci s neziskovou organizací BALANC pořádali pedagogové střední školy 

další ročník již tradičního Kurzu společenského tance a etikety pro mladé lidi se zdravotním 
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znevýhodněním, který byl určen pro žáky školy i pro veřejnost. V březnu 2019 

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

kurzů společenského chování a jako okamžik slavnostního představení žáků vycházejícího 

ročníku střední školy. 

Ve školním roce 2018/2019 byla rozšířena možnost žáků provádět část praktických 

činností na běžných pracovištích: hromadná praxe byla opět organizována ve spolupráci 

s firmou Výstaviště Flora Olomouc, a.s.; individuální praxe pak byly umožněny vybraným 

žákům ve firmách D. M. Original Olomouc, Albert Česká republika s.r.o., supermarket 

Terno a ZOO Olomouc. Se všemi firmami byly uzavřeny smlouvy o možnosti pokračovat 

v individuálních praxích také pro příští školní rok. Této spolupráce si velmi vážíme, protože 

umožňuje žákům seznámit se s běžným, nechráněným pracovním prostředím. Žáci mají 

možnost přehodnotit své pracovní preference a jsou vedeni k vlastnímu rozhodování 

a samostatnosti.  

V rámci projektu Šablony I spolupracovala se školou externí koordinátorka projektu 

Spolupráce školy a zaměstnavatele. Uvedla do problematiky kariérovou poradkyni – 

zaměstnankyni střední školy a poté byla v srpnu 2019 činnost externí koordinátorky 

ukončena. Pedagogové školy se také zúčastnili celé řady školení financovaných z projektu 

Šablony I a jsou připraveni zapojit se do projektu Šablony II. 

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

hodnotí zástupkyně ředitelky školy a ředitelka školy v rámci hospitací a návštěv 

ve vyučovacích hodinách, osobní účastí na jednotlivých akcích střední školy a účastí 

na poradách úseku. Střední školu přímo řídí zástupkyně ředitelky školy, která je součástí 

vedení školy, na jejímž řízení se aktivně podílí. 

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 ročních 

plánů. Někteří žáci se na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti 

rodičů vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů.  

Výchovně-vzdělávací proces ve škole je založen na maximální názornosti, častém 

opakování učiva, individuálním přístupu k žákům, volbě odpovídajícího komunikačního 

kanálu a využívání speciálních surdopedických a pedagogických metod. Žáci jsou vedeni 

k samostatnosti, vzájemné úctě a odpovědnosti za své chování a činy. V odůvodněných 
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případech je ve vyučování zajištěna přítomnost asistenta pedagoga. Od všech pedagogů 

je vyžadována vysoká odbornost, průběžné vzdělávání se a osobní zainteresovanost 

na vzdělávání žáků. 

Všichni pedagogové základní školy jsou zapojeni do práce metodického sdružení 

a předmětových komisí. Na společných schůzkách řeší nejen problematiku vzdělávání, 

problematiku tvorby individuálních vzdělávacích plánů, ale i plánování společných aktivit 

v rámci celé základní školy. Pedagogové se i ve sledovaném roce podíleli na přípravě 

a organizaci školních projektů i kulturních a sportovních akcí. Metodické sdružení zajistilo 

Školní testování všech žáků třetích, šestých a desátých ročníků v předmětech jazyk 

a jazyková komunikace, český jazyk, anglický jazyk a matematika. Testování úspěšně 

proběhlo v květnu a v červnu, s výsledky byla seznámena ředitelka školy.  

V průběhu školního roku vlastní vyučování obohatily zážitky z kulturních, 

vzdělávacích a sportovních akcí. Žáci navštěvovali divadelní a filmová představení 

v Moravském divadle, Divadle hudby, kině Metropol, výstavy, projekce a vzdělávací 

programy ve Vlastivědném muzeu Olomouc, v Pevnosti poznání v Olomouci a Sluňákově 

v Horce nad Moravou. 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 včetně té naší, účastnili se celostátních akcí a projektů, 

které připravovali pedagogové školy. 

Celoroční školní projekt byl věnován 100. výročí vzniku ČR. Pedagogové a žáci 

navštívili Muzeum T. G. Masaryka a oblast Pohansko s vojenskými bunkry. V rámci oslav 

vzniku republiky pedagogové pro celou školu připravili slavnostní zasazení lípy 

za přítomnosti členů Armády ČR a za doprovodu české národní hymny zazpívané operním 

zpěvákem. Zajímavou zkušeností nejen pro žáky byla návštěva výstavy a účast v pedagogy 

připraveném programu na téma Ve škole před 100 lety.  

Dopravní výchova a základy zdravovědy byly tématem dalšího projektového dne. 

Znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy, branné výchovy a zdravovědy si žáci 

prověřili na připravených stanovištích. Své znalosti a dovednosti v této oblasti někteří žáci 

využili při účasti na Celostátním finále dopravní soutěže mladých cyklistů škol pro sluchově 

postižené ve Valašském Meziříčí.  

Čtenářské gramotnosti na prvním a druhém stupni ZŠ byl věnován projektový den 

s názvy Čtení nás baví pro první stupeň a Znáš svoji knihu? pro druhý stupeň základní školy. 

Aktivity žáky zaujaly a podpořily je nejen v zájmu o čtení a literaturu, ale také v zájmu 
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o tzv. Otevřené knihovny, které inicioval a spravuje pan učitel ZŠ. Za čtením vyjely žákyně 

také na Mezinárodní soutěž ve čtenářské gramotnosti v Bratislavě. Touto aktivitou navázala 

škola na dřívější československou a česko-slovenskou spolupráci. 

Žáci druhého stupně měli možnost luštit záhadu neznámé látky pomocí jednoduchých 

laboratorních postupů v rámci projektového dne Záhadná látka beze jména, který byl 

připravený kolektivem pracovníků Pevnosti poznání. 

V dubnu 2019 se ve škole konal VII. ročník mezinárodní výtvarné soutěže sluchově 

postižených žáků Paleta ticha, tentokrát s názvem Džungle barev – Barevná džungle. Letošní 

ročník soutěže zaštítil v roli patrona významný olomoucký malíř a grafik Oldřich Šembera. 

Tradičně soutěžila pětičlenná družstva ze škol pro sluchově postižené žáky z celé České 

republiky, družstvo integrovaných sluchově postižených žáků z Olomouckého kraje 

a družstvo studentů z Gymnázia Olomouc-Hejčín. Každá skupina společně vytvořila 

velkoformátovou realistickou malbu na téma Barevná džungle. Vítězem se stalo družstvo ZŠ 

a MŠ pro sluchově postižené z Ostravy-Poruby. Na téma Džungle barev vytvořila jednotlivá 

družstva společnou volnou abstraktní malbu inspirovanou akční malbou amerického umělce 

Jacksona Pollocka. Na prvním místě skončilo družstvo z MŠ, ZŠ a SŠ z Českých Budějovic. 

Po dlouhých letech nezvítězilo družstvo naší, tedy pořádající školy. Bylo nám to líto, 

ale kamarádům jsme vítězství v tak významné soutěži přáli. Součástí soutěže byla vernisáž 

výstavy obrazů patrona soutěže O. Šembery a pestrý doprovodný program připravený 

pedagogy školy. Vybraní žáci školy dále školu reprezentovali na prestižní mezinárodní 

výtvarné soutěži Lidice 2019 (47th International Children´s Exhibition of Fine Arts), kterou 

organizovali zástupci Památníku Lidice.  

Velká pozornost byla mimo jiné oblasti věnována i pohybu a sportu. Pod vedením 

zkušených pedagogů školy byli žáci připravováni k účasti v různých sportovních soutěžích. 

Úspěchy letos sklízeli v plavání – Aprílová kachna Plzeň a v basketbalu. Vyvrcholením byla 

každoroční účast školy na Celostátních sportovních hrách sluchově postižených žáků. Letos 

naši školu v Liberci úspěšně reprezentovalo 15 žáků. Medaile získali jednotlivci v mnoha 

disciplínách. V celkovém hodnocení škol naši žáci obsadili 1. místo. 

Zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem se již potřetí konala v Hynčicích 

pod Sušinou. Náplní týdenního pobytu v krásném prostředí Jeseníků bylo lyžování, aktivní 

odpočinek a troška učení. Nejlepší lyžaři se účastnili soutěže sluchově postižených žáků 

v běžeckém lyžování v Liberci a Mistrovství ČR v alpském lyžování neslyšících sportovců 

v Koutech nad Desnou, kde obsadili také přední místa. 
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Po celý školní rok se žáci i pedagogové zapojovali do činností, které se týkaly 

environmentální výchovy. Absolvovali vzdělávací programy v centru ekologických aktivit 

Sluňákov, byli na soutěži Recyklohraní. V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko 

vyčistili nemalé území okolí školy a různých částí Olomouce. Ve škole dlouhodobě 

pečlivě  třídíme odpad, sbíráme nejen papír, ale i další suroviny.  

V závěru školního roku se všichni těšili z výletů a exkurzí po zajímavých místech 

Čech a Moravy. Slavnostním setkáním a rozloučením s žáky 9. a 10. ročníku jsme 

za přítomnosti všech zaměstnanců školy a rodičů žáků školní rok zakončili. Oceněným 

žákům byly předány pochvaly, vycházející žáci dostali dárečky na památku. 

Základní škola byla zapojena do projektu MAP II (Místní akční plán vzdělávání 

v Olomouci) a do projektu Šablony I. Pedagogové absolvovali vzdělávací kurzy zaměřené 

na čtenářskou a matematickou gramotnost, inkluzi, polytechnické vzdělávání a tělesnou 

výchovu. V rámci sdílení zkušeností mezi školami navštívili speciální školy dle vlastního 

výběru.  

Základní školu řídí zástupkyně ředitelky školy. Ta je součástí vedení školy, a může 

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

je průběžně hodnocena zástupkyní, vedoucí metodického sdružení a také ředitelkou školy 

jak při hospitacích a návštěvách v hodinách, tak účastí na jednotlivých akcích školy. Školní 

pedagogická administrativa je vedena v programu Bakaláři.  

5.3 Mateřská škola 

Mateřská škola (MŠ, školka) je součástí Střední školy, základní školy a mateřské 

školy pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4. Kapacita školky je 24 dětí. Přesto 

byl ve sledovaném školním roce počet dětí zdánlivě vyšší, a sice 26. Mohlo se tak stát 

z důvodu tzv. „střídavé docházky“. Pro zajištění harmonického a všestranného rozvoje 

a s ohledem na možnost plnit povinnou školní docházku v inkluzi docházely některé děti 

v určené dny do naší školky a v ostatní dny do školky v místě svého bydliště. Tato praxe 

vedla k zachování speciálněpedagogické péče u dětí se sluchovým postižením a zajištění 

jejich postupného přechodu a začleňování do běžného vzdělávání. Současně vedla 

k navázání spolupráce s pedagogy z jiných mateřských škol. Děti v naší MŠ jsou podle jejich 

potřeb speciálního vzdělávání rozděleny do čtyř plnohodnotně a moderně vybavených tříd, 

z nichž v každé z nich vyučuje plně kvalifikovaná učitelka spolu s asistentem pedagoga. 

Výjimkou ve školním roce 2018/2019 byla třída D. Počet dětí, které vyžadovaly soustavnou 
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individuální péči byl vyšší, proto pro zachování jednoho ze základních přístupů naší MŠ – 

individualizace – byl počet pedagogů zvýšen na dva. 

Cíle MŠ popisuje a vystihuje školní vzdělávací program Budeme si spolu hrát, 

ty budeš můj kamarád, který je připraven a aktualizován v souladu s ŠVP PV. V rámci 

jednotlivých výchovně-vzdělávacích oblastí se děti rozvíjejí tak, aby na konci předškolního 

vzdělávání získaly potřebné klíčové kompetence a byly připravené zvládat nároky života 

na základní škole, k čemuž hlavní měrou přispívá profesionální a přátelský přístup všech 

zaměstnanců školy. Ten směřuje k odstranění komunikačních a sociálních bariér 

jak vzhledem ke slyšícím, tak k intaktním vrstevníkům a společnosti vůbec. Hlavním 

komunikačním systémem v naší školce je totální komunikace, která je vstřícná a v životě 

neslyšícího maximálně aplikovatelná. Tato komunikační metoda se využívá také v kmenové 

základní škole pro sluchově postižené v Olomouci, kam mohou děti po ukončení 

předškolního vzdělávání nastoupit. 

„Jaro, léto, podzim, zima – to je celý rok“ V duchu ročních období probíhala 

v mateřské škole výuka, ale také řada akcí, které dětem, rodičům i pedagogickým 

pracovníkům zpestřovaly celý školní rok. Veškeré aktivity směřovaly k co největší 

provázanosti s opravdovým životem. O čem si tedy děti s „tetami“, jak se v naší škole 

tradičně říká pedagogickým pracovnicím, povídaly, co se učily, tak to si následně 

vyzkoušely, prohlédly na vlastní oči, osahaly.  Své znalosti a schopnosti si tímto prožitkem 

maximálně upevnily.  

„Nastal podzim, vítr fouká, nažloutlou má barvu louka.“ A právě o barvách, 

zvířátkách, ovoci a zelenině byl v naší školce podzim. Děti navštívily podzimní výstavu 

ovoce a zeleniny na Výstavišti Flora Olomouc. Mateřská škola se proměnila v malý zvěřinec 

v rámci Mazlíčkového projektového dne. Hernou se proháněl pes, králík, morčata a přiletěl 

i holub.  Děti si zvířátka prohlédly, dozvěděly se, jak se o ně mohou správně starat. Domácí 

mazlíčky, ale kapánek větší, jsme si prohlédli na farmě v Náměšti na Hané. A protože moc 

dobře víme, že je potřeba se postarat i o ty úplně nejmenší, spojili jsme výlet na farmu 

s uspáváním broučků. 

„To je zima, toto zebe, když padají vločky z nebe.“ Zima je ve školce spjatá zejména 

s obdobím, na které se všechny děti každý rok těší, a sice s Vánoci. Pečlivě jsme se letos 

připravovali na vánoční besídku. O malou generálku se postarala návštěva Mikuláše 

s několika strašidelnými čerty a krásnými anděly. K Vánocům zajisté patří vůně skořice, 

badyánu a jiného koření a naše děti ze školky zvládly je rozpoznat. Jeden den válely, 

vykrajovaly a trpělivě vyčkávaly na výsledek svého úsilí – dozlatova upečené perníčky. Úsilí 
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spojené s přípravou na vánoční besídku bylo odměněno velkým potleskem publika. Rodiče 

i zaměstnanci celé školy ocenili snahu dětí a naši dlouholetí dobrodinci – příslušníci armády 

(roty EOD) k potlesku přidali i svůj tradiční vánoční dar. Zimní čas také patří sněhovým 

radovánkám. S dětmi jsme využili pravé zimní počasí a vyzkoušeli některé zimní sporty – 

lyžování, koulování, bobování, stavění sněhuláka – a to vše v rámci prostor školní zahrady 

i blízkého okolí (Svatý Kopeček, Grygov, Hrubá Voda).  V průběhu kampaně „Celé Česko 

čte dětem“ proběhl ve školce projektový den, který se týkal aktuálního tématu – jídla. Děti 

shlédly pohádku pod názvem Jak pejsek s kočičkou pekli dort. Pak splnily řadu úkolů, 

aby si následně získané vědomosti a dovednosti vyzkoušely v praxi. Každá třída si připravila 

ve cvičné školní kuchyni plnohodnotnou svačinu. V rámci masopustního reje proběhl 

ve školce tradiční Karneval. 

„Na jaře, když slunce svítí, objeví se první kvítí.“ Jaro je plné květin, mláďat, ochrany 

přírody, velikonočních symbolů a zvyků, dnem knihy, ale také životním mezníkem v období 

některých dětí, které čeká zápis do základní školy. Děti navštívily jarní výstavu květin 

a arcibiskupský palác. Ten si nejen prohlédly, ale také se seznámily se základními 

informacemi týkajících se Velikonoc. Navštívili jsme knihovnu, v prostorách školky proběhl 

projektový den Hledání vajíček. Děti opět prokázaly své pohybové, manuální i rozumové 

dovednosti a schopnosti, za což byly velikonočním zajíčkem po právu odměněny. Spolu 

s rodiči si děti vytvořily jarní ozdoby během tradičního Velikonočního jarmarku. Přestože 

je naše školka součástí školy, jsou školní třídy základní školy pro naše děti velkou neznámou. 

Jelikož mnohé z nich čekal zápis do školy, rozhodly se jim „tety“ za pomocí pedagogů 

ze školy část z této neznámé odhalit. Děti si prožily jednu vyučovací hodinu nejen jako 

pozorovatelé, ale i jako aktivní účastníci. 

 „Sluníčko je pánem léta, všechno zraje, všechno vzkvétá.“ Pozdní jaro a brzké léto 

patřilo zejména výletům, poznávání nových míst a lidí, loučení se s předškoláky a také 

radosti z blížících se prázdnin. Během výletů jsme navštívili Olomouc a přilehlá místa (Svatý 

Kopeček, Ústín, Kaprodrom, Grygov, Doubravský Dvůr u Litovle, apod.). Při cestách jsme 

využívali různorodé dostupné dopravní prostředky, což opět zapadalo do měsíčního tématu. 

V rámci celodenního výletu jsme navštívili farmu v Horních Loděnicích. Cesta autobusem 

na místo určení a zpět byla finančním darem od grygovské firmy Autoslužby Tichý. O životě 

včel a včelích produktech jsme se mnohé dozvěděli v Náměšti na Hané v průběhu Včelího 

dopoledne.  Předškoláci dopluli do cíle a při akci Rozloučení s předškoláky předvedli 

rodičům, prarodičům, pedagogům ze školy i paní ředitelce, že jsou po všech stránkách 

do základní školy připraveni. 
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Veliký důraz byl i v letošním sledovaném roce kladen na bezpečnost a zdraví. 

Při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách byly děti 

seznamovány s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav a bezpečnost. „Tety“ 

ve školce připravily projektový den věnovaný právě tomuto tématu. Navštívili nás 

příslušníci městské policie, prohlédli jsme si hasičskou stanici, aktivně jsme využili 

motorické dovednosti a znalosti z oblasti dopravy a vyzkoušeli je na dopravním hřišti 

v Litovli. 

V průběhu celého školního roku pedagogové mateřské školy prezentovali všechny 

činnosti dětí prostřednictvím fotografií v prostorách školy a na webových stránkách školy. 

Rodiče i široká veřejnost měli možnost prohlédnout si prostory školky v rámci 

dne otevřených dveří a ukázkových hodin. 

Spolupráce na všech úrovních je cíl, který všichni pedagogičtí pracovníci plnili 

během celého sledovaného roku. Důležitým partnerem v průběhu výchovně-vzdělávacího 

procesu jsou rodiče našich dětí. Ve školce se tedy uskutečnila řada akcí, na kterých se rodiče 

do určité míry podíleli (viz výše). Upevňovali jsme spolupráci s řadou odborníků (logopedi, 

foniatři, pracovníci rané péče a speciálněpedagogických center), navazovali spolupráci 

novou. Velmi přínosné bylo setkání s pracovnicemi z Centra pro dětský sluch TAMTAM 

na půdě naší školy a následná exkurze pedagogických zaměstnanců v jejich zařízení. 

Prostředí školky je průběžně renovováno tak, aby prostory plnily nejen svou funkci, 

ale byly pro děti i útulné a příjemné. Také ve sledovaném školním roce proběhlo několik 

rekonstrukcí (zateplení velké herny, vymalování řady místností, zvelebení dětské umývárny 

– pořízení úložných prostor a nových věšáků na ručníky s ohledem na dodržení hygienických 

zásad). 

Mateřská škola byla zapojena do projektu Šablony I, v rámci kterého pedagogové 

absolvovali kurzy zaměřené na čtenářskou a matematickou pregramotnost, osobnostně 

sociální rozvoj, vzdělávání dvouletých dětí. V rámci sdílení zkušeností navštívili vybraná 

předškolní zařízení v různých krajích České republiky. 

Činnost mateřské školy vede a kontroluje vedoucí učitelka spolu s ředitelkou školy. 

Vedoucí učitelka je součástí vedení školy, a přímo se tak podílí na jejím řízení. Činnost MŠ 

je hodnocena v rámci hospitací a návštěv, osobní účastí na jednotlivých akcích a účastí 

na poradách úseku jak vedoucích pracovníků školy, tak ostatních pedagogů a zaměstnanců 

školy. 

Zpětnou vazbou a tou největší odměnou je pro pedagogy MŠ i pro paní ředitelku 

a ostatní zaměstnance školy ocenění rodičů a úspěšný přechod dětí z mateřské školy do první 
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třídy. Musíme konstatovat, že pozitivní hodnocení naší práce rodiči dětí není výjimkou, 

že děti z naší školky jsou skvěle připraveny pro vstup do základní školy v rámci možností 

každého z nich. 

5.4 Internát 

Internát v průběhu celého školního roku rozvíjí ubytované děti a žáky v rámci 

celoročních výchovně-vzdělávacích činností. 

V uplynulém školním roce 2018/2019 probíhaly veškeré aktivity a činnosti 

dle společného celoročního výchovně-vzdělávacího plánu Náš rok, nově vypracovaného 

vychovateli s přímou návazností na školní vzdělávací programy. Každý měsíc si vychovatelé 

samostatně rozpracovávali detailnější plány vycházející z již zmiňovaného celoročního 

plánu. Obsah jednotlivých měsíčních plánů byl individuálně přizpůsoben složení 

výchovných skupin. 

Činnost internátu vede a kontroluje vedoucí vychovatelka. Ředitelství školy se přímo 

podílí na řízení internátu a aktivně podporuje jeho činnost v mnoha sférách, hodnotí 

a oceňuje výsledky práce. Vedoucí vychovatelka je součástí vedení školy. V průběhu celého 

školního roku je pravidelně konzultována organizace internátu se všemi vychovateli. 

Vychovatelům je pravidelně poskytováno metodické vedení a možnost profesního rozvoje 

i zpětná vazba jejich činnosti. 

V průběhu sledovaného školního roku byli žáci rozděleni do pěti výchovných skupin, 

čtyři skupiny složené ze žáků základní školy a jedna skupina byla složena z žáků střední 

školy – praktické školy dvouleté. Všestranná péče byla dětem a žákům zabezpečena celkem 

šesti vychovateli s odpovídajícím vysokoškolským speciálněpedagogickým vzděláním. 

V rámci možností probíhaly některé činnosti a aktivity společně napříč všemi 

skupinami. Žáci tak rozvíjeli prosociální chování, vzájemnou kooperaci, byla podpořena 

adaptace na prostředí i na personální složení internátu. Každá výchovná skupina měla svého 

kmenového vychovatele, který se podílel zejména na vytváření vhodných podmínek 

pro studijní přípravu, zajištění rozvoje klíčových kompetencí, a to vše s ohledem 

na individuální potřeby a specifika jednotlivých dětí a žáků. 

Jelikož internát neplní jen funkci ubytovacího zařízení, ale podílí se především 

na všestranném harmonickém rozvoji dětí a žáků, je potřeba vzájemná kooperace 

jednotlivých úseků školy. Vychovatelé tak pravidelně konzultovali a předávali si aktuální 

informace s pedagogy, s pracovníky speciálně pedagogického centra, se zdravotnicí školy 

a v neposlední řadě také se sociální pracovnicí a s vedoucí školní kuchyně. Tuto komunikaci 
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usnadnilo zavedení tzv. elektronického předávacího sešitu, do kterého se online 

zaznamenává zejména docházka dětí a žáků i aktuality týkající se jejich zdravotního stavu 

a potřeb. Každý pedagogický pracovník má možnost okamžitého nahlédnutí do sešitu 

či provedení určitého záznamu. Tento nově zavedený systém se osvědčil díky své 

přehlednosti a aktuálnosti. 

Veškeré aktivity a činnosti byly realizovány v souladu s osobnostními preferencemi 

dětí a žáků tak, aby byl čas prožitý na internátě plný zábavy, pochopení, soudržnosti 

a budování vřelých kamarádských vztahů. Dále byl v rámci mnoha činností rozvíjen smysl 

pro spravedlnost, fair play, dodržování mezilidských pravidel a hranic soukromí. 

V neposlední řadě byl kladen důraz na formování kladného vztahu k přírodě a dodržování 

ekologických zásad. 

Co vše se dělo na internátu? Děti a žáci měli možnost vyzkoušet si různorodé 

sportovní aktivity typické pro jednotlivá roční období. Mohli si zahrát si basketbal, kopanou, 

florbal, badminton a bowling, sjet kopec na bobech či lyžích nebo testovat kvalitu ledu 

na veřejném kluzišti. „Hurá k vodě“, znělo internátem celý rok. V zimě jsme navštěvovali 

krytý Plavecký bazén Olomouc, se zvyšujícími se teplotami jsme těla osvěžovali na veřejném 

koupališti či ve vodní nádrži Poděbrady. Putovali jsme na nejrůznější místa v okolí 

Olomouce. Z nejzdařilejších lze jmenovat například pochod Radíkov – Svatý Kopeček 

s piknikem, návštěva ski areálu Hlubočky a Hrubá Voda, prohlídka jezer v Chomoutově 

či výlet do zábavního areálu v Grygově. Za příznivého počasí jsme s oblibou využívali 

koloběžky. Prohlubovali jsme tak nejen pohybové dovednosti, ale také základní znalosti 

týkající se dopravní výchovy. Průběžně jsme relaxovali při cvičení s prvky jógy a těla 

rozvlnili v rytmu hudby při tanečních večerech. 

Svou fantazii a představivost děti a žáci rozvíjeli v rámci výtvarných činností, které 

jsou velmi oblíbené. Využití tradičních i netradičních materiálů a technik je samozřejmostí. 

Kreslili jsme, malovali, lepili, vytvářeli dekorace z papíru a hlíny, využívali lis Big Shot.  

Výsledná výtvarná díla se stala následně nedílnou součástí tematické výzdoby celého 

internátu a školy vůbec. 

„Co si navaříte, to si i sníte!“ O pravdivosti tohoto rčení se děti a žáci přesvědčili 

na vlastní kůži. Pod vedením vychovatelů prohlubovali své kulinářské umění, vyzkoušeli 

si připravit ovocné a zeleninové saláty, nejrůznější pečené i nepečené dezerty, sladké či slané 

pochoutky, zmrzliny. Připravené občerstvení posloužilo jednak jako jídlo, ale také jako 

společenská událost. Klubovna se stala malou restaurací, ve které probíhaly družné hovory, 

ochutnávka připravených pochutin za dodržení veškerých zásad etikety, a to nejen 
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při stolování. Pro zachování domovské atmosféry internátu přiložili všichni žáci ruku k dílu, 

pomáhali při běžných úklidových činnostech, převlékali ložní prádlo, čímž rozvíjeli 

a zdokonalovali své sebeobslužné činnosti, zručnost a samostatnost. 

Inspiraci, nové znalosti a poznatky jsme nalézali při návštěvách různých kulturních, 

společenských i sportovních akcí. Některé z nich např. jízda na Ololodi, návštěva 

ekologického centra Sluňákov nebo Pevnosti poznání byla uspořádána v rámci nově 

vzniklého Čtenářského klubu. Čtení se tak přirozeně dostávalo na úroveň zájmů dětí a žáků 

v jejich volném čase, kromě pohádek a knih o zvířatech se zajímali také o encyklopedie 

a atlasy. Propojením knih a zážitkových aktivit se nám postupně dařilo vzbudit v dětech 

zájem o vědu a svět kolem nás. 

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

školy příjemné a bezpečné místo pro život, v maximální možné míře se přiblížit rodinnému 

prostředí, které respektuje potřeby každého dítěte. K naplnění tohoto cíle přispívá velkou 

měrou také postupná obnova a modernizace prostor internátu. Probíhají rekonstrukce, 

pořizuje se nové vybavení kluboven a pokojů tak, aby jednotlivé místnosti byly nejen 

funkční, ale také útulné. I tuto aktivitu podporuje ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou 

ředitelka školy. 

Během celého sledovaného školního roku jsme si měřili své síly v různých soutěžích. 

Spoustu z nich jsme také úspěšně organizovali, např. turnaje v basketbalu nebo v malé 

kopané. Vychovatelé svou pomocí přispěli k organizaci výtvarné soutěže Paleta Ticha, 

kterou dlouhodobě pořádá naše škola. Největší akcí, na které jsme se aktivně podíleli, 

byl vánoční stánek Dobrého místa pro život. Výtěžek z této charitativní vánoční akce 

byl a bude využit ve prospěch internátních dětí a žáků. 

Dění na internátu je tedy velmi pestré, rodiče i široká veřejnost jsou o veškerých 

akcích i činnostech informováni prostřednictvím webových stránek, které jsou průběžně 

aktualizovány a doplněny o obrázkový materiál – fotografie. O rok plný zábavy, her, 

kamarádství a nových poznatků a dovedností se tak můžeme podělit a děláme to rádi. 

5.5 Školní družina a školní klub 

Ve školním roce 2018/2019 byla zřízena dvě oddělení školní družiny (ŠD) a jedno oddělení 

školního klubu (ŠK). Personálně byl chod ŠD a ŠK zajištěn třemi vychovatelkami a dvěma 

asistentkami pedagoga.  

Výchovně-vzdělávací činnost ŠD a ŠK probíhala podle ročních tematických plánů 

pod název Svět kolem nás, které vychází ze školního výchovně-vzdělávacího programu. 
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Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést v průběhu celého školního 

roku žáky ke smysluplnému trávení volného času. Žáci byli dále ke vzájemnému respektu, 

úctě k sobě i druhým a byly jim vštěpovány základy slušného chování. Většina činností 

probíhala formou her a soutěží a dotkla se všech oblastí výchov – výtvarné, hudební, 

pracovní a pohybové. Pro naplnění těchto činností byla využívána tělocvična, klubovna 

vybavená interaktivní tabulí, prostor čítárny, areál školy a cvičná kuchyňka.  

Během školního roku se děti zúčastnily různých besed, kde hravou formou získaly 

informace například o slušném chování, správné hygieně, ekologickém smýšlení, dopravní 

výchově, atd. Dále byly pro děti organizovány projektové dny a týdny. Všichni se vždy 

s nadšením zapojili a plnili připravené úkoly. Dále se také účastnili mnoha sportovních 

aktivit, například Zábavného herního odpoledne se studenty ERASMU nebo sportovního 

odpoledne s FTK UP v Olomouci. I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s čínskými 

studenty studijního programu Special Education z Ústavu speciálněpedagogických studií UP 

v Olomouci, kteří si pro děti připravili několik interaktivních programů. Novinkou byl klub 

deskových her a výtvarný kroužek. 

Na podzim si děti prohlubovaly znalosti o dopravní bezpečnosti formou her, 

pohybových aktivit a názorných ukázek. Navštívily Street Art Olomouc, kde objevovaly 

malby různých umělců.  Zimní měsíce se nesly nejen v duchu vánočních tradic a zvyklostí, 

ale také v duchu poznávání zimní přírody a her na sněhu. S příchodem jara se konaly 

pravidelné výlety, které byly pro děti zpestřením a těšily se jejich velkému zájmu. Dále 

proběhl projektový týden Voda voděnka. Děti se seznámily s koloběhem vody v přírodě, 

dozvěděly se něco o důležitosti a ochraně vody. Vyvrcholením tohoto projektu byl výlet 

ke studánce. Konec školního roku byl díky slunnému počasí plný vodních aktivit na školní 

zahradě. 

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. 

Mnoha novými a zajímavými nápady přispěly také vychovatelky, což bylo ceněno kladnými 

ohlasy ze strany dětí i jejich rodičů a také ze strany vedení školy. 
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6. Údaje o prevenci rizikového chování 

 

Oblast prevence rizikového chování je součástí školního vzdělávacího plánu a podílí 

se na ní všichni zaměstnanci školy. Rodiče žáků jsou průběžně informováni 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 2018/2019. Základem prevence rizikového chování je zájem 

zaměstnanců školy o vytvoření příznivého a přátelského školního prostředí založeného 

na dobrých mezilidských vztazích, které vycházejí ze  vzájemného respektování, tolerance, 

snahy o poznání individuality každého žáka, jeho problémů a rodinného prostředí. Velkou 

výhodou naší školy je, že se všichni, jak děti, tak zaměstnanci školy, navzájem velmi dobře 

znají. Díky tomu se daří eliminovat prostor pro anonymitu, která by se mohla stát živnou 

půdou pro vznik rizikového chování.  

Velkou měrou jsme se také ve sledovaném roce věnovali bezpečnostním rizikům 

zneužití ICT. Žáci základní i střední školy byli formou přednášek a besed i formou 

neformálních bezprostředních situací v průběhu školního roku, postupně seznamováni 

s problematikou kyberšikany, s bezpečnostními riziky zneužití ICT a s problematikou 

nadměrného používání informačních technologií. Pro žáky základní a střední školy se nám 

podařilo zajistit interaktivní přednášky z projektu E-Bezpečí, který byl realizován Centrem 

prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci. Žáci střední školy 

se již čtvrtým rokem účastnili preventivních programů organizovaných P - centrem 

Olomouc.           

Pravidelně a dlouhodobě spolupracuje škola s Policií ČR a Městskou policií 

Olomouc. Městská policie připravila pro žáky školy přednášky orientované na správné 

chování v městském provozu, jeden z projektových dnů byl věnován dopravní výchově 

a zdravovědě. Žáci střední školy navštívili Zdravotnickou záchrannou službu v Olomouci. 

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 
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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 z hlediska rizikového chování je sledovaná 

a vyhodnocovaná na všech úrovních pedagogické práce a řízení školy. Můžeme konstatovat, 

že situace je stabilizovaná. 
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7. Přehled zaměstnanců školy 

7.1 Zaměstnanci školy podle pracovního zařazení 

 

Tab. č. 22 

Přehled zaměstnanců školy 

Pracovní zařazení 
Přehled fyzických 

zaměstnanců 

Přehled přepočtených zaměstnanců 

Zaměstnanci 
Z toho asistenti 

pedagoga 

Střední škola 13 12,9525           5,0 

Základní škola 30 27,4206           6,875 

Mateřská škola 10 9,6709           4,0 

Školní družina 7 2,7344           1,1662 

Školní klub 2           0,625           0,125 

Internát 8       7,5           2,0 

Speciálně pedagogické centrum 5             4,5             - 

Celkem pedagogičtí pracovníci 65           64,9034         17,1662 

Celkem nepedagogičtí pracovníci 20           17,0              - 

Celkem na mateřské dovolené 4        -                - 

Počet zaměstnanců celkem: 89 81,9034          17,1662 

Komentář: 

Ve sloupci Přehled fyzických zaměstnanců školy je zaměstnanec uveden vždy na všech pozicích, na kterých působí. 

V řádku Počet zaměstnanců celkem jsou zaměstnanci započítáni pouze 1x. Škola zaměstnává 2 neslyšící pedagogy. 
 

7.2 Pedagogičtí pracovníci 

Tab. č. 23 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Pedagogové podle zařazení Aprobace ve výuce 
Kvalifikace v 

% 

Učitel SŠ VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent pedagoga SŠ VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Učitel ZŠ VŠ – speciální pedagogika  100 % 

Výchovný poradce VŠ – speciální pedagogika - 

Školní metodik prevence 

VŠ – speciální pedagogika, kurz – školní metodik 

protidrogové prevence a prevence sociálně patologických 

jevů 

100 % 

Asistent pedagoga ZŠ 
VŠ – speciální pedagogika 

SŠ – pedagogické vzdělání, kurz asistent pedagoga 
100 % 

Učitelka MŠ VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent pedagoga MŠ SŠ – maturita, kurz asistent pedagoga 100 % 

Vychovatel ŠD a ŠK VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Asistent pedagoga ŠD VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Vychovatel internátu VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Noční asistent SŠ – maturita, kurz asistent pedagoga 100 % 

Speciální pedagog VŠ – speciální pedagogika 100 % 

Psycholog VŠ – psychologie 100 % 

Komentář: 

Škola zaměstnává dvě neslyšící asistentky pedagoga a jednu neslyšící učitelku znakového jazyka. 

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. 



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2018–2019  38 

Tab. č. 24 

Pedagogičtí pracovníci podle pracovního zařazení 

Jméno Pracovní zařazení Úsek 
Třída/ 

skupina 
Další činnost 

Bardyová Marcela Asistentka pedagoga MŠ C 

Rezervní inventář školy – správce 

Výzdoba mateřské školy 

Skupina pro koordinaci PAS – členka 

Bártková Kamila Učitelka SŠ I./ 2 B 
Sportovní kroužek – vedoucí 

Výzdoba školy 

Beranová Nikola Vychovatelka Internát 2. Propagace školy – členka týmu 

Bočková Michaela Učitelka SŠ - 

Správní rada NF při škole – předseda 

Kuchař. soutěž kraj. škol – hl. org. 

Inventarizační komise – členka 

Společenská místnost – správce 

Borovičková Pavlína Asistentka pedagoga MŠ D 

Inventarizační komise – členka 

Skupina pro koordinaci PAS – členka  

Letní příměstská škola – členka týmu 

ICT – členka týmu 

Budínová Gabriela Učitelka SŠ II./2 

Správa školních formulářů 

Organizace přijímacích zkoušek 

Uvádějící učitelka 

Crhonková Pavla Učitelka ZŠ VIII. A 

Členka širšího vedení školy 

BOZP a PO – koordinátorka 

Tlumočení – znakový jazyk 

Fotodokumentace školy 

Správce – kabinet fyziky a chemie 

Správa systému org. řádu školy 

Inventarizační komise – členka 

Závody v běhu na lyžích – vedoucí 

Literární soutěž – vedoucí 

Červinková Eva 
Zástupkyně ředitelky 

školy 
ZŠ - 

Členka užšího vedení školy 

ŠVP – koordinátorka 

Praxe studentů – školní koordinátorka 

Den otevřených dveří – hl. org. 

Zimní škola v přírodě – hl. vedoucí 

MČR v lyžování – hl. vedoucí 

Dokoupilová Tereza Asistentka pedagoga SŠ I./2 A 

Zimní škola v přírodě – členka týmu 

EVVO – členka týmu 

Fotodokumentace školy 

Doležalová Iva Vedoucí SPC SPC - 

Členka užšího vedení školy 

Znaková jazyk – výuka rod., zaměstn. 

Tlumočení – znakový jazyk 

PS MŠMT – spol. a spec. vz. – členka 

KIPR – krajský metodik 

Pdf UPOL – lektorka 

Dostálová Petra Vychovatelka  Internát 1. 

Dopisovatelka webových str. školy 

Výtvarný kroužek – vedoucí 

Čtenářský kroužek – vedoucí 

Projektové dny – hl. org. 

Forétová Jiřina Učitelka  MŠ D 
Uvádějící učitelka 

Logopedická učebna – správce 

Floder Zdeněk Vychovatel Internát 5. - 

Floderová Růžena Učitelka MŠ  
ŠVP – koordinátorka 

ILP – koordinátorka 

Hájková Lucie Asistentka pedagoga SŠ I./2 B 

Kariérový poradce 

Sborovna – správce místnosti 

Zimní škola v přírodě – členka týmu 

Hefková Lenka Asistentka pedagoga  Internát - 
Sklad ložního prádla – správce 

Čítárna – správce 

Hloušková Hedviga Učitelka ZŠ IV. A 

Učebnice – správce kabinetu 

Výzdoba školy 

Sborovna – správce 

Inventarizační komise – členka 

Hubištová Martina Učitelka ZŠ VI. 
Předmětová komise – vedoucí 

Výtvarný kroužek 
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Kabinet zeměpisu – správce 

Kabinet přírodopisu – správce 

Kadlecová Lenka 
Asistentka pedagoga 

Vychovatelka 

ZŠ 

ŠD 
IV. B Kontrola únikových prostor školy 

Kociánová Lucie Psycholožka SPC - 
PS RP MAP II – členka 

DVPP NÚV – lektorka 

Kollár Pavel Asistent pedagoga  Internát - Zabezpečení školy – noční 

Králíčková Veronika Vedoucí učitelka MŠ C 

Členka užšího vedení školy 

Den otevřených dveří – hl. org. 

Zápis do MŠ – hl. org. 

Králová Olga Vedoucí vychovatelka Internát 4. 

Členka užšího vedení školy 

Sportovní příprava žactva 

Sportovní areál – správce 

Turnaje SPŽ ČR – hl. org. 

MČR v lyžování – organizace 

Vánoční besídka – hl. org. 

Inventarizační komise – členka 

Zimní škola v přírodě – organizace 

Pronájmy pro veřejnost – organizace 

Kubíčková Iveta Asistentka pedagoga MŠ A 

Inventarizační komise – členka 

Kuchyňka MŠ – správce 

Rezervní inventář školy – správce 

Kubínová Daria Speciální pedagožka SPC - Skupina pro koordinaci PAS – členka 

Kučerová Kristýna Asistentka pedagoga 
ZŠ 

ŠD 
I. B 

Tlumočení – znakový jazyk 

Činnost dobrovolníků – koordinátor 

Znakový jazyk – výuka zaměstnanců 

ICT – členka týmu 

Org. zřízení relaxační místnosti 

Archiválie základní školy 

Kučerová Lenka 

Asistentka pedagoga 

Učitelka 

Vychovatelka 

ZŠ 

ZŠ 

ŠD 

VIII. A 

Znakový jazyk – výuka zaměstnanců 

Kabinet hraček – správce 

 

Látalová Lenka Asistentka pedagoga X. ZŠ 

Zdravotnice 

Zdravotní školení zaměstnanců školy 

Zdravotník školou org. akcí 

Tlumočení – znakový jazyk 

Fotodokumentace 

Lelková Lenka Asistentka pedagoga VI. 
ZŠ 

ŠD 

EVVO – koordinátor 

Výtvarný kroužek – vedoucí 

ICT – člen týmu 

Skupina pro koordinaci PAS – členka 

Michalíková Eliška Učitelka I. A ZŠ 
Zimní škola v přírodě – členka týmu 

Projektový den – členka týmu 

Michalíková Martina Ředitelka školy -  ZŠ 

PS vzdělávání při RSK – členka týmu 

RSK OK – členka týmu 

ŘV MAP II vzdělávání ORP Olomouc 

PS MŠMT – spol. a spec. vz. – členka 

SZZ PdF UP Olomouc – čl. zk. komice 

Molinari Zdenka Učitelka I. B ZŠ Relaxační místnost – zřízení, správce 

Móriová Michaela Asistentka pedagoga  MŠ 
EVVO – členka týmu 

Letní příměstská škola – členka týmu 

Motáková Kateřina 
Asistentka pedagoga 

Učitelka  
III. B ZŠ 

Zimní škola v přírodě – členka týmu 

Závody v běhu na lyžích – vedoucí 

Kroužek Deskové hry – vedoucí 

Nesvadbová Kristina Asistentka pedagoga II./2 SŠ 

Správní rada NF při škole – členka 

Turnaj krajských škol – hl. org. 

Kuchař. soutěž kraj. škol – org. 

Prostory SŠ – správce 

Archiválie střední školy 

Nováková Kamila Vychovatelka 5. 
ŠK 

Internát 
Archiválie školských zařízení 

Opluštilová Kateřina Učitelka IV. B ZŠ - 

Pavelková Alžběta Učitelka VII. ZŠ Učitelská knihovna – správce 

Pečivová Marie Učitelka A MŠ Fotodokumentace MŠ 
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Dopisovatelka webových str. školy 

Uvádějící učitelka 

Výstavy pro veřejnost – hl. org. 

Polešenský Jakub Učitel I./ 2 A SŠ 

Člen širšího vedení školy 

Vedoucí metodického sdružení 

Koordinátor ICT 

Správce webových stránek 

Zimní škola v přírodě – hl. vedoucí 

PC učebny – správce místností 

Školní koordinátor GDPR 

Piňosová Vladimíra Učitelka VIII. C ZŠ 
Výchovná poradkyně 

Správce kabinetu matematiky 

Pučálka Josef Učitel - ZŠ - 

Riedingerová Edita Asistentka pedagoga III. B ZŠ - 

Rybaříková Klára Učitelka III. B ZŠ 
Výroční zpráva – zpracování 

Zápisy z porad úseku 

Říkovská Kamila Učitelka V. ZŠ 

Knihovna upravené literatury 

Správce kabinetu anglického jazyka 

Organizace zápisu do první třídy 

Projekt 100 let republiky – hl. org. 

Uvádějící učitelka 

Sečková Lenka Asistentka pedagoga B MŠ 

Herna – správce místnosti 

Tvorba pozvánek, letáků 

Archiválie mateřské školy 

Sklenářová Helena Učitelka IX. ZŠ 

Sportovní příprava žactva 

Turnaje a hry SPŽ ČR – trenér 

Sportovní kroužek – vedoucí 

Správce tělocvičny 

Rafty Vltava – hl. vedoucí 

Zimní škola v přírodě – členka týmu 

Šablony I – organizátorka aktivit 

Inventarizační komise – členka 

PD – Dopr. vých. a zdrav. – hl. org. 

Skřivánková Monika Učitelka II. ZŠ 

Členka širšího vedení školy 

Metodické sdružení ZŠ – vedoucí 

Školská rada – předsedkyně 

Uvádějící učitelka 

Organizace zápisu do 1. třídy 

Projekt 100 let republiky – hl. org. 

Paleta ticha – organizace 

Spáčilová Petra Učitelka - SŠ 

Školská rada – členka 

Skupina pro koordinaci PAS – vedoucí 

Vánoční výstava – organizace 

Zápisy ped. porad – zpracování 

Školní ples – organizace 

Uvádějící učitelka 

Cvičná kuchyňka – správce místnosti 

Šicí dílna – správce místnosti 

Multifunkční místnost – správce 

Zimní škola v přírodě – členka týmu 

Spurný Richard Vychovatel 3. Internát 

Keramika – správce místnosti 

Propagační předměty školy 

Školní koloběžky – správce 

Stratilová Drahomíra Učitelka III. A ZŠ 

Předmětová komise – vedoucí 

Uvádějící učitelka 

MAP II JČ – vzděl. ORP Ol. – členka 

Správce kabinetu dopravní výchova 

PD Čtení nás baví – hl. org. 

Výzdoba školy 

Špičáková Veronika Asistentka pedagoga VII. ZŠ - 

Šnajdr Miroslav Učitel -  ZŠ 

Mez. výtvarná soutěž – hl. org. 

Výtvarné soutěže a výstavy – org. 

Vedoucí předmětové komise 

Přátelská knihovna – správce 

Kabinet dějepisu – správce 
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Kabinet výtvarné výchovy – správce 

Výzdoba prostor školy 

Projekt 100 let republiky – hl. org. 

Štelclová Lenka Učitelka -  SŠ 

Vánoční výstava – organizace 

Letní příměstská škola – člen týmu 

Projektový den Řemesla – hl. org. 

ICT – člen týmu 

Prádelna – správce místnosti 

Štěpánová Bohdana Učitelka MŠ B 

Letní příměstská škola – hl. org. 

Zápisy z porad úseku 

Archiválie mateřské školy 

Štolcarová Marcela Zástupkyně ředitelky II./1 SŠ 

Členka užšího vedení školy 

Den otevřených dveří – organizace 

Fotografická soutěž ZÚM – hl. org. 

Uvádějící učitelka 

Tichá Alexandra Speciální pedagožka - SPC 
APSPC – členka výboru 

Inventarizační komise – členka 

Úlehlová Zdeňka Učitelka VIII. B ZŠ Inventarizační komise – členka 

Václavková Marcela Asistentka pedagoga -  ŠD Členka týmu pro propagaci školy 

Valentíková Regina Učitelka I./1 SŠ 

Org. vystoupení pro veřejnost 

Členka týmu pro propagaci školy 

Správní rada NF při škole – členka 

Skupina pro koordinaci PAS – členka 

Relaxační místnosti – správce 

Projektový den Řemesla – hl. org. 

Valentová Věra 
Asistentka pedagoga 

Vychovatelka 
VII. 

ZŠ 

ŠD 

Výzdoba školy 

EVVO – člen týmu 

Vitásková Kateřina Učitelka X. ZŠ 

Uvádějící učitelka 

Předmětová komise – vedoucí 

Jazykové korekce školních dokumentů 

Kabinet českého jazyka – správce 

PD den Znáš svoji knihu – hl. org. 

Voják Václav 
Statutární zástupce 

ředitelky školy  
- ZŠ 

Člen užšího vedení školy 

Školní metodik prevence 

Správa budov 

Mez. výtvarná soutěž – organizace 

Voždová Marcela Učitelka - ZŠ 
Květinová výzdoba školy 

Kabinet HDV – správce 

Weinbergerová Alena Asistentka pedagoga IV. A ZŠ - 

Zbořilová Lenka Asistentka pedagoga I./1 SŠ Skupina pro koordinaci PAS – členka 

Zorád Jan Asistent pedagoga II./1 SŠ 

Skup. pro org. PAS – koordinátor 

Dřevodílna – správce místnosti 

PD – Řemesla, Velikonoce – hl. org. 

Komentář:  

MS – metodické sdružení, ICT – informační a komunikační technologie, SŠ – střední škola, ZŠ – základní škola, 

MŠ – mateřská škola, ŠD – školní družina, ŠK – školní klub, SPC – speciálně pedagogické centrum, NF – nadační 

fond, ILP – individuální logopedická péče, HDV – hudebně-dramatická výchova, SR – správní rada, PS – pracovní 

skupina, RSK OK – regionální stála konference Olomouckého kraje, SZZ – státní závěrečné zkoušky, PD – projektový 

den, hl. org. – hlavní organizátor, Paleta ticha – mezinárodní výtvarná soutěž žáků se sluchovým postižením, 

str. – stránka, KIPR – kvalita inkluze – poradenství – rozvoj. 

K. Opluštilová ukončila pracovní poměr k 31. březnu ze zdravotních důvodů.  
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Tab. č. 25 

7.3 Nepedagogičtí pracovníci  

Tab. č. 26 

 

Tab. č. 27 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 a více Celkem 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž Σ 

- - 1 21 1 12 1 14 3 12 2 3 8 62 70 

Komentář: 
M = muži, Ž = ženy 

Pedagog je také zaměstnaná jako nepedagog, z toho důvodu je zahrnut v celkovém součtu jak u pedagogických 

pracovníků (Tab. č. 23), tak u nepedagogických pracovníků (Tab. č. 26). Počet pracovníků celkem” (Tab. č. 22) 

je započítána pouze 1 krát. 

V tabulce jsou zahrnuty zaměstnanci na RD. 

Nepedagogičtí pracovníci podle pracovního zařazení 

Funkce Počet zaměstnanců Přepočteni 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 pracovnice, pokladní 1 0,5 SOŠ 

Administrativní a spisová pracovnice 2 1,1 SOŠ, SOU 

Vedoucí stravovacího provozu 1 1,0 SŠ 

Kuchař 2 2,0  VL 

Pomocný kuchař 3 2,0 SOU, VL 

Zdravotník 1 0,3 SŠ 

Údržbář, řidič 2 2,0 SŠ, SOU 

Uklízečka 5 4,8 SOU, VL 

Počet pracovníků celkem:                20     17,0 -  

Komentář: 

Ve sloupci Přehled fyzických zaměstnanců školy je zaměstnanec uveden vždy na všech pozicích, na kterých působí. 

V řádku Počet zaměstnanců celkem jsou zaměstnanci započítáni pouze 1x. 

SOU – střední odborné učiliště, SOŠ – střední odborná škola, VL – výuční list, SŠ – střední škola, VŠ – vysoká škola. 

Škola zaměstnává 4 neslyšící nepedagogické zaměstnance. 

Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

do 20 let 21–30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let 61 a více Celkem 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž Σ 

- - - - -  2 2 5 1 9 - 1 3 17 
2

0 

Komentář: 

M = muži, Ž = ženy 

Nepedagog je zaměstnán také jako pedagog, z toho důvodu je zahrnut v celkovém součtu jak u nepedagogických 

pracovníků (Tab. č. 26), tak u pedagogických pracovníků (Tab. č. 23).  Počet pracovníků celkem (Tab. č. 22) 

je započítán pouze 1x. 
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Tab. č. 28 

Nepedagogičtí pracovníci podle pracovního zařazení 

Jméno       Úsek Pracovní zařazení 

Barglová Pavla ekonomický 
Hlavní účetní, inventarizace majetku školy, 

pokladna, členka širšího vedení školy 

Bartušková Marie provozní Úklid – tělocvičny, zázemí školy 

Cikánková Alena provozní Úklid – mateřská škola 

Grunt Jan stravovací Pomocný kuchař 

Jiroutek Juraj technický 
Vedoucí provozního úseku, autoprovoz, zahrada, 

revize, člen širšího vedení školy 

Jiroutková Miroslava ekonomický Mzdová účetní 

Kopecká Marcela provozní Úklid – základní škola, ředitelství 

Koudelková Markéta provozní Úklid – chlapecký internát 

Kyselá Anna stravovací Kuchařka 

Laštovková Soňa stravovací Pomocná kuchařka, zástupce vedoucí 

Matušů Danuše stravovací Kuchařka, zástupce vedoucí 

Pavlovský Tomáš technický Technický stav budov a majetku školy 

Přibylová Marta provozní Úklid – základní škola, dívčí internát  

Raušerová Ludmila stravovací Pomocná kuchařka 

Reitingerová Jana stravovací 
Vedoucí stravovacího provozu, členka širšího 

vedení školy 

Seifertová Ivana 
sociální 

administrativní 

Sociální pracovnice SPC, škola 

Podatelna, administrativa SPC, pokladna 

Šimková Bohuslava provozní Pomocná provozní a administrativní pracovnice 

Štarnovská Maderová Radka ekonomický 
Ekonomka školy, dotace, členka užšího vedení 

školy 

Taberyová Kateřina 
ekonomický, 

personální 
Personalistka, agenda ředitelství školy 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních zaměstnanců školy 

 

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 svým zaměřením 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                                                                                                                                                                                                                 

                                                     Olomouckého kraje 

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

- Školení GDPR   Mgr. J. Polešenský 

Individuálně absolvované vzdělávání 

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

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

se zúčastnilo více pedagogů školy. Většina školení proběhla v Olomouci. Získané informace 

předávají vyškolení zaměstnanci svým kolegům v rámci porad úseku, metodických orgánů, 

popř. na pedagogických poradách, kterých se účastní všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

Ve sledovaném roce zaměstnanci absolvovali následující kurzy a semináře (zapisováno 

ve formátu název školení – název pořádající agentury – sídlo agentury):  

Bardyová Marcela: 

- Výtvarné činnosti pro děti do tří let – Zřetel, s.r.o., Brno 

- Specifika dvouletých dětí v MŠ – Vzdělávací institut pro Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků AGEL, Ostrava 

 

Bártková Kamila: 

- Pohybové hry pro děti školního věku – Zřetel, s.r.o., Brno 

- Pohybové hry ve školní tělesné výchově + modifikace – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Gymnastika ve školní tělesné výchově + modifikace – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 
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Beranová Nikola: 

- Zdravotní cvičení ve školní tělesné výchově – zdravotní TV – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

 

 Borovičková Pavlína: 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol – INFRA, s.r.o., Stařeč 

- Keramika I. – nejen pro začátečníky – Zřetel, s.r.o., Brno 

- Jarní konference o autismu – ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Pardubice 

- Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku – Vzdělávací agentura Mgr. Jitka 

Blechová, Staré Město 

- Keramika II. – další techniky a způsoby dekorace – Zřetel, s.r.o., Brno 

  

Budínová Gabriela: 

- Digitální gramotnost ve vzdělávání – komunikace a tvorba obsahu – Počítačová služba 

s.r.o., Olomouc 

- Zdravotní cvičení ve školní tělesné výchově – zdravotní TV – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Atletika ve školní tělesné výchově – Centrum uznávání a celoživotního učení OK, 

IKAP, Olomouc 

  

 Crhonková Pavla: 

- BOZP pro manažery, bezpečáky a personalisty, nejčastější chyby a úskalí – ANAG 

spol. s r.o., Olomouc 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

  

Červinková Eva: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Podpůrná opatření u žáků s PAS – NÚV, Praha 

  

Doležalová Iva: 

- Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro školská 

poradenská zařízení s rozšířeným rozborem psychometrických vlastností testu – PPP 

Brno, p.o., Brno 

- Jak spolupracovat s OSPODem – SCHOLA education – zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., Prostějov 
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Dokoupilová Tereza: 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

 

Dostálová Petra: 

- Zdravotní cvičení ve školní tělesné výchově – zdravotní TV – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

  

Forétová Jiřina: 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol – INFRA, s.r.o., Stařeč 

 

Hájková Lucie: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřené na projektovou výuku – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc  

  

Hloušková Hedviga: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

  

Hubištová Martina: 

- Doktorský studijní program Speciální pedagogika ve studijním oboru Speciální 

pedagogika – PdF UP v Olomouci, Olomouc  

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

 

Jiroutková Miroslava: 

- Novinky v ročním zúčtování daně 2019 v návaznosti na mzdový program Avensio – 

ALFA SOFTWARE s.r.o., Klatovy 

  

Kociánová Lucie: 

- CAS 2 – zaškolení v užívání diagnostického nástroje – DYS-centrum Praha z. ú., Praha 

- CARS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje – NÚV, Praha 

- WAIS – zaškolení v užívání diagnostického nástroje – Testcentrum, Praha 

  

Králíčková Veronika: 

- Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ – KVIC, Nový Jičín, p.o., Nový 

Jičín 

- Školní zralost a zápis do školy – Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová, Staré Město 
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- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

 

Králová Olga: 

- Bezpečnost a ochrana zdraví v práci učitele tělesné výchovy – FTK UP v Olomouci, 

Olomouc 

- Pohybové hry ve školní tělesné výchově + modifikace – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

 

Kubíčková Iveta: 

- Matematická pregramotnost – KVIC, Nový Jičín, p.o., Nový Jičín 

- Čtenářská pregramotnost – Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, p.o., Brno 

- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

- Rok s pohybem a hudbou – ČOS, Olomouc 

- Pohybové hraní s dětmi s tradičními i netradičními pomůckami – ČOS, Olomouc 

  

Kubínová Daria: 

- Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS) – NÚV, Praha 

- Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive 

behavioural support – PdF UP v Olomouci, Olomouc  

 

Kučerová Kristýna: 

- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

- Podpůrná opatření u žáků s PAS – NÚV, Praha 

- Účast na konferenci INSPO 2019 – BMI sdružení, z.s., Praha 

- Jarní konference o autismu – ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Pardubice 

- Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive 

behavioural support – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

 

Kučerová Lenka: 

- Podpůrná opatření u žáků s PAS – NÚV, Praha 

- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

  

Látalová Lenka: 

- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

- Úrazy ve školách – Nakladatelství FORUM, s.r.o., Praha 
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Lelková Lenka: 

- Studium pedagogiky pro asistenty pedagogů – SCHOLA education – zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o., Prostějov 

 

Michalíková Eliška: 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc  

- Podpůrná opatření u žáků s PAS – NÚV, Praha 

- Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – Vzdělávací 

agentura Mgr. Jitka Blechová, Staré Město 

  

Michalíková Martina: 

- Jak správně řídit vlastní intuici v současných bezpečnostních podmínkách České 

republiky – KAP, Olomoucký kraj 

- Zadávání veřejných zakázek – MŠMT, Praha 

- Zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ – Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha 

- Právní odpovědnost pedagogů a ředitelů škol – ASCS ČR, Praha 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

- Spisová služba v aktualitách a praxi – Vzdělávací centrum Morava s.r.o., Ostrava 

- Problémy současné češtiny – Akademie literárních novin, Praha 

- Formativní hodnocení – lepší učení – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

- Písemná a elektronická komunikace – NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o., Brno 

- Neurověda ve vzdělávání VI. – Everesta, s.r.o., Česká Lípa 

- (Mlu)vím, tedy jsem – Olchavova.cz, Praha  

- Jarní konference o autismu – ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Pardubice 

- Co je to a jak na školní klima? – PdF UP v Olomouci, Olomouc  

- Správní řád prakticky – NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o., Brno 

 

Molinari Zdenka: 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc  

- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

- Jarní konference o autismu – ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Pardubice 

- Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku – Vzdělávací 

agentura Mgr. Jitka Blechová, Staré Město 

- Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive 

behavioural support – PdF UP v Olomouci, Olomouc  

 

Móriová Michaela: 

- Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ – KVIC, Nový Jičín, p.o., Nový 

Jičín 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol – INFRA, s.r.o., Stařeč 
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Motáková Kateřina: 

- Pohybová gramotnost – Akademie Rinosport z.s., Hradec Králové 

- Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině – Olchavova.cz, Praha 

- Atletika ve školní tělesné výchově – Centrum uznávání a celoživotního učení OK, 

IKAP, Olomouc 

 

Nesvadbová Kristina: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Zdravotní cvičení ve školní tělesné výchově – zdravotní TV – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Atletika ve školní tělesné výchově – Centrum uznávání a celoživotního učení OK, 

IKAP, Olomouc 

 

Nováková Kamila: 

- Zdravotní cvičení ve školní tělesné výchově – zdravotní TV – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

  

Pavelková Alžběta: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti –

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Účast na konferenci INSPO 2019 – BMI sdružení, z.s., Praha 

- Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive 

behavioural support – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

- Zkusit učit jinak? – ŠPAS, z.s., Olomouc 

 

Pečivová Marie: 

- Matematická pregramotnost – KVIC, Nový Jičín, p.o., Nový Jičín 

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – Tvořivá škola, z.s., Brno 

- Školní zralost a zápis do školy – Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová, Staré Město 

- Podpůrná opatření u žáků s PAS – NÚV, Praha 

- Čtenářská pregramotnost v mateřské škole – INFRA, s.r.o., Stařeč 

- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

  

Piňosová Vladislava: 

- Efektivní strategie řešení problémových situací ve škole – Vzdělávací agentura 

DIALOG, Jeseník 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc 
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Polešenský Jakub: 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ – Počítačová služba 

s.r.o., Olomouc 

- Využití tabletu ve výuce – EduCentre CZ s.r.o., Janovice nad Úhlavou 

- Facebook pro školy – Než zazvoní, s.r.o., Brno 

  

Reitingerová Jana: 

- Praktický postup sestavování jídelníčku pro nové vedoucí – Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň 

- Dejte dětem to nejlepší aneb Co vám neřekne spotřební koš – Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň 

- Účast na Krajské konferenci hromadného stravování – Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň 

  

Rybaříková Klára: 

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

- Školní zralost a zápis do školy – Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová, Staré Město 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

  

Říkovská Kamila: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku – Vzdělávací agentura Mgr. Jitka 

Blechová, Staré Město 

  

Sečková Lenka: 

- Výtvarné činnosti pro děti do tří let – Zřetel, s.r.o., Brno 

- Specifika dvouletých dětí v MŠ – Vzdělávací institut pro Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků AGEL, Ostrava 

- Lektorství cizího jazyka – ruský jazyk – bakalářské studium, Pedagogická fakulta MU, 

Brno 

 

Seifertová Ivana: 

- Sociální služby jako nástroj pomoci lidem s PAS v Olomouckém kraji, Krajský úřad, 

Olomouc 

- Archivnictví a spisová služba – PROFESIM, Bohdalice 

  

Sklenářová Helena: 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

- Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických 

pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci – FTK UP v Olomouci, Olomouc 

- Pohybové hry ve školní tělesné výchově + modifikace – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 
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Skřivánková Monika: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Sdílení dobré praxe aneb Jak na polytechniku v ZŠ – projekt Místní akční plán II 

vzdělávání v ORP Olomouc, Sluňákov, Horka nad Moravou 

- Příběh pana Tydýta – jak pracovat s tématem inkluze, Sdružení D, Olomouc 

 

Spáčilová Petra: 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Jarní konference o autismu – ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Pardubice 

- Základy aplikované behaviorální analýzy – Pedagogická fakulta MU, Brno 

 

Stratilová Drahomíra: 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice  

- Rozvíjení matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

- Sdílení dobré praxe aneb Jak na polytechniku v ZŠ – projekt Místní akční plán II 

vzdělávání v ORP Olomouc, Sluňákov, Horka nad Moravou 

 

Špičáková Veronika: 

- Jarní konference o autismu – ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Pardubice 

- Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive 

behavioural support – PdF UP v Olomouci, Olomouc  

 

Šnajdr Miroslav: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

 

Štarnovská Radka: 

- Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy – ANAG, spol. s r.o., Olomouc 

- Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek pro zadavatele 

„začátečníky“ – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 

  

Štěpánová Bohdana: 

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – Tvořivá škola, o.s., Brno 

- Čtenářská pregramotnost – Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, p.o., Brno 

- Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením – AUDIO – Fon Centr. 

s.r.o., doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Brno 

- Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ – KVIC, Nový Jičín, p.o., Nový 

Jičín  
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Štolcarová Marcela: 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- ICT: MS Excel v práci učitele – běžné úpravy – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

  

Taberyová Kateřina: 

- Konstruktivní přístup k řešení konfliktů – Quip, z.ú., Praha 

- Personalista do každé školy prakticky a návodně – Nakladatelství FORUM s.r.o., Praha 

 

Tichá Alexandra: 

- Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky – workshop  

NÚV, Praha 

- Dynamická diagnóza dílčích zrakových oblastí nástrojem In-Sight – NÚV, Praha 

- Podpůrná opatření u žáků z jiného kulturního prostředí = žáků cizinců – NÚV, Praha 

 

Úlehlová Zdeňka: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

 

Valentíková Regina: 

- (NE)úspěšný žák – VII. ročník krajské konference primární prevence rizikového chování 

pro pedagogické pracovníky – PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na polytechnické vzdělávání – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Romské písně včera a dnes – PdF UP v Olomouci, Olomouc 

- Pohybové hry ve školní tělesné výchově + modifikace – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

- Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem (projekt Občanský průkaz 

4.0) – MŠMT, Praha 

- Podpůrná opatření u žáků s PAS – NÚV, Praha 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Krátké intervence v praxi pedagoga – Státní zdravotní ústav, Centrum podpory 

veřejného zdraví, Praha 

- Základy znakového jazyka – Oblastní unie neslyšících Olomouc, Olomouc 

 

Vitásková Kateřina: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice         

 

Voják Václav: 
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- Neurověda ve vzdělávání VI. – Everesta, s.r.o., Česká Lípa     

 

Voždová Marcela: 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti – 

Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ – čtenářská gramotnost – NIDV, České Budějovice 

- Celostní muzikoterapie 1 – UP v Olomouci, Olomouc 

 

Zbořilová Lenka: 

- Práce s rizikem v sociálních službách – úvod do tématu – Adpontes, Mgr. Jiří Sobek, 

Praha 

- Líný učitel – MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hanušovice 

- Osobní asistence u člověka na vozíku – SPOLU Olomouc, z.ú., Olomouc 

- Žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově – Centrum 

uznávání a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

- Poskytování podpory při hygieně lidem s mentálním postižením – SPOLU Olomouc, 

z.ú., Olomouc 

- Podpůrná opatření u žáků s PAS – NÚV, Praha 

- Zdravotní cvičení ve školní tělesné výchově – zdravotní TV – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

- Základy krizové intervence – Zřetel, s.r.o., Brno 

 

Zorád Jan: 

- Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků SŠ a VOŠ zaměřený na rozvoj 

kompetencí – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Pohybové hry ve školní tělesné výchově + modifikace – Centrum uznávání 

a celoživotního učení OK, IKAP, Olomouc 

- Jarní konference o autismu – ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s., Pardubice 

- ICT: MS Excel v práci učitele – běžné úpravy – Počítačová služba s.r.o., Olomouc 

- Komunikace s osobami s poruchou autistického spektra – workshop OSV KÚOK, 

Olomouc 
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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 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni. Oceňujeme především odbornou 

záštitu, zájem a ochotu ze strany věcného odboru a dlouhodobě vstřícný přístup sekce 

ekonomické.  

Spolupráce s rodiči  

Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci (zákonní zástupci, rodiče) 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. I přes dlouhodobou a systematickou snahu školy je spolupráce 

se zákonnými zástupci hodnocena zaměstnanci školy 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 

vzrůstá. 

Spolupráce se školami a školskými zařízeními 

Škola spolupracuje se školami všech typů a stupňů v místě svého působiště, v případě zájmu 

navazuje kontakt se školami 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 diplomových a bakalářských 

prací, plní roli odborných oponentů a jsou pravidelně zváni ke státním závěrečným 
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zkouškám. V rámci spolupráce s UP v Olomouci nebyly v hodnoceném školním roce 

výjimkou ani návštěvy školy z řad zahraničních odborníků – většinou se jednalo o studenty, 

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 i 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 organizované výchovným poradcem 

ve spolupráci s třídním učitelem a zákonnými zástupci žáků. Naopak střední školy 

pro sluchově postižené v ČR navštěvují naši školu s jejich náborovými programy. 

Spolupráce mezi základními školami pro sluchově postižené probíhá i v rámci 

vzájemného měření sil. Žáci se ve školním roce 2018/2019 již tradičně účastnili sportovních, 

vědomostních a uměleckých soutěží, které pořádaly školy pro sluchově postižené 

v Olomouci, Ostravě, Kyjově, ve Valašském Meziříčí, v Plzni, Liberci, Praze 

nebo v Českých Budějovicích. Pedagogové naší školy připravovali v průběhu školního roku 

každoroční turnaje pro žáky ostatních škol ve futsalu a košíkové. I v letošním roce proběhla 

v naší škole tradiční mezinárodní výtvarná soutěž Paleta ticha, tentokrát na téma Džungle 

barev – Barevná džungle. Již posedmé naše škola hostila žáky a pedagogy ze škol 

pro sluchově postižené z celé České republiky i žáky základních a středních škol 

Olomouckého kraje.  

Střední škola – praktická škola dvouletá intenzivně spolupracuje s ostatními 

praktickými školami v regionu, popř. nad jeho rámec (výměna zkušeností, vzájemné 

návštěvy ve školách, společné akce – soutěže a setkávání 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 dále spolupracuje se základními školami běžného vzdělávacího proudu, 

které vzdělávají sluchově postižené žáky. Učitelé integrovaných žáků mohou absolvovat 

náslechy a konzultovat problematiku vzdělávání neslyšících. 

Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s MŠ na Žižkově náměstí v Olomouci 

především kvůli srovnávání požadavků a udržení srovnatelných příležitostí sluchově 
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postižených dětí a dětí intaktních. Spolupráce je navázána také s mateřskými školami 

pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, v Brně, Českých Budějovicích a Praze. 

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

výměna zkušeností mezi pedagogy a školami v ČR na intenzitě díky zařazení 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 a zároveň v blízkosti nádraží ČD a ČSAD. 

S areálem školy se tak mohou seznámit účastníci Mistrovství světa tělesně 

a smyslově postižených v atletice, Mezinárodního nácviku členů České obce sokolské 

na Světovou gymnaestrádu, Mistrovství republiky v kanoistice, Republikového srazu 

žáků baseballu nebo Přeboru kraje ve florbalu. Díky projektům se s pozemkem školy 

mohou seznámit také pedagogové z celé republiky. 

V rámci přípravy na celostátní sportovní hry a rovněž v rámci tělesné výchovy 

využívají žáci školy na základě velmi dobrých vzájemných vztahů atletický a plavecký 

stadion v Olomouci. 

Díky zaměření zaměstnanců školy se pokračuje v již tradiční spolupráci s Českou 

obcí sokolskou a oddílem baseballu Skokani Olomouc. 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Ve školním roce 2018/2019 škola pokračovala ve spolupráci započaté v předchozích letech. 

Jako jedinečná škola svého druhu v kraji je oslovována ke spolupráci Pedagogickou 

a Lékařskou fakultou či Fakultou tělesné kultury UP v Olomouci, Krajským 

inspektorátem ČŠI Olomouc, Magistrátem města Olomouce a Olomouckým krajem, 

které ji prezentují především zahraničním návštěvám.  

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

pedagogové střední školy – praktické školy dvouleté a zaměstnanci SPC ve spolupráci 

se Společností pro vyrovnávání příležitostí BALANC, z. ú. šestý ročník společenských 

večerů. Cílem této jedinečné akce bylo vytvořit prostor pro setkávání a seznámení se. 

Součástí večerů byla výuka společenského chování a základních společenských tanců. 
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Završením těchto společenských večerů a zároveň místem slavnostního představení 

budoucích absolventů střední školy byl slavnostní školní ples. 

Žáci střední školy uspořádali na konci roku 2018 v rámci celoškolní vánoční 

akademie ve spolupráci s Nadačním fondem školy pro sluchově postižené v Olomouci 

veřejnou prodejní výstavu vlastních prací a výrobků. Výstavu, která má stále větší úspěch, 

navštívilo mnoho rodičů, zaměstnanců a přátel školy. Výtěžek z prodeje byl předán 

do Nadačního fondu školy pro sluchově postižené v Olomouci. Již druhým rokem žáci 

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

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, ke školním vzdělávacím programům 

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

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

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

pro školu přínosná. Funkci předsedkyně nadále zastávala Mgr. Monika Skřivánková, 

učitelka školy. V červnu, na konci uplynulého volebního období, úspěšně proběhly volby 

členů do školské rady, zřizovatel jmenoval své zástupce. Školská rada je tedy nadále funkční. 

Ve sledovaném školním roce mohli žáci všech věkových kategorií využívat služeb 

Olomouckého dobrovolnického centra JIKA, které nabídlo škole služby 

canisterapeutického psa Arwen a jeho psovoda a také dobrovolníků, kteří se souhlasem 

zákonných zástupců docházeli do školy a doplňovali služby u dětí v těch nejspecifičtějších 

a co do potřeby přítomnosti dospělé osoby nejnáročnějších situacích. Dobrovolnické 

centrum také rozšířilo řady nezávislých porotců při soutěži středních škol o nepečený 

moučník.          

 Ředitelství školy úzce spolupracuje s Českým rozhlasem Olomouc, s místním 

tiskem, s Galerií Caesar a s obchodním centrem Globus a Olomouc CITY, Knihovnou 

UP v Olomouci, Knihovnou města Olomouce a Uměleckým centrem Univerzity 

Palackého, jejichž prostory a služby využívá k medializaci školy, k informování veřejnosti 

o činnosti školy a výsledcích žáků, o činnosti pedagogických pracovníků zaštiťujících 

vzdělávání či volnočasové aktivity dětí. 

Ředitelka školy je členkou Regionální stálé konference Olomouckého kraje, 

Realizačního týmu MAP I, II, Pracovní skupiny MŠMT, aktivně vystupuje 

na konferencích, seminářích a školeních organizovaných především Univerzitou Palackého 
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v Olomouci a vzdělávacími agenturami. I ve sledovaném roce byla zvána do zkušebních 

komisí státních závěrečných zkoušek. Při všech příležitostech propaguje dobré jméno školy.  

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 speciálně pedagogického centra informuje také 

propagační leták naší školy a nově také nepřetržitě veřejně přístupná vývěska. 

Spolupráce školy s externími subjekty prostřednictvím aktivit SPC 

Speciálně pedagogické centrum (SPC, školské poradenské zařízení), 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: 

- Kazuistický seminář pracovníků SPC Olomouckého kraje 

- Účast na celorepublikové konferenci AP SPC konané k projektu „Metodická podpora 

sítě inkluzivních škol”  

- Účast na případové konferenci pracovníků SPC Olomouckého kraje vedeného 

PhDr. L.  Průšovou  

- Účast na semináři věnovanému problematice poruch autistického spektra lektorovaném 

Mgr. Z. Žampachovou 

- Setkání pedagogických pracovníků SPC a školy se zástupci firmy Phonak 

- Účast na Jarní konferenci o autismu 

- Účast u kulatého stolu MŠMT 

- Spolupráce s foniatry MUDr. L. Kulichovou, MUDr. E. Havlíkovou zaměřená 

na podporu zkvalitnění nastavení osobních sluchadel 

- APSPC Praha – výkonný výbor surdopedické sekce  

- Odborná setkání zaměstnanců školy se zástupkyní Centra kochleárních implantací Praha 

- Účast na poradách vedoucích SPC svolávaných NÚV Praha  

- Členství v pracovní skupině oddělení speciálního školství MŠMT 

Účast SPC na projektech:  

- Vedoucí SPC – krajská metodička projektu KIPR  

- PdF UP – Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj – lektorská činnost vedoucí 

SPC 

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


 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2018–2019  59 

- MAP II (Místní akční plán vzdělávání II) – pracovní skupina pro Rovné příležitosti – 

psycholožka SPC 

Přehled oblastí spolupráce školy s jinými subjekty: 

- SPC při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc 

- Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov 

- Pedagogická fakulta a Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

- Moravská vysoká škola Olomouc 

- Pedagogická fakulta MU, Brno 

- JAMU v Brně 

- školy pro sluchově postižené v ČR 

- speciální školy v Olomouci, střední školy praktické v regionu 

- Slezské gymnázium Opava 

- PPP a SPC Olomouckého kraje, pracoviště PPP Olomouc 

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

- NÚV Praha 

- Gymnázium, Olomouc – Hejčín 

V oblasti péče o zdravotně postižené: 

- Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Olomouc 

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

- Oblastní unie neslyšících Olomouc 

- OSPOD (jednotlivá pracoviště Olomouckého kraje) 

- JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z. s. 

- Centrum osobních asistentů Společnosti Podané ruce 

- SPOLU Olomouc 

- Balanc, z. ú. – Společnost pro vyrovnávání příležitostí 

- FONIATRIKA LK s.r.o. – MUDr. Lenka Kulichová, Šumperk 

- Foniatrie Prostějov – MUDr. Eva Havlíková 

- Olomoucký kraj                                                                                                                                                       

- Magistrát města Olomouce 

- AP SPC Olomouckého kraje 

- firma Phonak 
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Další spolupráce: 

- Vojenská nemocnice Olomouc 

- Rota Explosives Ordnance Disposal 

- Všeobecná ambulance ORL, FN 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 Olomouce, a. s. 

- Pracovní úřad Olomouc 

- Okresní správa sociálního zabezpečení  
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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 za účetní období – kalendářní rok 2018. Střední škola, základní 

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

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V měsíci březnu 2018 proběhlo 

u zřizovatele školy dohodovací řízení o rozpočtu školy pro účetní rok 2018. MŠMT 

ve většině případů akceptovalo požadavky školy na platy a ostatní osobní náklady (OON). 

Požadavek navýšení ostatních neinvestičních nákladů (ONIV) byl akceptován zřizovatelem 

vzhledem ke státní finanční politice jen částečně, a to ve výši sto tisíc korun. Ve sledovaném 

roce měla škola pokryty všechny součásti rozpočtu. 

Čerpání rozpočtu probíhalo rovnoměrně, měsíční příspěvky zřizovatele přicházely 

včas a v dohodnuté výši. Poskytnuté prostředky byly v první řadě využity na pokrytí 

nejdůležitějších a největších položek jako jsou mzdy, zákonné odvody, energie, odpisy. Dále 

se využily ke krytí dalších nutných nákladů spojených s provozem celé organizace. 

V neposlední řadě byly pořízeny školní pomůcky a výukový materiál, investovalo 

se do vybavení učeben (školní tabule, interaktivní pojízdný monitor, koberce do tříd, 

výpočetní technika). Pro provoz SPC se pořídila licence informačního systému Didanet. 

Z fondu reprodukce majetku (FRM) byly v roce 2018 financovány tyto investiční 

akce: 

- opravy a údržba majetku školy (zejména malování prostor školy, opravy otopného 

systému, oprava výtahu) 

- přebudování parkoviště školy 

- nákup zařízení 3Panel 

- gastronomické vybavení školní kuchyně (dotace MŠMT a finanční spoluúčast školy) 

- opatření k energetickým úsporám v roce 2018 (výměna oken a dveří v prostorách MŠ 

vč. drobných stavebních úprav) 

- rekonstrukce elektrorozvodů ve školní kuchyni 

- dostavba střední školy pro sluchově postižené – architektonická studie 

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

Škola také pokračovala v čerpání dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání na projekty Šablony pro ZŠ a MŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I. 
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Na financování své hlavní činnosti využila škola pro sluchově postižené v Olomouci 

v roce 2018 také možnosti čerpání dotací z rozpočtu statutárního města Olomouce. Škola 

rovněž získala finanční dar od Ing. Miroslava Skřivánka ve výši deset tisíc korun 

a od MUDr. Lubomíra Kantora ve výši dva tisíce korun, obojí na výtvarnou soutěž Paleta 

ticha – 6. ročník. 

 

Tab. č. 29  

Použití peněžních fondů (údaje v Kč) 

Ukazatel Použito k 31. 12. 2018 

Fond odměn (FO) 0,00 

Fond reprodukce majetku (FRM) 1 625 613,65 

Rezervní fond (RF) 676 930,01 

Tab. č. 30 

Finanční vypořádání (údaje v Kč) 

Ukazatel 
Poskytnuto k 31. 12. 

2018 

Použito 

k 31. 12. 2018 

Vratka při finančním 

vypořádání 

Přímé NIV celkem: 45 579 906,00 48 171 032,81 0,00 

Z toho: 

Platy 30 631 108,00 29 795 736,00 0,00 

OON       100 000,00        142 275,00 0,00 

Zákonné odvody, FKSP    11 061 198,00 10 746 371,00 0,00 

ONIV 3 756 000,00   7 455 050,81 0,00 

Dotace MŠMT (rozvr. pr.) 31 600,00         31 600,00 0,00 

Komentář: 

Hlavní zdroj financování – příspěvek zřizovatele (MŠMT): 45 579 906,00 Kč 

Přímé NIV celkem použito: 48 171 032,81 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. 31 

Upravený hospodářský výsledek (údaje v Kč) 

Ukazatel Částka 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 835 497,00 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 218 623,26 

Celkem po zdanění 1 054 120,26 

Dodatečné odvody a vratky               0,00 

Upravený hospodářský výsledek 1 054 120,26 

Komentář: 

Částka zlepšeného hospodářského výsledku byla převedena do rezervního fondu ve výši 1 054 120,26 Kč. Stav 

rezervního fondu po převodu: 2 463 621,64 Kč. Prostředky rezervního fondu jsou využívány k rozvoji činnosti školy. 
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Tab. č. 32 

Inventarizovaný majetek (údaje v Kč) 

Druh majetku 
Inventarizace ke 

dni 

Celková hodnota k  

31. 12. 2018 

Nehmotný inventarizační majetek 31. 12. 2018 19 782,00 

Hmotný inventarizační majetek 31. 12. 2018 10 683 744,55 

Pozemky 31. 12. 2018 14 539 330,00 

Budovy 31. 12. 2018 155 340 587,76 

Drobný nehmotný majetek 31. 12. 2018 317 188,60 

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

000 Kč) 
31. 12. 2018 1 950 024,47 

Drobný hmotný majetek (3 000 až 40 000 Kč) 31. 12. 2018 8 994 471,06 

Materiálové zásoby 31. 12. 2018 133 232,96 

Ceniny 31. 12. 2018 12 885,00 

Pokladní hotovost 31. 12. 2018 71 315,00 

Celkem: 31. 12. 2018                             192 062 561,40                  
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12. Školou podané a realizované projekty z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2018/2019 byly podány a realizovány tyto projekty: 

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

základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče – rok 2019, použito 

na akci: Výměna prvků pro vytápění a ohřev vody v areálu školy (identifikační číslo 

v SMVS: 133V111000053). 

Schváleno 1 200 000 Kč (povinná spoluúčast). 

Částka byla použita na výměnu prvků otopné soustavy a prvků na ohřev vody. 

- 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 byla průběžně čerpána od roku 2017 do roku 2019 na vzdělávání pedagogů 

školy, odborně zaměřená setkávání s rodiči, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, 

aktivity čtenářského klubu, 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 od roku 2018 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 rámci programu Podpora 

mateřských škol jiných zřizovatelů na projekt Pomůcky na rozvoj motoriky, 

představivosti a poznávacích schopností. 

Schváleno 16 800 Kč (povinná spoluúčast 20%). 

Částka byla použita na nákup didaktických pomůcek pro práci s dětmi. 

- Účelová dotace z rozvojového programu MŠMT na projekt Vybavení školských 

poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018. 

Schváleno 31 600 Kč. 

Částka byla použita na nákup diagnostických nástrojů pro SPC a s tím souvisejícího 

vzdělávání. 
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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 i žáky školy byl 

vybrán příspěvek ve výši 2 273 Kč. 

Střední škola 

Exkurze a výstavy: 

- Galerie Caesar 

- čistička odpadních vod 

- stanice rychlé záchranné služby 

- OBI 

- To nejlepší z Československa 

- Sluňákov – Centrum ekologických aktivit 

- Oblastní unie neslyšících Olomouc 

- knihovna Olomouc 

Školní výlety: 

- Paprsek 

- Praha 

- Kroměříž 

Soutěže a sportovní akce organizované školou: 

- kuchařská soutěž praktických škol 

- fotografická soutěž ZÚM 

- turnaj praktických škol v pétanque a šipkách 

- školní soutěž ve sběru papíru 

Účast na soutěžích: 

- Nakládaný Hermelín 2019 

Školy v přírodě: 

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

- letní škola v přírodě – Vrbno pod Pradědem 

Kulturně-vzdělávací akce: 

- kurz společenského tance a etikety pro mladé lidi s postižením 
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- vánoční pásmo – fara kostela sv. Mořice 

- Noc na Karlštejně (Moravské divadlo Olomouc) 

- Planeta Země 3000 (kino Metropol Olomouc) 

- společenský ples pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním 

Celoroční školní projekt: 

- Řemesla – zaměření: Historická řemesla, Velikonoce a řemesla, Řemesla 

v zemědělství 

Další akce: 

- den otevřených dveří 

- vánoční prodejní výstava 

- prodejní trhy ČEZ v Ostravě 

- Ukliďme Česko 

- E-Bezpečí – beseda 

- Mikuláš 

- velikonoční dílny 

- podzimní tvořivé dílny 

- Mořské speciality – přednáška s ukázkou 

- společné zpívání koled 

- vánoční besídka – divadelní pásmo pro rodiče, děti, zaměstnance a přátele školy 

- slavnostní rozloučení s absolventy 

Základní škola 

Exkurze a výstavy: 

- Vlastivědné muzeum Olomouc 

- Muzeum Komenského v Přerově 

- FOR MODEL (Olomouc) 

- Výstaviště Flora Olomouc 

- Pevnost poznání (Olomouc) 

- knihovna (Olomouc) 

- Svíčkárna Rodas (Olomouc) 

- Sluňákov – centrum ekologických aktivit 

- Oblastní unie neslyšících Olomouc 

- ZOO Svatý Kopeček 
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- Scholaris (Olomouc) 

- hvězdárna (Prostějov) 

- Česká televize (Brno) 

- PdF UP Olomouc 

- exkurze v rámci EVVO (Ostrava) 

Školní výlety: 

- Šternberk 

- Javoříčko 

- Brno 

- Kopřivnice, Štramberk 

- Praha 

- Sluňákov – Litovelské Pomoraví 

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) 

- O Valašského Chrobáka – přírodovědná soutěž škol pro sluchově postižené 

(Valašské Meziříčí) 

- Čtenářská gramotnost (Bratislava) 

- Lidice 2019 – mezinárodní výtvarná soutěž 

- basketbal – turnaj škol pro sluchově postižené (Ostrava, Kyjov) 

- Aprílová kachna – MČR v plavání (Plzeň) 

- Běžky – celostátní soutěž sluchově postiženého žactva 2019 (Liberec) 

- 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 (Liberec) 

Škola v přírodě: 

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

Kulturně-vzdělávací akce: 

- divadelní představení – Divadlo hudby a kino Metropol (Olomouc) 
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- Planeta Země 3000 (kino Metropol Olomouc) 

Celoroční školní projekt: 

- 100. výročí založení ČR 

Další akce: 

- projektový den – Dopravní výchova a základy zdravovědy 

- projektový den – Záhadná látka beze jména (Pevnost poznání, Olomouc) 

- projektový den – Čtení nás baví – 1. stupeň 

- projektový den – Znáš svoji knihu? – 2. stupeň 

- Den studenstva – společná akce studentů Moravské vysoké školy a žáků ZŠ 

- preventivní program pro 1. – 3. ročník – Příběh pana Tydýta 

- Ukliďme Česko 

- Trikolora svobody – aktivita k 50. výročí upálení J. Palacha 

- beseda s Městskou policií Olomouc 

- Protidrogový vlak Olomouc 

- program na téma drogová kriminalita – beseda 

- E-Bezpečí – beseda 

- Ženijní prapor Olomouc – program pro školy 

- Mikuláš 

- vánoční pásmo pro rodiče, spolužáky a přátele školy 

- zpívání koled – společná akce celé školy 

- multismyslové a relaxační centrum Povzbuzení, z. s. 

- Vltava 2018 – rafty (České Budějovice) 

- den otevřených dveří 

- výměna zkušeností pedagogů (Olomouc, Valašské Meziříčí) 

- rozloučení se žáky 9. a 10. ročníku 

- slavnostní zakončení školního roku 

Mateřská škola 

Exkurze a výstavy: 

- ZOO Svatý Kopeček (Olomouc) 

- dopravní hřiště v Litovli 

- výstavy květin, ovoce a zeleniny – Výstaviště Flora Olomouc 

- knihovna (Olomouc) 
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- interaktivní výstava zvířat – Vlastivědné muzeum (Olomouc) 

- Adventní program na zámku (Náměšť na Hané) 

- Centrum pro dětský sluch Tamtam (Olomouc) 

- aktuální výstavy v obchodním domě Šantovka 

Školní výlet: 

- Amerika v Holici 

- Doubravský Dvůr u Litovle 

- farma Horní Loděnice 

- Hrubá Voda 

- Grygov 

- Kaprodrom 

- Náměšť na Hané 

- Ústín 

- Velká Bystřice 

- rozárium Olomouc 

Kulturně-vzdělávací akce: 

- beseda s Městskou policií Olomouc 

- návštěva hasičské zbrojnice 

- 9 představení v Divadle hudby (Olomouc) 

- návštěva Arcibiskupského paláce (Olomouc) 

- velikonoční dílna pro děti a rodiče 

- vánoční besídka pro rodiče a sponzory 

- vánoční trhy na Dolním a Horním náměstí spojené s prohlídkou betlémů 

Projektové dny: 

- Uspávání broučků 

- Zdraví a bezpečnost 

- Celé Česko čte dětem 

- Mazlíčkový den 

Další akce: 

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

- mikulášská nadílka 

- vánoční koledování pro celou školu 

- karneval 
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- den otevřených dveří 

- dětský den 

- rozloučení s předškoláky 

Volnočasové aktivity školy – internát, školní družina a školní klub 

Exkurze a výstavy: 

- Pevnost poznání 

- Ololoď 

- Sluňákov 

- Rozkvetlé památky 

- výstava věnovaná roku 1918 (Olomouc) 

- vyhlídka z věže kostela svatého Mořice v Olomouci 

- návštěva betlémů v kostelích a na Dolním náměstí (Olomouc)  

- rozsvícení stromečku na Horním náměstí (Olomouc) 

- mikulášská nadílka na Horním náměstí (Olomouc)  

- Ekojarmark na Horním náměstí v Olomouci 

- Vánoční jarmark RCO 

- Velikonoční jarmark RCO 

- výstavy děl v Galerii Caesar, v Galerii Mona Lisa, v galerii ART, v Galerii G 

- výstava BMW v OC Šantovka 

- výstava Druhá šance 

- výstava historické hasičské techniky v OC Šantovka 

- výstava věnovaná diabetes a první pomoci v OC Šantovka 

- Street Art Festival v Olomouci 

- výstava To nejlepší z Československa v OC CITY Olomouc 

- výstava slabikářů v Knihovně města Olomouce 

- výstava historických fotografií a soch J. Dostála 

- výstavy květin – Výstaviště Flora Olomouc  

- podniková prodejna Nestlé 

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

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

Svatý Kopeček – Šmeralova vila, Slavonín – Pevnůstka, Kaprodrom, Samotišky – 

Svatý Kopeček (křížová cesta), Holický les – cyklostezka, Radíkov, ski areál 

Hlubočky, ski-areál Hrubá Voda, zábavní areál Grygov, Štarnov, Radíkov – Svatý 

Kopeček 

Kulturně-vzdělávací akce: 

- taneční večery a promítání filmů na přání 

- společenské hry a hry s hračkami 

- pyžamová a taneční party 

- mikulášská nadílka s večerním ohňostrojem 

- předvánoční setkání v Centru sociálních služeb – Klíč 

- zahradní slavnost v Centru sociálních služeb – Klíč 

- Scholaris 

- vánoční besídka – divadelní pásmo pro rodiče, děti, zaměstnance a přátele školy 

- Roztančená Olomouc 

- návštěvy prodejny Nestlé 

- dětský den s TESCO SW a.s. 

- dětský den ve školní družině 

- návštěvy městských knihoven Olomouc 

- přednáška O zvířatech v městské knihovně Jungmannova 

- autogramiáda volejbalistek UP v Olomouci 

- Zmrzlinárium 

- 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, frisbee, opičí dráhy, cvičení) 

- Hanácká laťka 

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

- bowling 

- minigolf 

- Světový den orientačního běhu 
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- Sportujeme společně – FTK UP v Olomouci 

- herní odpoledne se studenty zařazenými do programu ERASMUS 

- pořádání turnajů v basketbalu dívek 

- pořádání turnajů moravských škol v malé kopané 

Projektové dny a týdny: 

- Barvy podzimu 

- EVVO 

- Valentýn 

- Tak jde čas 

- Halloween 

- Buď fit 

- Ukliďme Česko 

- Na farmě 

- Voda voděnka 

- Dopravní výchova 

- Vítáme jaro 

- Hurá k vodě! 

Další celoškolní akce: 

- dny otevřených dveří 

- projektové dny 

- vánoční besídka – divadelní pásmo pro rodiče, děti, zaměstnance, přátele školy a její 

donátory 

- interaktivní programy se zahraničními studenty doktorandského studijního programu 

Special Education Ústavu speciálněpedagogických studií UP v Olomouci 
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Mimořádné výsledky žáků 

MČR v alpském lyžování 

Reprezentace – 5 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění: 

- obří slalom 1. místo B. Mlčochová 

1. místo T. Látalová 

2. místo N. Šudřichová 

2. místo J. Špatenka 

- slalom speciál 2. místo T. Látalová 

2. místo J. Špatenka 

Běžky 2019 Liberec (závody v běžeckém lyžování) 

Reprezentace – 6 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění: 

- 2000 m dívky  2. místo T. Látalová 

- 2500 m chlapci  4. místo J. Zouhar 

- smíšené štafety 4x500 m 4. místo 

Aprílová kachna Plzeň (MČR v plavání) 

Reprezentace – 8 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění: 

- 50 m volný způsob dívky  1. místo T. Látalová 

     4. místo K. Kimmelová 

- smíšené štafety 4x50 m  1. místo T. Látalová 

       K. Kimmelová 

       J. Zouhar 

       T. Roman 

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

Reprezentace – 15 žáků základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:  

- atletika 60 m    1. místo T. Látalová 

     3. místo K. Kimmelová 

  800 m   1. místo K. Kimmelová 

  skok vysoký  1. místo N. Šudřichová 

     2. místo K. Kimmelová 

  skok daleký  1. místo T. Látalová 

  štafeta 4x60 m  1. místo P. Sekyra 

       K. Kimmelová 
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       T. Látalová 

       T. Roman 

- plavání volný způsob 50 m 1. místo T. Látalová 

3. místo K. Kimmelová 

3. místo S. Chytil   

štafeta 4x50 m  1. místo S. Chytil 

T. Látalová 

T. Roman 

K. Kimmelová 

 

Celkové hodnocení škol: 

- atletika   1. místo  

- plavání    1. místo 

- basketbal   1. místo 

- futsal   9. místo 

V celkovém pořadí škol podle počtu získaných bodů obsadila naše škola 1. místo.   

O Valašského Chrobáka (Valašské Meziříčí, přírodovědná soutěž) 

Reprezentace – 4 žáci základní školy pro sluchově postižené Olomouc, umístění:  

3. místo – družstvo:   T. Látalová 

   P. Sitta 

   D. Kouba 

   M. Novák 

Výtvarná soutěž – Lidice 2019 – mezinárodní dětská výtvarná výstava 

Čestné uznání:  L. Hadová 
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14. Závěr – slovo ředitelky školy 

 

„125 let zkušeností“ – tak jsme, přesvědčeni o své dobré práci, nazvali krátký film vytvořený 

právě ke sto dvacátému pátému výročí školy.  

 V průběhu roku 2019 všechny významné akce škola organizovala v rámci oslav 

zmíněného výročí. O to více jsem měla možnost sledovat zaujetí kolegů pro jejich práci. 

Po zkušenostech z předchozích let by mě nemělo překvapovat. Překvapilo. Znovu a znovu 

jsem byla udivována novými nápady, přístupy, organizací – ať již ve vzdělávacím procesu, 

činnosti vychovatelů, speciálních pedagogů, provozních zaměstnanců. Ať již při samotném 

vzdělávání, péči o děti či přípravě některé z mimořádných akcí.  

 

 Dovolím si na tomto místě použít slova rodičů čerstvého absolventa naší školy: 

„... se synem  Tomášem jsme se dostali poprvé do kontaktu s Vámi všemi v jeho jednom 

roce, začali jsme navštěvovat speciálněpedagogické centrum. Ve třech letech nastoupil syn 

do školky a poté do školy. Bylo to celkem 16 krásných let. Všichni byli neskutečně milí, 

ochotní, vstřícní a hlavně vytvářeli neskutečně pohodovou atmosféru pro děti. 

Ukončení základní školní docházky bylo pro nás i pro syna velmi těžké, nejraději 

by neodcházel. 

Touto cestou bychom rádi úplně všem poděkovali, ale nenacházíme ta správná 

slova...“ 

 

 Jsem přesvědčena, že název filmu je zvolen správně. Jsem přesvědčena, že škola 

odvádí tu nejlepší práci. Kolegové – děkuji. 

 

 

     Martina Michalíková, ředitelka školy 
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Olomouc 10. 10. 2019 

 

 

 

 

Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou: 

 

Olomouc 29. 10.2019 

 

 

 

 

Mgr. Monika Skřivánková 

 předsedkyně školské rady 
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15. Fotografická příloha 

Mateřská škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učíme se ve třídě 

Odpočinek po obědě Pracujeme u stolečku 
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Mateřská škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P1310106  

Jaro – hledání velikonočních vajíček Jaro – dopravní hřiště v Litovli 

Léto – Doubravský dvůr Léto – rozloučení s předškoláky 

Podzim – Mazlíčkový den Podzim – beseda s policií 

Zima – bobování na Sv. Kopečku Zima – vaříme 
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Základní škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 

Práce v hodině 



 
 

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

 
 

 
Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2018–2019  81 

Základní škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Dopravní výchova Závody sluchově postižených – běžky 

Dopravní výchova – základy první pomoci Den s knihou 

 
100. výročí vzniku ČR – malování lip na 

okna 

Den s pohádkou 

Projektový den – muzeum Přerov Celostátní sportovní hry sluchově 

postižených žáků 
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Střední škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruční práce Příprava pokrmů 

Učíme se ve třídě 
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Střední škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Drakiáda Stínové divadlo 

Úklid lesa v ZOO Olomouc Sportovní den – „Cirkus Kosmo“ 

Zimní škola v přírodě Závěrečné zkoušky 

Pasování prváků Vánoční besídka 
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Internát, školní družina a školní klub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologické centrum aktivit Sluňákov  

 

Výstava – Druhá šance 

Nácvik mytí nádobí Čtenářský klub – Pevnost poznání 

Ekologické centrum aktivit Sluňákov – 

výroba papíru 

Street Art Festival v Olomouci 

Vítáme jaro – projektový den Podzimní trhy – Flora Olomouc 
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